AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS ANP
Leis
Lei nº 9.847/1999 - http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L9847.htm
Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento
nacional de combustíveis, de que trata a Lei no 9.478, de 6 de agosto de
1997, estabelece sanções administrativas e dá outras providências.
Lei n.º 9.478/1997 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm
Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao
monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política
Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências.
Decreto
Decreto

n.º

2.953/1999

-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2953.htm
Dispõe sobre o procedimento administrativo para aplicação de
penalidades por infrações cometidas nas atividades relativas à indústria
do petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, e dá outras
providências.
Resoluções
Resolução

ANP

nº

1/2014

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Ficam estabelecidos, por meio desta Resolução, os requisitos a serem
atendidos pelos produtores, importadores e fornecedores de aditivos
que comercializam aditivos para combustíveis automotivos em todo o
território nacional e pelos distribuidores que formulam os combustíveis
aditivados, assim como os procedimentos para o registro destes aditivos.

Resolução

ANP

nº

4/2006

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os requisitos necessários
à outorga da autorização para o exercício da atividade de posto
revendedor escola por distribuidor de combustíveis automotivos e a sua
regulamentação.
Resolução

ANP

nº

58/2014

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os requisitos necessários
à autorização para o exercício da atividade de distribuição de
combustíveis líquidos e a sua regulamentação.
Resolução

ANP

nº

15/2015

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Ficam estabelecidos, conforme apresentado na tabela em anexo, os
preços mínimos dos petróleos produzidos no mês de fevereiro de 2015,
para os campos das áreas concedidas pela ANP para o exercício de
atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, a
serem adotados para fins de cálculo das participações governamentais
de que trata a Seção VI, do Capítulo V, da Lei nº 9.478, de 06 de agosto
de 1997, na hipótese prevista no § 11 do art. 7º do Decreto nº 2.705, de
03 de agosto de 1998, preços mínimos estes calculados conforme a
Portaria ANP nº 206, de 29 de agosto de 2000.
Resolução

ANP

nº

8/2012

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu

A presente Resolução tem por finalidade estabelecer critério temporal
para agravamento de pena de multa pela existência de antecedentes,
conforme art. 4º da Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, e para
aplicação

das

penalidades

decorrentes

da

constatação

de

reincidência, previstas nos §§ 1º e 4º do art. 8º, no art. 9º e nos incisos II e
III do art. 10 da mesma Lei.
Resolução

ANP

nº

9/2007

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Fica estabelecido, pela presente Resolução, o Regulamento Técnico,
em anexo que trata do controle da qualidade do combustível
automotivo

líquido

adquirido

pelo

Revendedor

Varejista

para

comercialização.
Resolução

ANP

nº

32/2012

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Trata da Medida Reparadora de Conduta.
Resolução

ANP

nº

57/2014

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Alterações à Resolução ANP n.º 41/2013.
Resolução

ANP

nº

40/2013

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Trata das especificações das gasolinas de uso automotivo.

Resolução

ANP

nº

41/2013

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Trata dos requisitos necessários à autorização para o exercício da
atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos e a sua
regulamentação. Principal Resolução da ANP a ser observada pela
Revenda Varejista.
Resolução

ANP

nº

42/2011

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Dispõe sobre os requisitos necessários à concessão de autorizações de
construção e de operação de instalação de combustíveis líquidos
automotivos, combustíveis de aviação, solventes, óleos lubrificantes
básicos e acabados, gás liquefeito de petróleo (GLP), óleo combustível,
querosene iluminante e asfaltos, bem como à alteração de titularidade
da autorização e à homologação de contratos de cessão de espaço
ou de carregamento rodoviário.
Resolução

ANP

nº

44/2013

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Dispõe sobre o uso de lacre numerado nos caminhões-tanque de
transporte de combustíveis; e sobre a coleta, guarda e utilização de
amostra-testemunha de combustíveis

automotivos

adquiridos

por

revendedor varejista e TRR.

Resolução

ANP

nº

50/2013

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu

Esta Resolução tem por objetivo regulamentar as especificações do
óleo diesel de uso rodoviário, contidas no Regulamento Técnico ANP nº
4/2013, parte integrante desta Resolução, e as obrigações quanto ao
controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes
econômicos que comercializam o produto em todo o território nacional.
Resolução

ANP

nº

62/2011

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Dispõe sobre a necessidade de prever a disponibilidade de óleos dieseis
de baixos teores de enxofre, assim como a sua distribuição em revenda
varejista, que permita veículos da fase P-7 e L-6, do Programa de
Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE,
percorrer o território nacional sempre se abastecendo com esses
combustíveis.
Resolução

ANP

nº

63/2011

-

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=anp:10.1048/enu
Com o intuito de orientar o consumidor proprietário de veículo da fase
P-7 e L-6, do PROCONVE, todos os revendedores varejistas de
combustíveis automotivos que comercializarem óleo diesel deverão
confeccionar adesivos plásticos coloridos, afixando-os em local de
destaque, a partir de 1º de janeiro de 2012, nas bombas abastecedoras
de óleo diesel, independente do tipo, conforme modelo constante no
Anexo I desta Resolução.

O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL – INMETRO
Lei
Lei n.º 9.933/1999 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9933.htm

Dispõe sobre as competências do Conmetro e do Inmetro, institui a Taxa
de Serviços Metrológicos, e dá outras providências.
Resolução
Resolução

CONMETRO

n.º

08/2006

-

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/resc/pdf/RESC000196.pdf
Dispõe sobre o regulamento administrativo para processamento e
julgamento das infrações nas Atividades de Natureza Metrológica e da
Avaliação da Conformidade de produtos, de processos e de serviços, e
a instituição de Comissão Permanente para apreciação e julgamento,
em segunda e última instância, dos recursos interpostos em sede de
processo administrativo instaurado por força do artigo 8º da Lei n.º 9.933,
de 20 de dezembro de 1999.
Portaria
Portaria

INMETRO

n.º

23/1985

-

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC000058.pdf
Aprova as Instruções que com esta baixa, relativas às condições a que
devem satisfazer as bombas medidoras utilizadas em medições de
volume de combustíveis líquidos.

MEIO AMBIENTE
Leis
Lei n.º 6.938/1981 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Lei n.º 9.433/1997 – http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9433.htm
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do
art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13

de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989.
Lei n.º 9.605/1997 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Lei n.º 12.305/2010 – http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12305.htm
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12
de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
Lei n.º 12.651/2012 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12651.htm
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938,
de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428,
de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória n o 2.16667, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Lei

Complementar

n.º

140/2011

-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm
Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo
único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do
meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e
à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n o 6.938,
de 31 de agosto de 1981.
Resoluções CONAMA

Resolução

CONAMA

n.º

273/2000

-

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=271
Estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental de postos de
combustíveis e serviços e dispõe sobre a prevenção e controle da
poluição.
Resolução

CONAMA

357/2005

-

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais
para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução

CONAMA

n.º

430/2011

-

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646
Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes,
complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005,
do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.
Resolução

CONAMA

362/2005 -

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=466
Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo
lubrificante usado ou contaminado.
Resolução

CONAMA

n.º

450/2012

-

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=674
Altera os arts. 9º , 16, 19, 20, 21 e 22, e acrescenta o art. 24-A à
Resolução no 362, de 23 de junho de 2005, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente CONAMA, que dispõe sobre recolhimento, coleta e
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.
Resolução

CONAMA

396/2008

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=562

-

Dispõe

sobre

a

classificação

e

diretrizes

ambientais

para

o

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Resolução

CONAMA

420/2009

-

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=620
Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo
quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para
o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas
substâncias em decorrência de atividades antrópicas.

OUTROS
Lei n.º 8.078/1990 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Lei n.º 11.577/2007 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2007/Lei/L11577.htm
Torna obrigatória a divulgação pelos meios que especifica de
mensagem relativa à exploração sexual e tráfico de crianças e
adolescentes apontando formas para efetuar denúncias.
Lei Nº 12.741/2012 – http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12741.htm
Dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, de que
trata o § 5º do artigo 150 da Constituição Federal; altera o inciso III do
art. 6º e o inciso IV do art. 106 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
- Código de Defesa do Consumidor.
Nota

Técnica

PROCON/SC

n.º

02/2013

http://www.procon.sc.gov.br/images/documentos/Nota_Tecnica_022013.pdf

-

Dispõe sobre a abusividade da comercialização de produtos com
preço diferenciado para pagamento através de dinheiro ou cartão de
débito ou cartão de crédito (compras não parceladas, neste caso) no
Estado de Santa Catarina.
Lei

n.º

8.264/2014

-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/Decreto/D8264.htm
Regulamenta a Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe
sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor quanto à carga
tributária incidente sobre mercadorias e serviços.
Lei

Estadual

n.º

16.402/2014

-

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2014/016402-011-02014-001.htm
Dispõe sobre a apresentação prévia do Selo GNV no abastecimento de
Gás Natural Veicular pelos postos de abastecimento de combustível.

