SÉRVIÇO PÚBLICO I,lUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
GABINÉTE DO PREFEITO
LEI N' í.822, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.

Altera a redação dos incisos le ll do
Art. 20í, Altêra o caput do Art. 202 e
revoga os Arts. 204 ê 205, da Lei
Municipal no 1.146/2000, na forma que
indica e dá outÍas providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE. Faço saber que a
Câmara lvlunicipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Fica alterada a redaçâo dos incisos I
1.14612000, que passa a ser a seguinte:

e ll do art. 20'1 da Lei

n.o

'Art. 201 (...)

| - em lotes de êsquina: área mínima de 200,00m2 (duzentos
metros quadrados) desde que explore apenas uma das
âtividades elencadas nas alíneas "a" â alinea "fl'do inciso ldo
art. 200, devendo ser multiplicada a área mínima pelo número
de atividades que vier a desenvolver para obtençáo da área
adequada à explorâção da(s) atividâdê(s) neste Municipio;

ll - êm lotes de meio de quadra, áreâ mínima dê

300,00m2

(trezentos metros quadrados) dêsde que explore apenas uma
das atividades elencadas nas alineas "â" à alinea "f'do inciso I
do art. 200, devendo ser multiplicada a área mínima pelo
númeío de atividades que vier a desenvolver paÍa obtençáo da
árêa adequada
exploraçâo da(s) atividade(s) neste

à

lvl u n

icíp io. "

Art. 2" Fica alterado o art.202 e 203 da Lei 1j4612000, passando a ter a
seguinte redação:
" AÂ. 202. Os tanques de armazenamento de inflamáveis e
combustiveis minerais a serem instalados nos postos de
abastecimento deveÍão obedecer ás condiçÕes previstas nas
normas técnicas brasileiras da Associacâo Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT).

Art. 203. Sobre a

instalaÇão de Postos de Abastecamentos,
dever-se-áo atender as normas regulamentadoras dâ Agência
Nacional do Petróleo - ANP."
Avên ida I\Ia n oel Castrô, 726 - Centro Fonêr (88)3422.'1381
CNPJ 07.782 840/0001 00 - CEP 62.940 000 Morâda Nova - CE
sate:

www.moradanovâ.ce.gov.br

SERVIçO PÚBUCO Í\4UNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3' Ficam revogados os artigos 204 e 205 da Lei 1 .146/2000.

Art.40 Os Postos de Abastecimentos de Combustíveis que

estêjam
instalados e regularês na data de publicâçáo desta Lei, nâo serâo prejudicados em
virtude das modificaçôes da mesma.

Art- 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogando-se
âs disposiçóes em contÍário.
PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA, em 20 de
setembro de 2017.
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