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PARECER Nº 584/2018 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO  

DE LEI Nº 92/14. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 0092/2014, de autoria dos Vereadores Goulart, José 

Police Neto e Ricardo Nunes, que "altera o item 3.8 da Lei n° 11.228 de 25 de junho de 1992". 

O objetivo do Projeto, segundo seus autores, é "simplificar o procedimento para 
revalidação do alvará de funcionamento de equipamentos", que hoje, com suas "instalações 
modernas", tem vida útil superior a 15 anos, e dispensam a necessidade de revalidação. 

Para isso, a propositura acrescenta subitens ao item 3.8 da Lei n° 11.228/92 (Código 
de Obras e Edificações vigente à época de seu protocolamento), de maneira que a licença de 
funcionamento dos equipamentos componentes dos Sistemas Subterrâneos de 
Armazenamento de Líquidos Combustíveis - SASC seja concedida por prazo indeterminado, 
exigindo-se a renovação somente nos casos de novos equipamentos, sua reforma ou 
substituição. Ademais, a proposta exige que o titular da licença mantenha atualizados 
documentos elencados no subitem acrescido, de forma a garantir a segurança do local e a 
proteção ao meio ambiente. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, manifestou-se pela 
legalidade da proposta, e aprovou Substitutivo "para adequar o PL à melhor técnica de 
elaboração legislativa". 

Ocorre que, após a manifestação desta Comissão, o Código foi objeto de revisão que 
resultou na Lei 16.642/17, e tornou inviável o prosseguimento da propositura, seja na forma 
original, seja na forma do Substitutivo aprovado pela CCJLP. Por outro lado, tal como 
pretendido pelos autores, o procedimento para controlar as atividades edilícias foi simplificado 
na nova lei, com a inclusão do Registro em Cadastro como um novo meio de controle. Os 
tanques de armazenagem, bombas, filtros de combustível e equipamentos afins foram, então, 
inseridos entre os equipamentos sujeitos a esta forma simplificada de controle. 

Diante do exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei nº 0092/2014, na forma do Substitutivo a seguir, 
aprovado para sanar a questão formal anteriormente citada, e estabelecer prazo indeterminado 
para renovação da licença. 

 

SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE AO PL Nº 0092/2014. 

Dispõe sobre o procedimento administrativo para controle dos Sistemas de 
Armazenamento Subterrâneo de Líquidos Combustíveis - SASC, de uso automotivo no 
Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1° Os Equipamentos componentes de Sistemas Subterrâneos de Armazenamento 
de Líquidos Combustíveis - SASCs, de uso automotivo, tais como tanques de armazenagem, 
bombas, filtros de combustível e afins, destinados ao comércio varejista ou ao consumo 
próprio, instalados ou que venham a ser executados em postos de serviço de abastecimento 



de veículos, empresas privadas ou órgãos da administração pública estão sujeitos ao registro 
em cadastro junto ao órgão municipal competente. 

§ 1º. O cadastro deverá ser realizado pelos proprietários, possuidores ou responsáveis 
técnicos pelos empreendimentos dotados de SASCs e será instruído com: 

I - peças gráficas e memorial com a descrição e localização de cada equipamento, 
assinada por profissional habilitado; 

II - declaração assinada por profissional habilitado, atestando que o equipamento foi 
instalado conforme o projeto aprovado e atende às normas técnicas aplicáveis e às disposições 
da legislação municipal na data do protocolo. 

§ 2º. O responsável técnico pela manutenção das condições de uso dos equipamentos 
que compõem o Sistema deverá renovar o cadastro somente nos seguintes casos: 

I. Reforma dos equipamentos; 

II. Instalação de novos equipamentos; 

III. Substituição dos equipamentos. (NR) 

§ 3º. O registro em cadastro é requisito para a emissão de Alvará de Execução, 
Certificado de Conclusão, Certificado de Regularização, Certificado de Segurança e Alvará de 
Autorização, para empreendimentos e atividades dotados de SASC. . (NR) 

Art. 2º. O proprietário, possuidor ou responsável técnico pelo estabelecimento referido 
no artigo 1º desta lei deverá manter atualizados e disponíveis para fiscalização, dentre outros, 
os seguintes documentos: 

I. Declaração do responsável pelo uso de assunção da responsabilidade e nomeação 
de responsável técnico; 

II. Laudo técnico de estanqueidade atualizado, elaborado por profissional especializado 
na realização deste exame, fiscalizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura; 

III. Documento comprobatório da contratação pelo estabelecimento de Equipe de 
Pronto Atendimento a Emergências - EPAE, de empresa devidamente credenciada; 

IV. Atestado das Instalações Elétricas, da totalidade das edificações e equipamentos, 
elaborado por Engenheiro Eletricista ou Técnico Industrial em Eletrotécnica, devidamente 
habilitados; 

V. Atestado de abrangência e medição ôhmica do Sistema de Proteção contra 
Descarga Atmosférica - Pára-Raio, elaborado por Engenheiro Eletricista ou Técnico Industrial 
em Eletrotécnica, devidamente habilitados; 

VI. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, englobando toda a área da 
edificação, com prazo de validade em vigência; 

VII. Atestado de Formação de Brigada de Combate a Incêndio, em validade, 
relacionando todos os funcionários do posto, instruída por oficial do Corpo de Bombeiro, com 
cópia de seu documento funcional, ou por Engenheiro de Segurança ou ainda por Técnico de 
Segurança do Trabalho, devidamente habilitados; 

VIII. Cópia da Planta de Tanques, Bombas e Equipamentos, devidamente aprovada, 
conforme a licença de aprovação e execução dos equipamentos; 

IX. Declaração do responsável pelo estabelecimento assegurando que não houve 
alteração nas instalações dos equipamentos.(NR) 

Art. 3º A inobservância de qualquer disposição desta lei constitui infração sujeita à 
aplicação de multa ao proprietário ou possuidor, no valor de R$ 390,00 por unidade de 
equipamento, e de 80% desse valor ao responsável técnico pela obra, ambos atualizados 
anualmente em 1º de fevereiro, pela variação do IPCA, apurado pelo IBGE, ou por outro índice 
que venha a substituí-lo, verificada entre janeiro e dezembro do exercício anterior. 

Parágrafo único - A reincidência da infração, assim considerada a referente à mesma 
obra e ao mesmo documento, gera a aplicação das penalidades com acréscimo de 20% (vinte 
por cento) a cada reincidência, até o limite de 2 (duas) vezes o valor da multa inicial. 
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Art. 4º O Poder Público regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa dias), 
contados da data de sua publicação. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 02/05/2018. 

Alfredinho (PT) 

Camilo Cristófaro (PSB) - Relator 

Dalton Silvano (DEM) 

Fabio Riva (PSDB) 

José Police Neto (PSD) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/05/2018, p. 98 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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