
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

 

 

MENSAGEM Nº 012  

  

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 

Pelo presente, encaminhamos Projeto de Lei que “ALTERA 

A LEI MUNICIPAL Nº 4.991, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001, QUE DISCIPLINA O 

ESTABELECIMENTO DE EMPRESAS DE ENGARRAFAMENTO, ARMAZENAMENTO, 

DEPÓSITO E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO.” para apreciação dessa casa. 

O art. 3º, da Resolução nº 26, da Agência Nacional do 

Petróleo, de 27 de maio de 2015 estabelece que: “Somente os distribuidores e revendedores de GLP, 

autorizados pela ANP, nos termos da Resolução ANP nº 15, de 18 de maio de 2005, e da Portaria ANP nº 

297, de 18 de novembro de 2003, respectivamente, ou outra que venha a substituí-las, podem realizar a 

entrega de recipientes transportáveis de GLP em domicílio de consumidores, em estabelecimentos 

comerciais e industriais para consumo próprio ou em outro revendedor autorizado pela ANP.” 

Desta forma, é necessária a atualização da Lei Municipal nº 

4.991/2001 que disciplina o estabelecimento desta atividade no Município, visto que o texto atual da mesma 

não comtempla o estabelecido no referido artigo da Resolução nº 15, da ANP. 

Por outro lado, a alteração proposta permitiria uma ação 

fiscalizatória mais eficiente dos órgãos competentes, aumentando a segurança jurídica desta atividade 

econômica. 

Desta forma, solicitamos que esta egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote em Regime de urgência este projeto. 

 

 

 

São Leopoldo, 15 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                                                  PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

Ilmo Sr 

Vereador Armando Motta  

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo 

Nesta Cidade 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

 

Altera a Lei Municipal nº 4.991, de 24 de 

outubro de 2001, que disciplina o estabelecimento 

de empresas de engarrafamento, armazenamento, 

depósito e venda de gás liquefeito de petróleo. 

 

 

Art. 1º Altera a redação do inciso I, do art. 3º, da Lei nº 4.991, de 24 de outubro de 2001, passando a ser da 

seguinte forma: 

 

“Art. 3º Os veículos que comercializam GLP a domicílio deverão comparecer à vistoria anual no órgão de 

transporte municipal competente, devendo atender aos seguintes requisitos: 

 

I – portar o Certificado de Registro e Licenciamento Anual (CRLV), do exercício em vigor, em nome da 

empresa distribuidora e/ou revendedora de gás liquefeito de petróleo autorizada pela Agência Nacional do 

Petróleo.” 

 

Art. 2º Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei nº 4.991/2001. 

 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo......................... 

                        


