
LEI Ng 4.887. DE 14 DE OUTUBRO DE 1997.64 

Veda a instala@o de Bornbas de Auto-Serviqo nos Postos de Venda 
de Combustiveis e instalaHo de novos Postos de Venda de 
Combustlveis e derivados de petrdleo no Municlpio de Natal e dB 
o u h s  provid6ncias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL, 
Faw saber que a Cgmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. I* - Ficam vedadas no Ambito do Municlpio do Natal, a instalaHo de Postos de Venda 
de Combustiveis e derivados de Petr6leo em Shopping Centers, Supermercados, Casas de 
Diverdes, Phtios de EsGdio, Praps de Esportes e dernais locais de alta concentraHo 
populational, e a opera@o de bornbas de cornbustiveis pelo sisterna de Auto-Sewiw, sem 
prejulzo das IimitaQaes e restriq5es impostas pela Lei Municipal nQ 4.157, de 21 de setembro de 
1992. 

Pardgrafo 6nieo - Entende-se corno bombas de combustiveis do Tipo Auto-Serviw, 
aquelas automdticas que dispensam o trabalho dos Frentistas e que permite ao consumidor 
abastecer seu prbprio veiculo. 

Art. ZQ - A fiscalka@o do cumprimento ao determinado pela presente Lei serd 
responsabilidade da Prefeitura Municipal do Natal, atraves da Secretaria Municipal de Serviqos 
Urbanos - SEMSUR. 

Art. 3P - 0 descumprimento ao disposto nesta Lei acarretah as seguintes pnalidades: 
I - 50.000 (cinqiienta mil) UFIR's na primeira ocorrhcia; 
II - 100.000 (cem mil) UFIR's na segunda ocorr6ncia; 
111 - na terceira owrrgncia IacraMo do Posto de Abastecimento at& seu enquadramento 

nas normas estabslecidas na presente Lei. 
Art. 48 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaHo, revogados disposi@es em 

contrario. 

Patbio Felipe Camaao, em Natal, 14 de outubro de 1997. 
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Wilma Maria de Faria Meira 
PREFEITA 



LEI Ng4.986. DE 08 DE MAlO DE 1998~.  

DispBe sabre licenw para construgo, relocalizaflo, instataqio, 
funcionamento e seguranp de postos revendedores de 
combustiveis no Municipio de Natal e dA outras providhncias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL, 
Faqo saber que a Cgmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l a  - A mnstru@o, reIocaliza@o, instalaHo, funcionamento e segumnp de postos 
revendedores de combustiveis reger-se-go pela presente jLel, respeitadas as disposies de 
zoneamento de uso do solo e demais exiggncias legais pertinentes ao assunto. 

Art. P - Considera-se Posto Revendedor de Cornbustiveis, o estabetecimento destinado 
venda a varejo de combustiveis automotivos. 

Art. S - SBo atividades permitidas: 
1 - comkrcio de reposiHo de pe@s e acessbrios para veiculos; 
II - lanchonetes, restaurantes, lojas de convenienda e casas lotdricas, devidamente 

licenciados; 
Ill - borracharia, lavagem, venda e troca de 6leos lubrificantes, instalados em Areas 

apropiiadas e com equipamentos adequados; 
IV - venda de gAs liquefeito de petrdleo - GLP, desde que licenciada pela Agencia 

Nacional de Petrbleo (ANP). 
Art. 2 - Sera permitida, independentemente da licenws, a publicidade dentro dos limites 

dos esbbelecimentos a que se refere esta lei, por meio de postes-emblemas, bandeiras, tenteiras, 
cartazes ou similares, albm de placas corn os pretps dos combustiveis, desde que somente 
veiculern a rnarca da distribuidora a qua1 estio vinculados. 

Art. P - 0 s  estabelecimentos em processo de regularizaqio, desde que jB estiverem 
vendendo combustlveis normalmente, em operaflo comercial oficialrnente comprovada, e os 
licenciados data da publicaHo desta Lei, t4m direito ao exercfcio de suas atividades, 
independentemente de quaisquer exig8ncias contidas em IegislaHo anterior, especialmente na 
Lei rP 4.1 57, de 21 de setembro de 1992. 

Art. C - 0s postos revendedores de combustiveis de que trata a presente lei devefio 
obedecer as areas e testadas minimas, nas seguintes wndigdes: 

I - em lote de terreno w m  frente para 03 (tras) vias (cabew de quadra), em Area minima 
de 900 m2 (novecentos metros quadrados), corn testada minima de 30 m (trinta metros) para a via 
principal e o minimo de 40 m (quarenta metros) para a via secunddria; 

II - em lote de terreno corn frente para 02 (duas) vias (esquina), em Area minima de 1.600 
m2 (hum mil e seiscentos metros quadrados), corn testada rn tnima de 40 m (quamnta metros) para 
a via principal e o mlnimo de 40 m (quarenta metros) para a via secunddria; 

111 - em lote de terreno de meio de quadra, em Area minima de 2.400 mZ (dois mil e 
quatrocentos metros quadrados), corn testada minima de 60 m (sessenta metros) e de fundo no 
minimo de 40 rn (quarenta metros) para cada lateral do terreno. 

Art. P - 0 Indice de ocupa@o mkimo das edificap6es do posto revendedor de 
combustiveis ser4 de 30% (trinta por cento) da Area do terreno, n3o se considerando a proj-o 
das cobeduras mealicas usadas exclusivamente para prote@o e abrigo de veiculos. 

Art. I - A localizaflo das bombas abastecedoras e a instalaflo de mhquinas 
compressoras deverIio distar, no minimo, 5,00 rn e 3,00 m (cinco metros e t@s metros), 
respectivamente, em relado As divisas do lob. 

Art. P - O tanque para armazenaagem de combustivel deverA ser subterraneo, ter 
capacidade maxima de 15.000 (quinze mil) iitros por unidade e possuir abertura para visita interna, 
ficando sujeito as norrnas da Associa@o Brasileira de Normas Tkcnicas (ABNT) e a legista@o 
especMca da Agenda Nacional de Petrdleo (ANP). 

Art. 10 - Nao sera0 permitidos a construp80, a instalaHo, a relocalina@o e o 
funcionamento de postos revendedores de mmbustiveis em centros ou clubes sociais ou 
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esportivos e entidades congheres, supemercados, hipermercados, shoppings centers e centrais 
de abastecimento e distribuiMo de generos alirnenticios. 

Art. 11 - Ficam proibidas a constru@o, a instalaMo e reloca@o e o funcionamento postos 
revendedores de combustiveis na Avenjda Dlnarte Mariz (Via Costeira) e na Avenida Prefeito 
Omar 0 'Grady e suas mas de acesso, no raio de I00 (cem) metros, contados do seu eixo central. 

Art. 12 - 0 posto revendedor de combustiveis s6 poder-6 ser wnstruido, instalado ou 
relocalinado, desde que sua Area de seguranGa atenda as seguintes exigencias: 

1 - guardar distAncia minima de IOOm (cem metros) de raio, das divisas do terreno onde se 
IocalizarA o posto revendedor de combustiveis, de linhas fkrreas, toms de telecomunicafles ou 
de telefonia, estaqies elevatbrias de abastecimento d'agua, templos religiosos, clubes sociais e 
esportivos, casas de espet8culos e diversbes, abrigos para idosos, centros comunit&ios, 
cemitbrios e hospitais; 

II - guardar distincia minima de 100m (cem metros) de raio, das divisas onde se I m l i z a h  
o posto revendedor ds combustlveis, da testada frontal de estabelecirnentos de ensino do 
pdrneiro e segundo graus, de delegacias e de creches; 

111 - guardar disBncia mlnima de 300m (trezentos metros) de raio, de divisa do terreno 
onde se localizar4 o posto revendedor de combustlveis, da divisa do estabelecimento congenere e 
de locais que abriguem insta1a-s de com4rcio de produtos inflamhveis ou explosivos; 

IV - guardar di-ncia minima de 300m (trezentos metros) de raio, das divisas do terreno 
onde se localizard o posto revendedor de combustlveis, de locais que abriguem penitencidrias, o 
Terminal MoviArio da Cidade da Esperanp, de estabelecimentos civis de ensino de terceiro 
grau e de mercados ptlblicos; 

V - guardar distancia minima de 300m (trezentos metros) das extrernidades de pontes, 
viadutos e toneis, de onde se localizard o posto revendedor de combustlveis, se situado nas suas 
vias principais de acesso e salda; 

VI - guardar distAncia mlnima de 500m (quinhentos metros) de raio das divisas do temno 
onde se IocalizarA o posto revendedor de combustlveis, de supermercados, hiperinemdos, 
shoppings centers, estAdios esportivos "Juvenal Lamartine", Joio Clhudio de Vasconcelos 
Machadon e Humberto Nesi", dos quartdis militares do ExQrcito, Marinha e Aerondutica, inclusive 
de suas Areas de treinamento e seguranqa, de subestaMes e estams abaixadoras de energia 
el8trica, de ogntrais de abastecimento e distribuiHo de gkneros alimenticios, do quartel sede do 
Comando-Geral da Policia Militar e das lagoas de capta@o e drenagem de gguas pluviais. 

Art. 13 - Todo posto revendedor de combustiveis que execute atividades de troca de 
6leos lubiificantes e de lavagem e lubrificaqao de veiculos deved possuir caixas de areia e de 
separaMo de Beos, para utilizaHo antes do lanprnento dos Ifquidos usados nas redes de 
esgotos ou de qualqusr outro destino. 

Art. 14 - Qualquer posto revendedor de combust~veis 6 obrigado a manter extintores e 
demais equipamentos de prevenMo e combate a indndio, em quantidade suficiente e localizados 
em setores convencionais, sempre em perfeito funcionamento, observadas as regras 
estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. 

Padgrafo Qnico - 0 s  empregados do posto mvendedor de combustlveis ser4o 
obrigatoriarnente matriculados no curso de prevenqBo e combate a indndio promovido pelo Corpo 
de Bombeiros, com autas phticas e tebricas. 

Art. 15 - Fica expressamente vedado o funcionamento, rnesmo que parcialmente, de posto 
revendedor de combustlveis atraves do sistema de auto sewi~o, ou seja aquele que o cliente d 
quem abastece seu veiculo, dispensando o trabalho de empregados frentistas, nos termos da Lei 
ng 4.887, de 14 de outubro de 1997. 

Art. 16 - As instalaMes do posto revendedor de combustlveis deverao ser seguradas 
contra indndios e explos6es. 

Art. f 7 - A consulta prdvia para a instalaHo de posto revendedor de oombustlveis terh o 
validade de 01 (urn) ano, sendo vedada a sua prorogaHo. 

A h  18 - VETADO. 
Art. 19 -As distribuidoras de combustiveis, cooperativas, centros comunitArios, sociedades 

civis, clubes sociais e esportivos e entidades wnghems, associa-, sindicatos e 
assemelhados e o  submetidos as exiglncias oontidas nesta Lei. 



Art. 20 - Ficam excluldas das limitafles desta Lei as empresas de Bnibus e reparti~ees 
poblicas que utilizam abastecimento prbprio, desde que nao comercializem combustfveis e usem 
bombas medidoras especificas que registrem somente a litragem, devendo suas instalafles 
serem muradas e n8o apresentarem identificaHo nem publicidade de distribuidoras de 
corn bust Iveis. 

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publiw@o, revogadas as disposims em 
contrdrio, notadamente a Lei ng 4.157, de 21 de setembro de 1992. 

Paldcio Felipe CamarEio, em Natal, 08 de maio de 1999. 

Wilma Maria de Faria Meira 
PREFEITA 



LEI Ng 5.019. DE 02 DE JULHO DE 1998'~. 

Acrescenta pahgrafo Bnico ao Art. 12 da Lei nD- 4.986 de 08 de maio 
de 1998, e dB outras provid8ncias. 

0 PREFEITO MUNCIPAL DE NATAL, 
Faw saber que a Ciirnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 12 - 0 Art. 12 da Lei nO- 4.986 de 08 de maio de 1998, fica crescido ds palagrafo lSnico 
corn a seguinte redaao: 

Art. 12 - ... 
Padgrafo Qnico - Na aferiqilo da disancia de que trata este artigo se~%o 

deswnsideradas as diferenqas de at6 111 0 (urn dkcirno). 
Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqAo revogadas as disposiqaes em 

mntrdrio. 

Paldcio Felipe Camarao, em Natal, 02 de julho ds 1998. 

Wilma Maria de Faria Meira 
PREFEITA 
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