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Lei nº  8.091,  de 14 de julho  de 2009. 
 

 

Dispõe sobre normas e procedimentos 

ambientais para o licenciamento e 

fiscalização de postos, terminais retalhistas 

de revenda – TRR’s, transporte e de 

armazenamento de combustíveis e afins no 

Município e dá outras providências. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 

 
  

  

  

 Art. 1º - Os postos de combustíveis, terminais retalhistas e de 

armazenagem e demais atividades que comercializam, estocam e manipulam combustíveis de 

qualquer origem no território municipal, ficam sujeitos às normas e procedimentos 

fiscalizatórios de ambientais dispostos nesta Lei. 

 Art. 2º - A operação de empresas que comercializam, armazenam, 

distribuem, transportam, revendem e/ou manipulam combustíveis e demais produtos de 

origem fóssil e vegetal hidrocarbonada no território municipal é obrigatório: 

 I – a licença ambiental; 

 II – o cadastro técnico federal do IBAMA; 

 III – o registro da ANP; e, 

 IV – o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado do 

Rio de Janeiro – CBMERJ. 

 Art. 3° - É condição básica para análise e trâmite de processos de obras e 

á obtenção de Alvará de Licença do Município, o atendimento das seguintes exigências: 

 I – a certidão de zoneamento; 

 II – o CNPJ; 

 III – a inscrição estadual 

 IV – a inscrição na ANP; 
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 V - o cadastro técnico federal do IBAMA; 

 VI – a licença ambiental; 

 VII – o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros; 

 VIII – as notas fiscais dos tanques de armazenamento, e, 

 IX – os certificados de estanqueidade e testes anti-vazamento. 

   § 1º - Caso seja constatada a ausência de documentos comprobatórios 

listados nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIII e XI deste artigo, a Prefeitura Municipal, 

através do seu órgão ambiental, notificará a empresa requerente dos processos administrativos 

para que atendam as exigências. 

 § 2° - A ausência de qualquer item relacionado nos incisos I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII e XI deste artigo ensejará na obstrução do tramite processual e, decorridos os 

prazos para atendimento, estará sujeito a indeferimento e/ou arquivamento por parte dos 

órgãos competentes. 

 Art. 4º - Os postos de combustíveis, terminais retalhistas e de 

armazenagem são obrigados a implantar as seguintes medidas de contenção e prevenção 

contra os vazamentos e contaminações do solo, do ar e dos aqüíferos superficiais e/ou 

subterrâneos: 

 I – canaletas de contenção em torno das bombas de combustíveis e dos 

lavadores de autos; 

 II – caixas separadoras de água-óleo;  

 III – tanques de armazenamento de combustíveis fabricados com 

materiais anti-corrosivos; 

 IV – sistema de monitoramento contínuo contra vazamentos;  

 V – coleta sistematizada de óleos e graxas residuais geradas no local e 

sua remessa às empresas de reciclagem ou reaproveitamento; 

 VI – análises físico-químicas semestrais do solo e dos aqüíferos do 

entorno no sentido de identificar a qualidade ambiental dos mesmos; 

 Parágrafo único – O pátio de abastecimento e manobra dos postos de 

combustíveis, terminais retalhistas ou de armazenagem deve ter piso completamente 

impermeável à infiltração e percolação de resíduos voláteis, óleos, graxas e outros produtos 

oriundos de vazamento ou manipulação.  
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 Art. 5º - O órgão ambiental municipal realizará vistorias e auditorias 

anuais nas atividades mencionadas com objetivos de manter o controle sobre a qualidade 

ambiental dos recursos naturais e à prevenção contra vazamentos. 

 Art. 6º - Havendo constatação de contaminação por combustível ou 

outros resíduos oleosos no solo ou aqüíferos, o órgão ambiental adotará as medidas cabíveis 

para que o responsável promova a imediata recuperação ambiental da área. 

 § 1° - A empresa poluidora, fica obrigada a elaborar e apresentar no 

órgão ambiental municipal um plano e/ou projeto de recuperação, reabilitação ou despoluição 

do recurso natural atingido pela poluição, devendo conter, no mínimo:  

 a) os objetivos do plano ou projeto; 

 b)as medidas, técnicas e equipamentos utilizados no processo de 

descontaminação;  

                              c)  as plantas de situação e localização, croquis, memorial descritivo, 

fotos, imagens por satélite, coordenadas geográficas e UTM, exames e relatórios técnicos ou 

laboratoriais;  

 d)  as fase e metas do plano ou projeto; 

 e)  a equipe técnica e a consultoria contratada para o serviço. 

 § 2º - O órgão ambiental municipal comunicará o fato ao Ministério 

Público para que este tome as providências que julgarem cabíveis. 

 Art. 7° - As atividades que já operam no Município ficam obrigadas a se 

adequarem a esta Lei no prazo de 12 (doze) meses após sua publicação. 

 Art. 8º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – 

CMMAU, poderá editar, através de Resolução, normas, exigências e outros padrões 

complementares a esta Lei. 

 Art. 9º - Além das obrigações previstas nesta Lei, o NÃO cumprimento 

das disposições acima descritas acarretará ao estabelecimento o pagamento de multa no 

valor de 20 (vinte) UFICAS (Unidades fiscais de Campos dos Goytacazes). 

  Parágrafo Único – Na (s) reincidências, a multa será aplicada 

correspondente ao dobro do número de UFICAS da última multa. 
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  Art. 10 – O Poder Executivo, cabe fiscalizar o cumprimento da presente 

Lei, e impor a penalidade prevista no Artigo 9°. 

  Art. 11 – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 

conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. 

  Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 14 de julho de 2009. 

 

 

 

 

Rosinha Garotinho 
- Prefeita - 
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