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LEI Nº 8.247
De 11 de Dezembro de 2000
Dispõe sobre segurança no armazenamento e no transporte de combustíveis líquidos e
controle das emissões de efluentes líquidos em estabelecimentos comerciais, industriais e
prestadores de serviços e dá outras providências.
DR. JOSÉ LIBERATO FERREIRA CABOCLO, Prefeito
Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me
são conferidas por Lei.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte Lei
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Para os efeitos desta Lei, ficam adotadas as seguintes
definições e siglas:
I - Tanque - Equipamento destinado ao armazenamento de combustível líquido;
II - Caixa-de-areia - reservatório destinado à retenção de areia e materiais sedimentáveis;
III - Caixa separadora de óleos e graxas - equipamento gravitacional destinado à separação
de graxas e óleos da água;
IV - PS - Postos de Serviços - são estabelecimentos destinados à atividades de
lubrificação, lavagem e lavagem automática de veículos automotivos.
V - PRC - Postos de Revenda de Combustível - são estabelecimentos destinados ao
comércio varejista de líquidos derivados de petróleo, álcool hidratado e álcool metanol
combustível, para fins automotivos que somente poderão se instalar em locais previamente
autorizados;
VI - BDCL - Bases Distribuidoras de Combustíveis Líquidos são estabelecimentos
destinados ao comércio atacadista de derivados de petróleo e álcool hidratado e álcool
metanol;
VII - ETCP - Empresa Transportadora de Cargas Perigosas - são empresas rodoviárias ou
ferroviárias que transportam produtos combustíveis líquidos, através de caminhões-tanque
ou vagões-tanque;
VIII - TRR - Transportador-Revendedor-Retalhista - pessoa jurídica que desenvolve
atividade caracterizada pela entrega de produto no domicílio do consumidor;
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IX - CTCL - Caminhões Transportadores de Combustíveis Líquidos - são veículos
dotados de tanque com fins de transportar combustíveis líquidos das BDCL aos PRC;
X - CTCP - Caminhões Transportadores de Cargas Perigosas - são veículos dotados de
tanque ou de carroceria de madeira ou basculante, com fins de transportar produtos,
combustíveis líquidos;
XI - EERGXII - ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
XIII - ANP - Agência Nacional de Petróleo;
XIV - CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente;
XV - UFIR - Unidade Fiscal de Referência;
XVI - PECA - Plano de Emergência contra Acidentes;
XVII - CRA - Certificado de Regularidade Ambiental
Art. 2º - Na aplicação desta Lei e de suas regulamentações,
deverão ser observados os seguintes documentos e legislação complementares e suas
alterações;
- NB-98 - ABNT - Armazenamento e manuseio de líquidos inflamáveis;
- NBR - 7.500 - Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de
materiais - simbologia;
- NBR - 7.501 - Transporte de produtos perigosos - terminologia;
- NBR
- 7.503 - Ficha de emergência para o transporte de produtos perigosos características e dimensões;
- NBR - 7.504 - Envelope para o transporte de produtos perigosos características e
dimensões;
- NBR - 7.505 - Armazenamento de petróleo, seus derivados líquidos e álcool carburante;
- NBR - 7.820 - Segurança nas instalações de produção, armazenamento, manuseio e
transporte de etanol (álcool etílico);
- NBR - 8.285 - Preenchimento da ficha de emergência para o transporte de produtos
perigosos;
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- NBR - 8.286 - Emprego da sinalização nas unidades de transporte e de rótulos nas
embalagens de produtos perigosos;
- NBR - 9.734 - Conjunto de equipamento de proteção individual para avaliação de
emergência e fuga no transporte rodoviário de produtos perigosos;
- NBR - 9.735 - Conjunto de equipamentos para emergência no transporte rodoviário de
produtos perigosos;
- NBR -11.453 - Pesquisa de transporte rodoviário de carga terminológica;
- NBR - 12.710 - Proteção contra incêndio por extintores no transporte rodoviário de
produtos perigosos;
- NBR - 13.095 - Instalação e fixação de extintores de incêndio para carga, no transporte
rodoviário de produtos perigosos;
- NBR - 13.212 - Tanques subterrâneos de resinas termofixa reforçada com fibra de vidro
para armazenamento de combustíveis líquidos em Posto de Serviço;
- NBR - 13.220 - Manuseio e instalação de tanques subterrâneos de resina termofixa
reforçada com fibra de vidro para armazenamento de combustíveis líquidos em Posto de
Serviço;
- NBR

- 13.312 - Construção de tanque atmosférico subterrâneo em Posto de Serviço;

- NBR

- 13.781 - Instalação de tanque atmosférico subterrâneo em Posto de Serviço;

- NBR - 13.782 - Sistema de proteção externa para tanque atmosférico subterrâneo em
aço carbono e suas tubulações para Posto de Serviço;
- NBR - 13.783 - Instalação hidráulica de tanque atmosférico subterrâneo em Posto de
Serviço;
- NBR

- 13.784 - Detecção de vazamento em Postos de Serviço;

- NBR
- 13.785 - Construção de tanque atmosférico subterrâneo em aço-carbono de
parede dupla metálica ou não-metálica;
- NBR
- 13.786 - Seleção de equipamentos e sistemas para instalação subterrânea de
combustíveis em Posto de Serviço;
- NBR - 13.787 - Controle de estoque dos sistemas de armazenamento subterrâneo de
combustíveis (SASC) nos Postos de Gasolina;
- NBR

- 13.788 - Proteção Catódica para sistemas de armazenamento subterrâneos de
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combustíveis em Postos de Serviços;
- RTQ 02 - INMETRO - Revisão 01 - Equipamento para o Transporte Rodoviário de
Produtos à Granel - Construção e Inspeção Inicial;
- RTQ 2i - Revisão 02 - Equipamento para o Transporte Rodoviário de Produtos à Granel
(Álcool Etílico Combustível, Álcool Metílico, Querosene, Gasolina, Óleo Diesel e
Combustível para Aviões) - Inspeção Periódica;
- RTQ - 5 - Revisão 2 - Veículo destinado ao Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos
à Granel - Inspeção Periódica do Veículo;
- Portaria Minter nº 53, de 01 de março de 1979 - Estabelece normas aos projetos
específicos de tratamento e disposição de resíduos sólidos;
- Portaria Minter nº 124 de 20 de agosto de 1980. Baixa norma no tocante à prevenção de
poluição hídrica - distância mínima de 200 m das coleções hídricas ou cursos d'água mais
próximos para instalação de indústrias e tanques subterrâneos de armazenamento de
combustíveis.
- Portaria Min. Das Minas e Energia nº 008, de 16 de janeiro, 1997 Dispõe sobre a
atividade de distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool
combustível e outros combustíveis automotivos;
Portaria Min. Das Minas e Energia nº 009, de 16 de janeiro, 1997
- Dispõe sobre a atividade de Revendedor Varejista de combustíveis líquidos derivados de
petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos (Posto Revendedor-PR);
- Portaria Min. Das Minas e Energia nº 010, de 16 de janeiro, 1997
- Dispõe sobre atividade de Transportador-Revendedor-Retalhista - TRR de combustíveis,
exceto gás liquefeito de petróleo - GLP, gasolina e álcool combustível;
- Portaria Min. Dos Transportes nº 204, de 20 de maio de 1997 - Aprova instruções
complementares aos regulamentos dos transportes rodoviários e ferroviários de produtos
perigosos;
- Portaria Min. Dos Transportes nº 402, de 09 de setembro de 1998 - Autoriza o transporte
de substâncias líquidas e outros que apresentam risco para o meio ambiente;
- Resolução GONAMA nº 01/A, de 23 de janeiro de 1986 - Estabelece normas gerais
relativas ao transporte de produtos perigosos;
- Resolução CONAMA nº 20 de 18 de junho de 1986 - Estabelece a classificação de águas
doces, salobras e salinas do território nacional;
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- Resolução CONAMA nº 09, de 31 de janeiro de 1993 - Dispõe sobre o uso, combustão,
incineração, fórmula e constituição, tratamento, destinação final, reciclagem, refinagem,
industrialização, transporte, comercialização, armazenamento, coleta, contaminação,
manuseio, poluição, descartes em: solos, águas superficiais, subterrâneas, no mar territorial
e em sistemas de esgoto ou evacuação de águas residuais dos óleos lubrificantes nacionais
ou importados, usados, contaminados ou não, regenerados ou não, reciclados ou refinados.
- Lei Estadual nº 977, 31 de maio de 1976 - Dispõe sobre prevenção e o controle da
poluição do maio ambiente;
- Decreto Estadual nº 8.468, de 08 de agosto de 1976 - Aprova o regulamento da Lei nº
997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do
meio ambiente;
- Decreto Federal nº 96.044, de 18 de maio de 1988 - Aprova o regulamento para o
transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras providências;
- Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor Dispõe sobre a proteção do consumidor, e dá outras providências;
- Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB
Art. 3º - Ficam obrigados ao cumprimento desta Lei os seguintes
estabelecimentos, atividades ou unidades móveis;
I - PRC - Postos de Revenda de Combustíveis de derivados de petróleo e álcool
combustível para fins automotivos e/ou;
II - PS - Postos de Serviços - de lavagem, lubrificação e troca de óleos de veículos
automotivos;
III - Oficinas de veículos automotivos, retíficas e similares que utilizem derivados de
petróleo ou outro combustível líquido em suas atividades;
IV - Empresas de transportes de cargas e/ou de passageiros, que possuam instalações de
manutenção e abastecimento da frota de seus veículos, caminhões e ônibus;
V - Empresas agro-industriais que possuam instalações de manutenção e abastecimento da
frota de máquinas, caminhões e veículos automotivos;
VI - Empresas prestadoras de serviços de terraplanagem e obras de engenharia que
possuam instalações de manutenção e abastecimento da frota de máquinas, caminhões e
veículos automotivos;
VII – Órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, de qualquer natureza, que
possuam instalações de manutenção e abastecimento de frota de máquinas, caminhões e
veículos automotivos;
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VIII - Indústrias, de qualquer natureza, que utilizem em seus processos produtivos ou para
testes de seus produtos, derivados de petróleo ou qualquer combustível líquido ou que
possuam instalações de manutenção e abastecimento de sua frota de serviços;
IX - Terminais de cargas e de passageiros, aeroviários e ferroviários que possuam
instalações de manutenção e abastecimento de seus respectivos equipamentos automotivos;
X - BDCL - Bases Distribuidoras de Combustíveis Líquidos de qualquer natureza;
XI - ETCP - Empresas Transportadoras de Cargas Perigosas, incluindo-se as rodoviárias e
ferroviárias;
XII - TRR - Transportador-Revendedor-Retalhista de combustíveis líquidos, exceto gás
liquefeito de petróleo - GLP; gasolina e álcool combustível;
XIII - CTCL - Caminhões Transportadores de Combustíveis Líquidos;
XIV - EERG - Estabelecimentos Especiais de Revenda de Combustíveis - São
estabelecimentos não especializados na área de revenda de combustíveis líquidos, tais
como, os supermercados, atacadistas ou varejistas, mas que eventualmente comercializam
tais produtos.
CAPÍTULO II
DAS NORMAS PARA INSTALAÇÃO DE TANQUES SUBTERRÂNEOS E
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS
Art. 4º - Os estabelecimentos ou atividades listados no artigo 3º,
que venham a instalar tanques parcial ou totalmente subterrâneos, com fins de
armazenamento de combustíveis líquidos, a partir da vigência desta Lei, deverão implantar
o equipamento obedecendo-se rigorosamente legislação e as normas técnicas pertinentes
relacionadas no artigo 2º.
Parágrafo Único - Fica proibida a instalação subterrânea de
tanques usados.
Art. 5º - Para expedição do Alvará para Construção ou Reforma
de PS - Postos de Serviço, PRC - Postos de Revenda de Combustíveis e BDCL - Bases
Distribuidoras e Combustíveis Líquidos deverá ser apresentado projeto detalhando as
exigências técnicas constante das normas da ABNT e desta Lei.
§ 1º - Para expedição do "habite-se", ao final da Construção ou
Reforma de PRC, PS e BDCL será exigido Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro".
§ 2º - No ato da solicitação do "Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros" deverá o interessado apresentar "Plano de Emergência e Estudo de Risco" do
qual deverão constar as providências de combate ao sinistro e as operações de abandono de
toda região atingida pelos seus efeitos.
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§ 3º - O auto de vistoria deverá ser revalidado a cada 2 (dois) anos.
§ 4º - Ficam proibidas instalações de Postos de Revenda de
Combustíveis - PRC num raio mínimo de 1 (um) km de distância, de outros já em
funcionamento.
§ 5º - Fica proibida a instalação de Postos de Revenda de
Combustíveis - PRC, numa distância mínima de 500 metros, a partir do limite das Represas
Municipais;
Art. 6º - As edificações do PS - Postos de Serviços, dos PRC Postos de Revenda de Combustíveis e BDCL - Bases Distribuidoras de Combustíveis
Líquidos terão estrutura, paredes e pavimentos, conforme as normas de segurança que lhe
forem aplicáveis;
§ 1º - Os PS - Postos de Serviços e os PRC - Postos de Revenda de
Combustíveis deverão dispor de instalações ou construções de tal forma que as
propriedades vizinhas ou logradouros públicos não sejam atingidos por ruídos, vapores,
substâncias odoríferas, jatos e aspersão de água ou de óleo originados dos serviços de
abastecimento, lubrificação e lavagem;
§ 2º - Para captação das águas superficiais, serão instaladas grelhas
em toda extensão da testada do terreno, não podendo lançar as mesmas diretamente em
rede de águas pluviais, bem como os efluentes líquidos produzidos por suas atividades,
devendo os mesmos serem lançados em rede pública de esgotos sanitários, após prévio
tratamento físico-químico.
Art. 7º - Os pisos das áreas de acesso, circulação, abastecimento e
serviços, deverão ser impermeáveis, antiderrapantes, resistentes ao desgaste e aos
solventes, e ter uma declividade mínima de 1% (um por cento).
Art. 8º - Os PS - Postos de Serviços e PRC - Postos de Revenda
de Combustíveis deverão ser providos de caixa-de-areia e caixa separadora de óleos e
graxas, com dimensões compatíveis com o volume e características do efluente líquido
gerado.
§ 1º - Os estabelecimentos previstos no "caput" deste artigo, bem
como aqueles especiais (EERC) que revendem óleos lubrificantes deverão possuir
recipientes adequados para receber e armazenar os óleos usados, os quais terão como
destino final às indústrias re-refinadoras.
§ 2º - Ficam proibidas a troca de óleo lubrificante em residências
domiciliares, bem como todo e qualquer lançamento de óleo usado na galeria de água
pluvial ou esgoto doméstico, por pessoa física ou jurídica.
CAPÍTULO III
DO PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA ACIDENTES
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Art. 9º - Ficam obrigadas as BDCL, em consonância com as
ETCP, a apresentar anualmente ao órgão municipal competente o Plano de Emergência
Contra Acidentes - PECA, para aprovação, após consulta ao Corpo de Bombeiros.
Parágrafo Único - Do PECA deverão constar, no mínimo os
seguintes aspectos:
I
- Educação Ambiental: Normas de Segurança, no tocante ao armazenamento e
transporte e utilização de equipamentos de combustíveis líquidos;
II - Obrigação de divulgação da composição química, origem, renovação, consumo, etc
..., dos resíduos;
III - Destinação final dos resíduos sólidos e líquidos gerados nos estabelecimentos
IV - Divulgação das conseqüências em termos de danos ao meio ambiente, proteção à
população, comprometimento da rede pública (água e esgoto).
VI - Divulgação do PECA, em parceria com os poderes públicos das esferas municipal,
estadual e federal;
Art. 10 - A municipalidade, através da Defesa Civil, deverá
adquirir e manter em parceria com o Corpo de Bombeiros e BDCL, equipamentos para
atendimento de emergência em casos de acidentes de derramamento de substâncias
líquidas que apresentem risco ao meio ambiente, nas bacias de drenagens dos mananciais
que abastecem as represas municipais.
CAPÍTULO IV
DO TRANSPORTE E CARGAS PERIGOSAS
Art. 11 - Os CTCL - Caminhões Transportadores de Combustíveis
Líquidos a partir das BDCL, para outras localidades da região, deverão seguir o itinerário
previsto na regulamentação da presente Lei.
Art. 12 - Os CTCP - Caminhões Transportadores de Cargas
contendo combustíveis líquidos que trafegam na área do perímetro urbano do município
deverão obedecer às seguintes velocidades:
I) - De 30 km/h nas vias internas e em frente às escolas,
II) - De 40 km/h nas vias secundárias,
III) - De 60 km/h nas vias principais.
Art. 13 - Nas avenidas e ruas que margeiam as Represas
Municipais fica proibido o tráfego de CTCP - Caminhões Transportadores de Cargas de
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combustíveis líquidos.
CAPÍTULO V
DO MONITORAMENTO AMBIENTAL
Art. 14 - Os estabelecimentos com tanques já instalados em
operação até o início da vigência desta lei e, quando da substituição de algum deles,
deverão realizar os mesmos testes hidrostáticos e de estanqueidade para verificação de
vazamento na seguinte periodicidade:
I - tanques instalados até 10 anos, a cada 5 (cinco) anos, a partir do primeiro teste;
II - tanques instalados entre 11 e 21 anos, a cada 3 (três) anos, a partir do primeiro teste,
alem de outras exigências, a critério do órgão municipal competente;
III - tanques instalados a mais de 21 anos, a cada ano, a partir do primeiro teste;
§ 1º - Quando da passagem de uma faixa etária para outra, o
último teste realizado passará a ser o primeiro, para a nova faixa;
§ 2º - Os resultados dos testes, de que trata este artigo, deverão ser
apresentados em forma de laudo técnico constando, no mínimo, de: nome da empresa
executora, data de execução, metodologia empregada, número, destinação, planta de
localização, idade e estado de conservação dos tanques, síntese dos resultados.
§ 3º - Para a realização dos testes a que se refere este artigo, o
estabelecimento deverá contratar empresa habilitada, sem nenhum vínculo direto ou
indireto com o contratante, e que será responsável tecnicamente pelos resultados
apresentados.
Art. 15 - Os efluentes líquidos gerados nos estabelecimentos
elencados no artigo 3º desta lei, deverão ser lançados em rede pública somente após
tratamento que remova o material sólido sedimentável e óleos e graxas de forma a atender
as legislações ambientais federal, estaduais e municipais vigentes.
§ 1º - O tratamento exigido no "caput" deste artigo deverá ser
realizado, no mínimo, por processo mecânico de separação gravitacional e separador de
óleos e graxas, através da instalação de caixa(s) de areia e caixa(s) de separação de óleos e
graxas, com dimensões compatíveis com o volume e características do efluente líquido
gerado;
§ 2º - Outros processos de tratamento poderão ser adotados, desde
que aprovados pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, o qual previamente, deverá
analisá-los;
§ 3º - Semanalmente, no mínimo, deverá ser procedida a remoção
dos resíduos da (s) caixa(s) de areia, do sobrenadante do separador de óleos e graxas;
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Art. 16 - Aos estabelecimentos listados no Artigo 3º desta lei
caberá gerenciamento de seus resíduos sólidos e líquidos desde a geração, o tratamento e a
destinação final, ficando obrigados a implantar dispositivos de controles de segurança e de
poluição ambiental, visando adequar suas instalações ao disposto nesta Lei.
Parágrafo Único - Os estabelecimentos previstos no item XVI do
mesmo artigo ficam obrigados divulgar junto aos seus clientes a obrigatoriedade do retorno
dos óleos usados para serem encaminhados as re-refinadoras. As informações deverão
fazer arte de um Programa de Educação Ambiental a ser desenvolvido pelos
estabelecimentos.
CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 17 - Caberá ao órgão fiscalizador competente vistoriar no
mínimo, semestralmente, todos os estabelecimentos listados no artigo 3º, e após constatada
a observância desta lei, será fornecido Certificado de Regularidade Ambiental, o qual
deverá ser renovado pela fiscalização quando das visitas subseqüentes;
§ 1º - Contatada irregularidade no estabelecimento será lavrado
Auto de Notificação, concedendo prazo para que seja corrigido o problema.
§ 2º - O prazo previsto no parágrafo anterior nunca deverá ser
superior a 60 (sessenta) dias.
§ 3º - Vencido o prazo, se a irregularidade não for sanada, o
infrator será autuado e aplicada multa pecuniária em conformidade com o Cap. VII desta
Lei.
§ 4º - Ao infrator passível de multa, caberá defesa junto ao órgão
competente, previamente ao recolhimento da mesma, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data da autuação.
Art. 18 - No exercício da ação fiscalizadora ficam asseguradas aos
propostos dos funcionários ou agentes técnicos credenciados a entrada, a qualquer dia e
hora, e a permanência, pelo tempo que se tornar necessário, em estabelecimentos públicos
ou privados.
Parágrafo Único - Os funcionários e/ou agentes técnicos
credenciados obstados, poderão requisitar força policial para o exercício de suas
atribuições em qualquer parte do território do município.
Art. 19 - O Certificado de Regularidade Ambiental, bem como, o
"Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros" prevista nos artigos 17 e 5º respectivamente,
deverão ser fixados em locais visíveis.
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Art. 20 - Fica facultado aos estabelecimentos que instalarão os
dispositivos previstos nesta lei consultar órgão municipal competente para a fiscalização
e/ou acompanhamento da execução das instalações ou testes.
CAPÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 21 - A não observância da presente lei no prazo definido pela
fiscalização para regularização da situação ensejará ao infrator multa pecuniária, sendo seu
infrator o único responsável pelas conseqüências da aplicação das penalidades referidas
neste artigo, não cabendo por parte da Prefeitura pagamento ou indenização. As infrações
serão aplicadas de acordo com a categoria definida e critérios estabelecidos a seguir:
Categoria A: Constatação da ocorrência efetiva de dano ao meio ambiente, à saúde
pública ou à propriedade. Neste caso enquadram-se os casos de vazamento e com as
seguintes situações:
- poluição de mananciais superficiais ou subterrâneos de abastecimento de água;
- poluição de corpos d'água, provocando mortandade de peixes ou
- prejudicando seu uso preponderante,
- contaminação de caixas d'água de abastecimento domiciliar;
- infiltração de combustíveis e/ou confinamento de vapores em dependências internas de
prédios e garagens, instalações públicas ou de serviço para a comunidade, ocasionando o
estabelecimento, mesmo que momentâneo, de riscos de explosão ou incêndio.
- Explosão ou incêndio.
Categoria B: Constatação de existência de risco de dano ao meio ambiente, à saúde
pública ou à propriedade.
Neste caso, enquadram-se os casos em que houve apuração da ocorrência de vazamento,
porém o vazamento não provocou nenhuma das situações descritas na categoria anterior.
Categoria C:
Neste caso enquadram-se os casos em que o infrator comunicou espontaneamente a
ocorrência de vazamento à Secretaria Municipal e Meio Ambiente e constatou-se que não
há risco iminente ao meio ambiente ou à saúde pública.
§ 1º - Caberão as seguintes categorias de infração, a partir dos
seguintes critérios:
I - Categoria A - infração gravíssima de 5.001 a 10.000U.F.I.R;
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II - Categoria B - Penalidade de Advertência, com prazo de 5 (cinco) dias corridos para a
correção do dano ambiental. No caso de não cumprimento da advertência,infração grave
de 1.001 a 5.000 U.F.I.R.;
III - Categoria C - Penalidade de Advertência, com prazo de 30 (trinta) dias corridos para a
apresentação de proposta de solução do problema. Em caso de não cumprimento da
advertência será aplicada penalidade de multa classificada como infração grave de 100 a
1.000 U.F.I.R,
IV - Categoria D - Penalidade de Advertência, com prazo de 30 (trinta) dias corridos para
apresentação de proposta de solução do problema. Em caso de não cumprimento da
advertência será aplicada penalidade de multa, classificada como infração leve, de 500
U.F.I.R, dobrada a cada reincidência pelo não cumprimento dos artigos 4º (parágrafo
único), 5º (parágrafo 3º), 8º (parágrafo 2º), 9º, 11º ao 15º, 16 (parágrafo único), 24 e 25.
§ 2º - A não regularização a que se refere o "caput" deste artigo
resultará na cassação total ou parcial, dependendo do setor considerado irregular, do
Alvará de Funcionamento do estabelecimento, após aplicação da 3ª multa,
independentemente da categoria na qual foi enquadrada.
Art. 22 - O procedimento administrativo a ser instaurado na
aplicação das penalidades deverá ser o mesmo observado na fiscalização das posturas
municipais.
Art. 23 - O valor arrecadado resultante da aplicação das
penalidades, será destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 24 - O resultado do primeiro teste a ser realizado, de que se
trata o artigo 14, deverá ser entregue ao órgão municipal competente até 6 (seis) meses
após a regulamentação da presente Lei.
Parágrafo Único - Após recebimento do laudo técnico, e estando
atendidas todas as exigências desta lei, será fornecido ao estabelecimento, Certificado de
Regularidade Ambiental, o qual será renovado de acordo com a periodicidade de vistoria
prevista naquele artigo.
Art. 25 - Todos os estabelecimentos listados no artigo 3º em
funcionamento, antes da vigência desta lei, ficam obrigados a se adequarem às exigências
dos artigos 6º ao 8º até 6 (seis) meses após a regulamentação da presente Lei.
Art. 26 - O Executivo Municipal encaminhará à Câmara
Municipal, Projeto de Lei criando o Fundo Municipal de Meio Ambiente.
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CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27 - O Certificado de Regularidade Ambiental previsto nos
artigos 17 e 19, deverão conter, no mínimo, as informações contidas nas minutas do Anexo
I e que fará parte integrante desta lei.
Art. 28 - Os estabelecimentos novos ficarão sujeitos, também, ao
cumprimento da Lei Municipal nº 4653/90, de 14 de março de 1990.
Art. 29 - Para o cumprimento desta lei pelos setores municipais da
administração direta e indireta, deverá o Executivo Municipal apresentar seu
enquadramento junto ao órgão de controle ambiental estadual, dentro dos mesmos prazos
previstos para os demais estabelecimentos, o qual apresentará parecer sobre o cumprimento
da presente Lei.
Parágrafo Único - A população através de seus setores
organizados e do Legislativo Municipal deverá cobrar do Executivo Municipal o
enquadramento de suas instalações de manutenção e abastecimento à presente lei, haja
vista a impossibilidade de auto-aplicação das penalidades.
Art. 30 - O Executivo Municipal, independentemente da
publicação no diário Oficial do Município, deverá dar ampla divulgação da presente lei,
para fins de cumprimento, pelos estabelecimentos, dos prazos nela estabelecidos.
Art. 31 - O Executivo Municipal determinará ao órgão municipal
competente para a fiscalização e o cumprimento desta Lei, quando de sua regulamentação
dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação.
§ 1º - A fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei e das
normas dela decorrentes será exercida por funcionários públicos e ou por agentes técnicos
credenciados, especialmente contratados para este fim pela administração municipal;
§ 2º - Consideram-se agentes técnicos credenciados, hábeis para o
exercício da fiscalização de que cuida esta lei, associações, sociedades nacionais, entidades
ou órgãos de direito público ou privado, de caráter tecnológico ou científico, de existência
legal no município e que conte, em sua direção ou equipe técnica, com profissionais das
áreas de saneamento e/ou meio ambiente registrados no Conselho Profissional competente
e especialistas em áreas vinculadas aos propósitos desta Lei.
§ 3º - Fica o Município autorizado a firmar convênio com os
órgãos públicos estaduais ou federais com fins de cumprimento da presente Lei.
Art. 32 - As dúvidas surgidas quando da aplicação da presente Lei
deverão ser dirimidas pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente COMDEMA.
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Art. 33 - O órgão do Município competente deverá manter pessoal
habilitado, treinado e aparelhado para intervenção rápida e apropriada em caso de
acidentes com produtos perigosos.
Art. 34 - As despesas decorrentes de execução da presente Lei
correrão por conta de dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 35 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
11 de Dezembro de 2000.
Dr. Jose Liberato Ferreira Caboclo
Prefeito Municipal
Autografo nº 8764
Projeto de lei 211 /00, do
Ver. Dinho Alahmar

Dr. ALCIDES ZANIRATO
Presidente da Câmara
Aprovado em 14/11/2000 na 40ª Sessão Ordinária.
Registrado e publicado na Secretaria da Câmara em 16/11/00.
José Roberto dos Santos
Assessor de Protocolo
smm/
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Nº

/

Nome do Estabelecimento:
Atividade (Descrita no artigo 3º)
Endereço:
Certifico, à vista do observado durante visita, ao estabelecimento e do laudo técnico
apresentado pelo estabelecimento supracitado que as exigências da Lei Municipal nº
/ / , de
no tocante ao(s) artigo(s) , estão sendo cumpridas.
1) Testes hidrostáticos
Data da realização dos testes:
/
/
.
Empresa executora:
Data dos próximos testes:
/
/
.
Data de validade deste certificado: até / /

.

2) Outros Documentos

São José do Rio Preto,

/

/

(Assinatura do Fiscal)

IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO/AGENTE TÉCNICO
CREDENCIADO (nome, nº de inscrição, função, etc)-carimbo

IDENTIFICAÇÃO DO SECRETÁRIO

(CARIMBO)

.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

CONSIDERANDO-SE que os tanques utilizados como reservatórios de combustíveis
líquidos nos postos revendedores e de abastecimento têm vida útil de 20(vinte) anos,
estabelecido pelo Departamento Nacional de Combustíveis e por internacionais e que, após
este período de utilização, os riscos de vazamento decorrentes da corrosão do material
metálico aumentam significativamente,
CONSIDERANDO-SE que os gastos com a instalação dos referidos tanques, bem como os
reparos ou substituições são incluídos na planilha de custos dos combustíveis e, portanto,
amortizados dentro do período útil e evidentemente pagos pelos consumidores.
CONSIDERANDO-SE que a maior parte dos tanques de combustíveis líquidos de São
José do Rio Preto possuem mais de 20 (vinte) anos de utilização e não há registro de
substituição ou fiscalização dos equipamentos.
CONSIDERANDO-SE que os vazamentos eventualmente ocorridos causam sérios danos
ao meio ambiente, podendo inclusive atingir o lençol freático além, é claro, dos riscos de
incêndio com grande ameaça à segurança da população (haja vista o desastre de grande
proporções ocorrido na Cidade do México, no início desta década, causando muitas
vítimas).
CONSIDERANDO-SE que os efluentes líquidos provenientes das atividades de muitos
Postos de Serviços, e Postos de Revenda de Combustível são canalizados diretamente para
a rede pública e, desta para o rio e represas de abastecimento, sem qualquer tipo de
tratamento.
CONSIDERANDO-SE que já há no País e no Estado leis que regulamentam ou
disciplinam os assuntos objeto deste PL (armazenamento de combustíveis, emissão de
efluentes líquidos e transporte de cargas perigosas) que necessitam ser complementadas no
âmbito municipal.
CONSIDERANDO-SE que por nossa cidade, e pelas rodovias que a cortam trafegam
diariamente centenas de veículos transportadores de cargas perigosas, com possibilidade de
ocorrência de acidentes que possam comprometer ou contaminar os nossos mananciais de
abastecimento público.
CONSIDERANDO-SE que recentemente na Região têm ocorrido muitos acidentes
envolvendo transporte de combustíveis líquidos (ver noticias no Diário da Região de
28/10/98 e 22/11/98)/ O que nos deixa bastante preocupados.
Solicitamos a esta Egrégia Câmara a aprovação do PL em pauta.

