
I I

i
Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
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",c;) O n.o\'., "Estabelece normas quanto a construção e fun
cionamento de postos revendedores de deriva-
dos de petróleo e álcool combustível para
fins automotivos no município de Águas da
Pratao"

JAIR VALENTE FERNAI'illES,Prefeito Municipal _
da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de são Paulo, no
uso.de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Á • ,.Faço saber que a Camara Municipal da Estan-
cia Hidromineral de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promul
go a seguinte

1E I:

Artigo lº - A instalação ou relocação de po.§.
tos revendedores de combustível para fins automotivos será autoriza
da mediante cumprimento de legislação específica vigente sobre cons
truções desde que obedecido o que segue:

I - Distância mínima de 100 metros do posto revendedor de _
asilos, creches, hospitais, postos de saúde, escolas, quartéiS, tem
pIos religiosos e clubes. I

11 - Construção em terreno ~uja área possua no mínimo, 700 _
metros quadradoso

111 - Possuir, no mínimO, 30 metros de testada voltada para a
via públicao

IV - Distância mínima de raio de 500 metros entre um posto _
revendedor e outro estabelecimento congênere.

, , -V - Os locais destinados a lavagem de velculos, serao fecha
dos por 03 (três) paredes e azulejados.

PARÁGRAFO ÚNICO:- As plantas deverão ser a-
Escritório Regional de

da Associação Brasileira -
provadas pela Prefeitura Municipal e pelo
Saúde (ERSA), seguindo as especificações
de Normas Técnicas (ABNT).
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Artigo 2º - A instalação de postos revende do-
res de combust{veis automotivos, cuja planta tenha sido aprovada p~
pa Prefeitura Municipal deverá concluir no prazo máximo de 02 (dois
anos, a contar da data da aprovação da plantao

PARÁGRAFO ÚNrCO:- Caso não se verifique o c~
primento do prazo estipulado no "caput" deste artigo, a autorização
fic~rá automaticamente canceladao

Artigo 3º - Excetuam-se desta Lei os postos _
revendedores de combust{veis automotivos já instalados e em flUlcio-
namentoo

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data _
de sua publicação, revogadas as disposições em contrárioo•
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