
       
     
     
   LEI  Nº  2.439,  DE  07  DE  MARÇO  DE  2002 
 
 

Altera dispositivos da Lei Municipal n. 2.321, de 
14/03/2000, que disciplina a edificação, instalação e o 
funcionamento de postos revendedores de combustíveis 
automotivos, bem como a segurança pública e proteção 
ambiental na instalação de tanques subterrâneos para o 
armazenamento de combustíveis e dá outras 
providências. 
 
 
NELSON SCORSOLINI, Prefeito Municipal da Estância 

de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 

 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
ARTIGO 1º - As disposições legais contidas nos artigos 

abaixo mencionados da Lei Municipal n. 2.321/2.000, passam a ter a redação seguinte:- 
 
“Artigo 3º - O Posto Revendedor de Combustíveis 

Automotivos, deverá estar situado em esquina, com o mínimo de 25,00 (vinte e cinco) metros de 
testada, com área mínima de terreno com 1.000 (hum mil) metros quadrados. 

 
Parágrafo Único –Caso a área pretendida situa-se em meio 

de quadra, sua testada principal não poderá ser inferior a 40 (quarenta) metros lineares e sua área 
de terreno com 1.000 (hum mil) metros quadrados.” 

 
             “Artigo 4º - Não poderão ser implantados Postos 
Revendedores de Combustíveis Automotivos com distância inferior a 100 (cem) metros de raio 
de boca de túneis e viadutos”. 

 
           “Artigo 5º - Não poderão ser implantados Postos  
Revendedores de Combustíveis Automotivos com distância inferior a 100 (cem)  metros de raio 
de hospitais, postos de saúde, pronto socorros, creches, escolas, asilos, estabelecimentos de 
ensino, inclusive especializados e de deficientes.”  

 
 
 



 
 
 
 
 

             “Parágrafo Único -  Na edificação de novos Postos 
Revendedores de Combustíveis Automotivos serão aplicadas as normas do Código Sanitário do 
Estado de São Paulo, instituído pela Lei Estadual nº 10.083, de 23/09/1998 e  Regulamento da 
Promoção, Preservação e Recuperação da Saúde no campo de competência da Secretaria do 
Estado da Saúde instituído pelo Decreto Estadual nº 12.342/78 e demais legislação aplicada à 
espécie.” 

 
            ARTIGO 2º - Os incisos VIII e IX do artigo 8º da Lei nº 
2.321/2000, passam a ter a seguinte redação: 

 
        “VIII – As bombas medidoras de combustíveis deverão ser 
instaladas com recuo mínimo de 04 (quatro) metros do alinhamento de frente do terreno e de 10 
(dez) metros do alinhamento das divisas laterais do imóvel”. 

 
 

         “IX – As obras destinadas a atividade de lavagem de veículo e de 
troca de óleo, do tipo convencional ou automática, deverão possuir caixas de retenção de areia, 
terra, óleo e graxa em suas redes internas de esgoto, com limpeza e remoção periódicas, em local 
que anteceda a ligação à rede pluvial”. 

.   
 

             ARTIGO 3º  - Fica acrescentado ao artigo 11, da  Lei 
Municipal n. 2.321/2.000, o seguinte parágrafo:- 

 
 
“Parágrafo Único:- As disposições desta Lei não se 

aplicam aos Postos Revendedores de Combustíveis Automotivos já existentes e nem aos casos 
que já tenham obtido autorização ou alvará de construção do Poder Público Municipal quando de 
sua vigência (14/03/2.000), ressalvadas as normas federais e estaduais aplicáveis à espécie.” 

 
 
 

        ARTIGO 4º - Fica estipulado o  prazo de 06 (seis)  meses, 
contados a partir da publicação da presente Lei,  para a regularização de eventuais  pedidos de 
habilitação já protocolados junto ao Departamento de Obras do Município, adequando-os às 
disposições das leis de regência. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
ARTIGO 5º  - A presente lei terá sua vigência a partir de sua 

publicação. 
 

         Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do Passa 
Quatro, 07 de março de 2002. 
 
 
 
       NELSON  SCORSOLINI 
       PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
     Publicada nesta Prefeitura Municipal, aos 07 de março de 
2002. 
 
 
 
 
ALDERICO MIGUEL ROSIN   CARLOS ROBERTO STAINE PRADO  
 PROCURADOR     ASSESSOR TÉCNICO 
 
 
 
MILTON APARECIDO FERREIRA       OSVALDO DE SOUSA MA RTINS JUNIOR 
DIRETOR PLANEJ./CONTROLE  DIRETOR ADMINISTRATIVO 

 
  


