
P. 28.643/14 

PllEFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.902, DE 29 DE MARCO DE 2.017 
Altera a redação. revoga artigos. parágrafos e 
incisos da Lei Municipal nº 4 .531. de 26 de 
abril de 2.000 e Lei Municipal nº 6.519. de 27 
de maio de 2.014. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU. nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru. foz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

/\ri. 1º 

Art. 2° 

/\ri. 3" 

O art. 1 ºda Lei Municipal nº 4.53 1, de 26 de abril de 2.000. passa a ter a seguinte redação: 

O transporte. armazenamento e comerc:t:!ização de GL!' no Munidpio de Bauru 
ohcdecerào ao que cstahelcce a presente lei. bem como a legisluc;ào estadual da Sccn.:taria 
de Estado dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo e regulamentações 
frderais pertinentes ao assunto." (NR) 

Ficam revogados os incisos 1. li. Ili. IV. V e VI; e suas alíneas a. b e e. bem c:omo o parágral(1 único do arl. 1 º 
da Lei Municipal n" 4.531. de 26 de abri l de 2.000: 

"Art. Iº ( ... ) 

1- Revogado 
a) Revogado 
b) Revogado. 
e) Revogado. 

li - Revogado 
a) Revogado. 
b) Revogado. 
e) Revogado. 

111 - Revogado 
a) Revogado. · 
b) Revogado. 
e) Revogado. 

IV - Revogado 
a) Revogado. 
b) Revogado. 
c) Revogado. 

V- Revogado 
a) Revogado. 
b) Revogado. 
e) Revogado. 

V 1 - Revogado 
a) Revogado. 
b) Revogado. 
e) Revogado. 

Parágrafo único. REVOGADO.'' (NR) 

Incluem-se os parãgrafos lº e 2°, ao art. 1° da Lei Municipal nº 4.531. de 26 de abril de 2.000. com as 
seguintes redações: 

"Art. Iº ( ... ) 
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l\rt. 4° 

Art. 5° 

Art. 6" 

/\rt. 7° 

/\rt. 8° 

Art. 9° 

/\rl. 1 O 

§ I" 

§ 2º 

Para fins de licenciamento serão consideradas as capacidades de armazenamento por 
metro quadrado. os recuos de divisas. equipamentos. instalações e atividade~. bem como 
demais exigências definidas para cada classe. pela Instrução Técnica expedida pela 
Policia Militar do Estado de São Paulo - Corpo de ílombeiros. referente a mnnipulaçào. 
armazenamento. comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo. 

A vistoria e definiç.ão das especificações. constantes no parágrafo Iº. ficará a cargo do 
Corpo de ílombeiros, através da expedição do /\uto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 
respeitando-se as Zonas permitidas para cada Classe." (NR) 

O art. 1°-B da Lei Municipal nº 4.531, de 26 de abril de 2.000. passa a ter a seguinte redação: 

··/\rt. 1"-B O transporte. armazenamento. comercialização e utilização de Gás Liquefeito de l'ctrólco 
no Município de Bauru obedecerá ao que estabelece a presente lei, a lcgislaçllo estadual 
da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública do Estado de Sào Paulo. bem 
como demais normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas):· 
(NR) 

O arl. 3° da Lei Municipal nº 4.531, de 26 de abril de 2.000. passa a ter a seguinte redação: 

··l\rt. 3° Os Postos de Revendas de GLP poderão comercializar além de peças. acessórios e 
equipamentos pertinentes à atividade. água mineral e utilidades dom~sticas, desde que 
estejam de acordo com as normas de Segurança previstas na Legislação Estadual da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Pauto. e Normas da /\ssociaçào 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)." (NR) 

O art. 4° da Lei Municipal nº 4.531, de 26 de abril de 2.000, passa a ter a seguinte redação: 

''/\rt. 4° Compreendendo a necessidade de GLP por toda a população e ainda que o GLP é produto 
básico para todos os usos urbanos. fica determinado que os Postos de Revenda de GLI' 
(PR) serão pcnnitidos nas zonas ZR3. ZR4. ZM. ZS, ZI. ZCIS. OI e Corredores de 
Comércio e Serviço - CCs:· (NR) 

Fica revogado o parágrafo único do art. 4° da Lei Municipal nº 4.531. de 26 de abril de 2.000. 

••J\rt. 4° ( ... ) 

Parúgrafo único. REVOG/\00." (NR) 

O parágrafo único do art. 5° da Lei Municipal nº 4.53 1. de 26 de abril de 2.000. passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 5° ( ... ) 

Parágrafo único. As Centrais de Abastecimento de GLP Classe S e 6 poderão ainda am1azcnar e 
comercializar GLP a granel, desde que forem atendidas as normas específicas para a 
atividade." (NR) 

O art. 6° da Lei Municipal nº 4.531, de 26 de abril de 2.000. passa a ter a seguinte redação: 

''Art. 6° As centrais de abastecimento de GLP poderão comercializar atém de peças. acessórios e 
equipamentos pertinentes à atividade, água mineral e utilidades domésticas. desde que 
estejam de acordo com as normas de Segurança previstas na Legislação Estadual da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. e Normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)."' (NR) 

O art. 7º da Lei Municipal nº 4.531, de 26 de abri l de 2.000, passa a ter a seguinte redação: 

·'l\rt. 7° l\s Centrais de Abastecimento somente poderão ser instaladas cm ZS, ZI. ZCIS. OI. cm 
vias que permitam o trânsito de veículos pesados. mediante consulta à EMDURB." (NR) 
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J\rt. 11 

J\rt. 12 

/\rt. 13 

/\rt. 14 

/\ri. 15 

/\rt . 16 

/\rt. 17 

/\rt. 18 

O art. 15 da Lei Municipal nº 4.531. de 26 de abril de 2.000, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 15 Fica estabelecido que os Postos de Revenda de GLP e Centrais de J\basteci1m:nto de (il .P 
terão, imprescindivelmcnte. paredes de fechamento lateral e de fundo que não pem1ilam. 
cm caso de acidente. a trnnsposiçilo direta de chama..~ aos lotes vizinhos. com altura nunca 
inferior a 02 (dois) metros, independente de Norma e Occrcto Estadual:· (NR) 

O art. 29 da Lei Municipal nº 4.53 1. de 26 de abril de 2.000. passa a ter a seguinte redação: 

" /\rt. 29 A abertura e o funcionamento das Centrais de Abastecimento e os Postos de revenda de 
GLP. só serão autorizados mediante o projeto aprovado para o uso pertinente e posse da 
licença expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento." (NR) 

Fica incluído no art. 29 da Lei Municipal nº 4 .531. de 26 de abril de 2.000. um parágrafo único com a 
seguinte rcdaçllo: 

"J\rt. 29 ( ... ) 

Parágrafo único. Considera-se. também. a exigência do disposto neste artigo. quando houver alteração de 
Classe.'' (NR) 

O arl. 30 da Lei Municipal nº 4.531. de 26 de abril de 2.000. passa a ter a seguinte redação: 

''/\rt. 30 Para a construção dos locais onde se instalarão os postos de n:vcnda e as centrais de 
abastecimento. o interessado deverá aprovar previamente o projeto de ocupação da área 
desejada.junto ao Corpo de Bombeiros." (NR) 

Fica revogado o art. 35 da Lei Municipal nº 4.531. de 26 de abril de 2.000: 

''/\rt. 35 REVOGADO." (NR) 

O art. 36 da 1.ci Municipal nº 4.531. de 26 de abril de 2.000. passa a ter a seguinte redação: 

"/\rt. 36 Caberã à Secretaria Municipal de Planejamento. atravcs de sua Divislio de Fiscali:tJ1çào:" 
(NR) 

Incluem-se os incisos 1 e li. ao art. 36 da Lei Municipal nº 4.531. de 26 de abril de 2.000. com as scguintes 
rcdaçôes: 

''/\rt. 36 ( ... ) 

1 - Notificar o Proprietário ou responsável para que no prazo de 30 (trinta) dias 
providencie a renovação da licença. dcsdc que não h~ja mudança de capucidade 
(classe): 

II - Encaminhar oficio comunicando ao Corpo de Bombeiros no caso de comércio 
clandestino ou mudança de Classe. para que sejam cumpridas suas atrihuiçOcs 
de fi scalização. definidas na Lei Complementar nº 1.257. de 06 de janeiro de 
2.015. que institui o Código Estadual de Proteção contra lnccndios e 
Emergências e dá providências correlatas." (NR) 

/\Itera a redação do parágrafo 1°, do art. 36 da Lei Municipal nº 4.531 , de 26 de abril de 2.000: 

"/\rt. 36 ( ... ) 

As infrações à presente Lei caberá uma multa de RS 1.000.00 (um mil reais). cujo valor 
deverá ser reajustado anualmente, pelo índice adotado pela administração para correção 
de valores em Divida Ativa, sendo que. na reincidência, caracterizada pela reabertura, 
após interdição, ou abertura em outro local. sem a devida licença. será cobrada em 
dobro." (NR) 
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A11. 19 /\Itera a redação do parágrafo 2° do art. 36 da Lei Municipal nº 4.531. de 26 de abril de 2.000: 

''Art. 36 

§ 1º 

§ 2º 

( ... ) 

( ... ) 

Quando tratar-se de renovação, após vencimento do prazo estipulado. ou, comércio 
clandestino. após análise e determinação do Corpo de Bombeiros, nos termos da Lei 
Complementar nº 1.257. de 06 de janeiro de 2.0 15. a licença. se existente. será cassada e o 
estabelecimento interditado.,. (NR) 

/\11. 20 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publyração. 

/ 
Bauru. 29 de março de 2.017. 1 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

~-L ·TÍCI/\ ROCCO KJRCHNl~R 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 
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