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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 4320 DE 07 DE JULHO DE 1998 
Estabelece normas para construção e 
funcionamento de postos revendedores 
de derivados de petróleo e álcool para 
fins automotivos no território do 
Município, e dá outras providências 

Eng.º ANTONIO IZZO FILHO, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de 
São Paulo faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1° -

Artigo 2º -

§ 1º 

§ 2º -

Artigo 3º -

Artigo 4°-

A instalação ou recolocação de postos revendedores de combustíveis para 
fins automotivos, terá sua planta aprovada mediante cumprimento da 
legislação específica vigente sobre construções e zoneamento, desde que 
seja obedecido o preceituado nesta lei. 

Os postos de serviços e abastecimento de veículos somente poderão ser 
instalados em terrenos de esquina cuja testada principal deverá ter, no 
mínimo, 25m de frente para o logradouro público , desde que respeitadas as 
seguintes áreas mínimas. 

I - l.OOOm2 (um mil metros quadrados), quando se tratar de Postos de 
abastecimentos e serviços, inclusive "lava-car". 

II - 700m2 (setecentos metros quadrados) de abastecimento e serviços 
excetuando-se "lava-car". 

Para fins deste artigo entende-se "lava-car", os serviços de lavagens de 
veículos, tanto manuais quanto mecânicos. 

Nas avenidas, serão admitidas a instalação ou recolocação de postos de 
abastecimento e serviços, em lotes de meio de quadra, desde que tenham 
área mínima de 1200m2 e testada mínima de 40m para logradouro público. 

Os Postos de Abastecimento, ou abastecimento e serviços, deverão dispor 
de: 
a) áreas livres, necessárias ao atendimento do consumidor; 
b) instalações sanitárias, separadas por sexo, com área mínima de 1,50 m2

; 

c) vestiário dotado de chuveiro para o uso dos empregados, com área 
mínima de 6,00 m2

; 

d) reservatório de água com capacidade mínima de 10.000 litros; 
e) dispositivos para combate a incêndios, de acordo com as exigências do 

Corpo de Bombeiros. 

Os projetos de edificação de postos de serviços deverão atender as 
seguintes exigências: 



Artigo 5°-

Artigo 6°-

Artigo 7°-

Parágrafo Único-

Artigo 8° -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

1- área de uso do posto, não edificada, pavimentada em concreto ou 
material similar, drenada de maneira a impedir o escoamento das 
águas para a via pública; 

II- pisos, cobertos ou descobertos, com declividade mínima de 3%. 
III- mureta com altura mínima de 0,15m, circundando o terreno, 

ressalvados os espaços utilizados para acesso. 
IV- As instalações de tanques subterrâneos de combustíveis deverão ter 

no mínimo 3 (três) metros das divisas e alinhamentos, recuo de 1 
(um) metro entre os tanques, ficando proibida a instalação de 
tubulação de respiros nas divisas do terreno, sendo permitida a sua 
instalação com recuo de 5 (cinco) metros, devendo a tubulação 
ultrapassar em 2 (dois) metros o ponto mais alto da cobertura de 
bombas. 

V- As normas regulamentadoras exigidas pela legislação vigente 
Federal, Estadual e Municipal, para o setor. 

Os compartimentos destinados a lavagem deverão obedecer o seguinte: 
1- O pé direito mínimo será de 4,50 metros; 
II- As paredes serão revestidas até a altura mínima de 2,50 metros, de 

material impermeável, liso e resistente a frequentes lavagens; 
III- As paredes externas não possuirão aberturas livres para o exterior; 
IV- Os boxes destinados a lavagens de veículos por processos 

automáticos ou não, deverão estar recuados pelo menos 3 (três) 
metros da rua e 3 (três) metros das divisas laterais. 

Os aparelhos e equipamentos, tais como bombas abastecedoras, deverão 
estar no mínimo 7,00m do alinhamento de vias públicas, sem prejuízo de 
outros recuos fixados em lei para o local. 

O rebaixamento das guias, somente será permitido nos locais de acesso de 
veículos, desde que haja autorização prévia da Secretaria Municipal de 
Planejamento para este fim. 

Nos locais onde as guias forem rebaixadas, serão sinalizados 
adequadamente, inclusive com a inserção de faixa de pedestres no passeio, 
onde houver rebaixamento, de forma a indicar aos trauseuntes, tratar-se de 
local de entrada e saída de veículos (conforme Anexo 1, que faz parte 
integrante desta lei). 

A autorização para instalação dos estabelecimentos de que trata esta lei, 
dependerá da análise e aprovação da Secretaria Municipal de 
Planejamento, que julgando necessário, em função do sistema viário 
municipal, consultará a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru - EMDURB, fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, 
improrrogáveis, para que seja apreciado o pedido por parte da mencionada 
Secretaria. 



Artigo 9º -

Artigo 10 -

Artigo 11 -

Iniciativa do Vereador: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Os postos de gasolina que venham a ser reativados ou reformados, 
obedecerão as regras contidas nesta lei. 

Excetuam-se da presente lei, os postos revendedores de combustíveis e 
serviços já regularmente instalados e em funcionamento, devendo estes, no 
entanto, adaptar-se à exigência do Anexo 1 desta lei, no prazo de 180 dias. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
Leis 4188/96 e 4238/97 e também os artigos de 111a116 da Lei 2371/82, e 
demais leis que anteriormente tenham tratado da matéria constante desta lei. 

PAULO CÉSAR MADUREIRA - PPB 

Registrada no Departamento de Comunicação e o da Prefeitura na mesma data. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

   DECRETO Nº 10424, DE 17 DE ABRIL DE 2007 
P. 31454/06 Regulamenta o disposto no parágrafo 1º do 

artigo 2º da Lei nº 4320, de 07 de julho de 1998. 
 
 
 
 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Art.   1º   - A lavagem manual prevista no parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei nº 4320, de 07 de julho de 

1998, que é denominada como lavagem de cortesia, onde o veículo é limpo sem produtos 
químicos prejudiciais à saúde, poderá ser executada no pátio dos postos de abastecimento, 
mediante autorização do Município. 

 
 
Art.   2º   - O local a ser utilizado na lavagem de que trata este decreto, deverá ser: 
 

a) - distante 5 (cinco) metros das divisas do lote com o passeio público e da divisa de 
lotes vizinhos, exceto quando da existência de muro na divisa com os lotes lindeiros 
de no mínimo 3 (três) metros de altura, revestido de material liso e resistentes à 
freqüentes lavagens; 

 
b) - provido de canaletas para contenção de fluxo de água utilizada na limpeza, dentro da 

área demarcada; 
 
c) - demarcado com uma faixa de tinta de cor amarela de 30 cm (trinta centímetros) de 

largura, em uma área total de 15 m², com 3,00 (três) metros de largura por 5,00 
(cinco) metros de comprimento. 

 
 
Art.   3º   - A lavagem fora das condições estabelecidas neste decreto, seja de forma manual ou mecânica, 

só poderá ser realizada dentro de boxes apropriados, conforme determina o artigo 5º, da Lei nº 
4320, de 07 de julho de 1998. 

 
 
Art.   4º   - A autorização de que trata o artigo 1º deste decreto, deverá ser requerida junto à Secretaria de 

Planejamento, mediante a apresentação de “croqui” do local onde serão realizadas as lavagens 
manuais, acompanhada de uma declaração, com o aval das secretarias de Higiene e Saúde e do 
Meio Ambiente, de que os produtos utilizados não afetem à saúde e o meio ambiente. 

 
 
Parágrafo único - A autorização deverá conter os produtos utilizados com as suas especificações, nome, 

princípio ativo, além de outras informações que as Secretarias de Higiene e Saúde e do Meio 
Ambiente entenderem necessárias, devendo ser afixada em um quadro e em local visível. 

 
 
Art.   5º   - Aos estabelecimentos já regularmente instalados será concedido um prazo de 90 (noventa) 

dias, para as adaptações as normas deste decreto. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Decreto nº 10424/07 
 
 
 
Art.   6º   - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  Bauru, 17 de abril de 2007  
 
 
 
 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 
 

LEANDRO DIAS JOAQUIM 
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO 

 
 
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
 
 
 
 
 

DENISE A. REGINA TAVARES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 17.634/10   DECRETO Nº 11.268, DE 11 DE JUNHO DE 2.010 
Regulamenta os  artigos 9º e 10-A da Lei nº 4.320,  de  
07 de  julho de  1.998 e  o  artigo 1º da Lei nº 4.551 de  
25 de maio de  2.000. 
 
 
 

O  PREFEITO  MUNICIPAL DE  BAURU, no  uso de  suas  atribuições legais  conferidas  pelo  
art. 51  da  Lei orgânica  do Município de Bauru, 
 
 

DECRETA 
 
 
Art.1º O proprietário ou  locatário de  posto  de  combustível, para  comprovação de  que o mesmo  foi  

reativado sem  alteração de  uso, deverá apresentar o  projeto aprovado ou  documento que 
comprove  sua  existência com data  anterior  a Lei nº 4.320, de 07 de julho de  1.998. 

 
 
Art. 2º  As  disposições  legais  do  artigo 10-A  da  Lei nº 4.320, de  07 de  julho de  1.998, deverão ser  

comprovadas com apresentação de projeto técnico no  qual deverá  constar a  locação dos  tanques  
de  combustíveis bem  como, a  distância do mesmo a porta  principal da  edificação. 

 
 
Art.3º  Para aprovação de  construção, instalação de  postos, recolocação e  funcionamento de postos de  

combustíveis nas saídas  das rotatórias e  viadutos será necessária a  análise da Empresa Municipal 
de Desenvolvimento Urbano Rural de  Bauru. 

 
 
Art. 4º  Este decreto entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação 
 

Bauru, 11 de junho de  2.010. 
 
 
 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL  

 
 
 

LUIZ NUNES PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

RODRIGO RIAD SAID 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 

 
 
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
 
 
 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
 


