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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 

 

Processo: Projeto de Lei nº 128/2017, do Vereador Marcos Rezende (PSD)  
 

Assunto: Modifica a Lei nº 3245, de 02 de outubro de 1987, que dispõe sobre 
alvará de funcionamento e autorização para localização de estabelecimento 
que se destine a depósito ou entreposto de vendas de botijões de gás 
liquefeito de petróleo. 
 

 
O Projeto de Lei que estamos analisando, de autoria do 

Vereador Marcos Rezende (PSD), modifica a Lei nº 3245, de 02 de outubro de 
1987, que dispõe sobre alvará de funcionamento e autorização para 
localização de estabelecimento que se destine a depósito ou entreposto de 
vendas de botijões de gás liquefeito de petróleo. 

 
O autor demonstra na justificativa, que a proposta vem de 

encontro com o solicitado por empresários do ramo, que alegam a grande 
distância existente entre os atuais entrepostos de distribuição de gás, com 
grande parte do mercado consumidor de nossa cidade. 

 
Relata também, que a legislação já foi alterada no ano de 

2012, pela Lei 7456/2012, estendendo a possibilidade de instalação desses 
estabelecimentos também nos Distritos, uma vez que as Rodovias onde pode 
ser autorizado o funcionamento dos depósitos encontram-se distantes dessas 
localidades, dificultando assim o acesso da população aos serviços oferecidos. 

 
Em preliminar, esta Comissão solicitou a manifestação da 

Procuradoria da Câmara Municipal, que após fundamentação, demonstrou 
necessária adequação no texto do projeto em análise, no sentido de 
aproveitamento da matéria. 

 
Para tanto, acatando o posicionamento da Procuradoria, 

entendemos a necessidade de adequar o projeto e, desta forma, 
apresentamos o seguinte substitutivo: 

 
 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 128/2017 

 

“PROJETO DE LEI Nº 128/2017 

 
Modifica a Lei nº 3245, de 02 de outubro de 
1987, que dispõe sobre alvará de 
funcionamento e autorização para 
localização de estabelecimento que se 
destine a depósito ou entreposto de vendas 
de botijões de gás liquefeito de petróleo. 

 
A Câmara Municipal de Marília decreta:  
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      ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

 

Art. 1º. O caput do artigo 1º, da Lei nº 3245, de 02 de outubro 
de 1987, modificada posteriormente, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. O alvará de funcionamento e a licença de localização 
de estabelecimento que se destine a depósito ou entreposto de 
vendas de botijões de gás liquefeito de petróleo, somente 
serão concedidos para instalação às margens do contorno 
rodoviário, nas rodovias em trechos estabelecidos em decreto, 
nos Distritos, em áreas de terras destinadas pelo Município 
para fins industriais e em vias arteriais e comerciais.” 

 

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.” 

 
 
Favorável é o nosso parecer, desde que aprovado o presente 

substitutivo, deixando o mérito para deliberação do Plenário. 
 
 

S.C., em 7 de dezembro de 2017. 
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