
A
Ilustríssimo Senhor Robertinho da Padaria
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos
Câmara Municipal de São José dos Campos/SP
Endereço: Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 - Vila Santa Luzia - Sâo José dos 

Campos/SP - CEP 12.209-535.

Ref.: Zoneamento Urbano de São José dos
Campos/SP
Projeto de Lei Complementar n° 11 de 2019. referente ao parcelamento, uso e

ocupação do solo urbano - Zoneamento de São José dos Campos - Proposta de

alteração e supressão de artigos.

COMPANHIA ULTRAGAZ S/A., pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, n° 1343, 2o andar, 

Bela Vista, São Paulo - SP, CEP; 39.440-000, inscrita no CNPJ sob o n° 

61.602.199/0001-12, com estabelecimento filiai situado na Avenida Presidente 

Tancredo Neves, n° 1200, Jardim Americano, São Jose dos Campos/SP, inscrita 

no CNPJ sob 0 n° 61.602.199/0018-60, autorizada pela Agência Nacional do 

Petróleo - ANP, sob o n° 26, de 14 de janeiro de 2019, vem á presença do 

Ilustríssimo Senhor contribuir com apontamentos que devem ser observados no

Cia Ultragaz S/A
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1.343 
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A
Projeto de Lei Complementar n° 11 de 2019 para evitar questões divergentes no 

zoneamento da Cidade.

I - Dos Motivos para adequação

A princípio, importante constar que a atividade de 

distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo - GLP é capilarizada 

no território nacional e importante para o desenvolvimento e bem-estar da 

população, já que o chamado gás de cozinha atinge a maior parte da população 

brasileira, bem como é utilizado para o fomento da atividade comercial. Em razão 

disso, a “Ultragaz”, pioneira do setor de GLP e líder em Market Share no país1, 

vem contribuindo, ao longo dos mais de 80 anos de atuação no mercado, com 

segurança, respeito e inovação para com os seus clientes e consumidores.

Em virtude disso, a Companhia se mantem atenta as 

atualizações legislativas que alterem direitos e deveres, visando sempre garantir 

a regularidade de suas instalações, ainda mais, quando trata-se de uma base de 

“engarrafamento” e armazenamento de GLP, como é o caso da Unidade de São 

José dos Campos, considerada atividade de “nível de interferência urbano- 

ambiental alto, conforme combinação do art. 166, IV da LC 428/2010 e anexo 15- 

C da LC 498/2013, diplomas legislativos que dispõem sobre o zoneamento do 

Município de São José dos Campos.

Ao observar o cenário legislativo, a área onde encontra- 

se a Base de Distribuição Ultragaz é classificada atualmente como Zona de Uso 

Predominantemente Industrial (ZUPI), que, em suma, são áreas destinadas à 

localização de atividades comerciais, de serviços, institucionais e industriais, 

admitindo, no máximo, atividades com grau de risco ambiental médio-alto, que 

contenham fatores nocivos em relação às demais atividades urbanas de baixa 

densidade de ocupação, nos termos do art. 127, XVIII da LC 428/2010.

http://www.sindigas.org.br/novosite/?page_id=10074.
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Ademais as LC’s vigentes, estabelecem outras regiões 

de vazios demográficos entre a ZUPI, classificadas como Zl (Zona de Uso 

Estritamente Industrial) e ZUD (que se constitui de áreas destinadas a garantir a 

proteção de áreas circunvizinhas às zonas de uso predominantemente industrial 

contra possíveis efeitos residuais e acidentes provenientes de atividades de risco 

ambiental mais significativo, admitindo-se o uso de comércio, serviços, 

institucionais e industriais com, no máximo, grau de risco ambiental leve), 

funcionando como um conjunto de segurança integrado, como uma espécie de 

áreas de amortecimentos entre as empresas de alto potencial urbano-ambiental 

para de potencial baixo ou desprezíveis (de usos não industriais).

Em virtude do Projeto de Lei Complementar n° 11 de 

2019, que prevê novos critérios de ocupação do solo e, consequentemente, 

dispõe que as Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP deverão se 

localizar nas zonas ZUPI2 e ZUD aos arredores da Refinaria Henrique Lage e em 

sua planta industrial, nos termos da disposição do artigo 171 do PLC, na integra 

abaixo:

Art. 171. As atividades base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e 
engarrafadora de Gás Liqueíelto do Petróleo - GLP deverão se localizar nas zonas de uso ZUPI2 e ZUD. 
lindesras á Refinaria Henrique Lage e em sua planta Industrial.

Ocorre que a localidade onde localiza-se a Base da 

Companhia Ultragaz em São José dos Campos fica compreendida na Zona de 

Uso Diversificado - ZUD, conforme definição do art. 113, IX, listado em seguida:

IX Zona de Uso Divers>ricado - ZUD: constitui-se de áreas destinadas á localização de 
atividades comerciais, de serviços, institucionais e industriais, que visam garantir a proteção das áreas 
circunvizinhas, admitindo-se os usos de comércio, de serviços e institucionais de baixo a alto nível de 
Impacto urbanístico e ambiental, o uso industrial de baixo a médio potencial de íncomod dade e as 
atividades geradoras de ruído noturno;

No entanto, ao realizar o envase de GLP nos vasilhames 

há emissão pequena de hidrocarbonetos no ar, como também na realização de 

pintura dos vasilhames a utilização de compostos orgânicos voláteis, ou seja, 

caracterizando a atividade como CS3, com impacto alto - 13, nos termos do art. 

150, IV e anexo XIII do Projeto de Lei Complementar n° 11 de 2019:
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Do Uso Comercial, de Serviços e Institucional

Art. 150. 0 uso comercial, de serviço e institucional, para efeito de aplicaçlo desta Lei 
Complementar, fica classificado de acordo com o seu nível de impacto urbanístico e ambiental em:

I - Uso Comercial, de Serviço e Institucional - CS: impacto irrelevante;

II - Uso Comercial, de Serviço e Institucional Um - CSl: impacto baixo, compreendendo as 
seguintes subcategorias;

a) Uso Comercial, de Serviço e Institucional Um A - CSl-A;

b) Uso Comercial, de Serviço e Institucional Um B - CSl-B,

III - Uso Comercial, de Serviço e Institucional Dois - CS2; impacto médio;

IV - Uso Comercial, de Serviço e Institucional Trés - CS3: impacto alto;

V - Uso Comercial, de Serviço e Institucional Quatro - CS4: potencial gerador de ruído 
noturno, compreendendo as seguintes subcategorias:

Anexo XIII

P»rám«trot d« 
lncomo<MMl«

Potencial de IncorTwdidade
Baixo • 11

Médk) * 12 MtXAlMM-O
H.a tl.b

Àraa ComtruM* 
CompMtiv«l Até SOOxOOm* Maior que SOO.00 m1 até lOOO.OOrr)* Maior que lOOO.OOrr?4 Maior que lOOO.OOm*

Emissftct
atmofféficai - 
Gatci. Vaporci, 
Odores e Material 
Partkulado, 
(obedecidas as 
cxi|èndas leiais).

Apresenta emissões 
atmosléricas geradas na 
qoeinta de gás natural (GN) 
e gás Hquefeito de petróleo 
(GLP)

Apresenta emissões atmosféricas que 
náo contenham minerais néo 
metálicos e/ou metais pesados em sua 
composIfSo.
Apresenta emusões atmosféricas 
geradas na queima de combustíveis 
sólidos e líquidos e os processos de 
pintura por asperslo.

Apresenta emissões atmosféricas que 
contenham minerais nSo metáHcos. (tais 
como cal, cimento, enxofre, gesso, rochas 
ornamentais, etc.). Exceto amianto.

Apresenta emissões atmosféricas 
que contenham hidrocarbonetos, 
compostos orgânicos voláteis - 
VOC, fluoretos, metais pesados ou 
outras subttlncias perigosas ou 
nocivas á saúde pública e ao meio
ambiente

Com base no enquadramento classificatório, 

notadamente há incongruência na proposta legislativa, posto que a ZUD não pode 

receber distribuidoras com dimensões maiores que 1.000,00m2 de GLP pelo 

impedimento estabelecido pela própria lei, conforme recorte do anexo XIII da PLC 

11/2019;

cs / CSl-A / CSl-B

I1-A/I1-B/I2

500.00
ICL / ICO / lü

De outro modo, a classificação ZUPI 2, aplicável a 

atividade de distribuidora de GLP “engarrafadora”, nos termos do art. 171 da PLC 

comporta essa atividade nos termos estabelecidos pela classificação “CS3, com 

impacto alto - 13, nos termos do art. 150, IV e anexo XIII”, assim, permitindo o
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funcionamento integral das atividades da empresa, recorte adiante do anexo XIII 
da PLC 11/2019:

ZUPI2

CS/CSl-A/CSl B 
CS2/CS4A/ 

CS4 B
ll-A/ll B/12/13 1.30 2,00

CS3
ICL / tCO / ICJ

0,80

0,65“'

250,00

500,00

10,00

20,00

5,00

1,50

3,00

II - Da proposta de alteração

Alteração do artigo 171 da PLC 11/2019, para que as 

distribuidoras/engarrafadoras de GLP sejam locadas apenas no zoneamento da 

ZUPI2, bem como a retirada do zoneamento ZUD para esta atividade, posto sua 

incongruência material:

Art. 171. As atividades base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e 
ertgarrafaoora de Gás Liquefeito de Petróleo ■ GLP deverão se localizar nas zonas de uso ZUPI2 e ZUD, 
lindeiras á Refinaria Hersrique Lage e em sua planta industrial.

Com base nas considerações feitas, a Ultragaz 

espera que a sugestão de alteração do PLC 11/2019 seja introduzida no texto final 

do projeto, evitando-se que essa seja incluída no ordenamento normativo com 

ilegalidade, preservando-se, dessa forma, não só a qualidade da lei, mas também 

os valores perseguidos pelo Município.

São Paulo, 30 de agosto de 2019.

COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 
Gustavo Henrique Gomes cia Silva 
Gerente de Relações Institucionais
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