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Pelo presente, encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei
Complementar n.° 010/11, desta data, 0 qual altera a redagao da letra b) do art. 124 do
C6digo de Posturas, tratando, especificamente, dos afastamentos de postos de
combustiveis em relagao a resid€mcias, para apreciagao sob Regime de Urgencia.

o citado dispositivo foi alterado pela Lei Complementar nO124, de 15 de maio
de 2008, ocasiao em que foram definidas varias distancias a serem observadas na
instalagao de postos de combustiveis. Algumas destas distancias ja sac regulamentadas por
6rgaos tecnicos especializados e entendeu-se nao caber ao Municipio pronunciar-se a
respeito, por nao dispor e nem ter condigoes de efetuar estudos e montar equipe tecnica
para definir questoes desta natureza. Tambem foram incluidas questoes de vizinhanga,
estas sim cabiveis de regulamentagao pelas normas urbanisticas locais. Neste particular, a
exig€mcia de afastamento de 50 metros em relagao a residencias praticamente inviabilizou a
construgao de novos postos. Na pratica, obrigaria 0 investidor a comprar toda a quadra onde
fosse instalar 0 posta e mais, no minima, a metade da quadra em frente.

Discutido 0 tema em audiencia publica e ap6s analise da equipe tecnica do
Municipio e do Conselho do Plano Diretor e, ainda, considerando ponderagoes de edis
dessa Casa, estao sendo estabelecidos, pela proposta anexa: a) a definigao de distancias
de seguranga em relagao a outros postos, a hospitais, escolas e casas de saude, fica a
cargo dos 6rgaos licenciadores deste tipo de estabelecimento; b) a distancia em relagao a
residencias fica reduzida a dez metros, contados a partir das bombas de abastecimento e
bocais de carregamento dos tanques; c) e mantida a norma ja existente (constante no
paragrafo 2°) que estabelece a distancia de seis metros em relagao ao passeio publico e
sete metros em relagao a divisa.
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Altera a redaqao da Lei Complementar nO03/1985
(C6digo de Posturas) em seu art. 124, letra b),
relativa a afastamentos minimos de postos de
combustiveis.

Art. 10 A letra b) do art. 124 da Lei Complementar nO03/1985 passa a
vigorar com a seguinte reda9<3o:

Lei Complementar 03/1985:

Art. 124 - ...
b) afastamento minimo entre urn posta e outro e em relac;;ao a
estabelecimentos de ensino, hospitais e casas de saude conforme
exigencias dos 6rgaos regulamentadores, e distancia de 10 m (dez metros)
de qualquer residencia familiar, distancia esta medida a partir dos bicos de
abastecimento de veiculos e do bocal de carregamento dos tanques de
estocagem.


