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ESTADO DE SAC PAULO 

JARDINÔPOLIS-SP 
TERRA DA MANGA 

JardinOpolis, 11 de agosto de 2020 

OFICIO S.E. N. 0  204/2020. 
PROJETO DE LET N.° 043/2020 
Mensagem n. 0  043/2020, 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos encaminhando as Vossas Exeelências, para 
análise e aprovaçAo - o Projeto de Lei que "DA NOVA REDAAO AO ARTIGO 90  DA 
LEI MUNICIPAL N.° 2680/02 QUE "DISPOE SOBRE A IMPLANTAAO DE 
ANTENAS TRANSMISSORAS/RECEPTORAS DE TELEFONIA MÔVEL 
CELULAR E TELEFONIA FIXA NO MUNIC±PIO DE JARDINÔPOLIS". 

A presente matéria visa a alteraçao do artigo 90  da Lei Municipal n.° 
2680, de 16 de Abut de 2002, no qual fazia exigencies ao distanciamento minima 
das implantaçoes das torres em 30,00 (trinta metros), havendo portanto a 
necessidade de adequaçao na metragem de distanciamento, a exemplo de 
legislaçOes dos municipios de Ribeirâo Preto e Sertaozinha, uma vez que nao 
encontramos imoveis corn area suficiente pare instalaçao das redes naquela 
metragern (30,00 metros). 

Assim sendo, torna-se indispensável para meihoria do serviço de 
telefonia em Jardinópolis, inclusive em bairros novas e no Distrito de Jurucê, a 
atteraçao constante da presente matéria. 

Mais uma vez solicitamos a devida e necessária autorizaçao desse 
legislativo, cuja propositura e submetida a alta consideração dos Nobres Edis, 
pedindo que a mesma seja apreciada e votada em SESSAO EXTRAORDINARIA, 
na qual fica desde jã, pelo presente, solicitada. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e 
dernais nobres Vereadores, Os nossos mais sinceros protestos de estima, 
consideraçäo e apreço. 

PAUL S BRIGLIADORI 
Prefeito Municipal 

A Sua Exceléncia a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGOEARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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JARDINÔPOLIS-SP 
TERRA DA MANGA 

PROJETO 	DE 	LEI N.° 043/2020 
=De 11 de Agosto de 2020= 

"DA NOVA REDAcAO AO ARTIGO 90  DA LEI 
MUNICIPAL N.° 2680/02, QUE "DISPOE 
SOBRE A IMPL.ANTAcA0 DE ANTENAS 
TRANSMISSORAS/RECEPTORAS DE TELEFONIA 
MOVEL CELULAR E TELEFONIA FIXA NO 
MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS":::::::::::::::::::::::: 

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIçOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou o Projeto de 
Lei n.° 043/2020, do autoria do Executivo, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 10.  0 artigo 90  da Lei Municipal n° 2680, do 16 do Abril de 2002 que "DISPOE SOBRE A 
IMPLANTAAO DE ANTENAS TRANSMISSORAS/RECEPTORAS DE TELEFONIA 
MOVEL CELULAR E TELEFONIA FIXA NO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS", passa 
a vigorar corn a seguinte redaçao: 

"ART. 90 : Visando it proteçAo da paisagem urbana a instalação das torres e postes 
deveri atender as seguintes disposiçoes quanto ao distanciamento mInimo: 

I- Observados os lirnites da Lei de Uso e Ocupação do Solo, em relaçao a 
instalaçAo de torres, 3m (trés metros), do alinharnento frontal, e 1,5rn (urn 
metro e cinquenta centlrnetros), das divisas laterais e de fundos, sernpre 
contados a partir da extremidade da base da torre em relaçao a divisa do 
imóvel ocupado; 

II-Em relaçâo a instalaçäo de postes, 1,5m (urn metro e cinquenta centirnetros) 
do alinhamento frontal, das divisas laterals e de fundos, sernpre contados a 
partir do eixo do poste em relaçAo It divisa do iinóvel ocupado; 

Ill- A projecäo vertical sobre o terreno, de qualquer elernento da EstaçAo Radio 
Base, em relaçIto is divisas laterals e de fundo, não poderá ser inferior a 1,5 
(urn metro e cinquenta centimetros), respeitando o respectivo afastarnento ao 
alinharnento frontal." 

Art. 20. Esta Lei entrará ern vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposicâes ern 
contrário. 

Prefeitura Municipal do Jardin6pojj5P1 1 do agosto de 2020. 

7/-- 
BRIGLIADORI 

Municipal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
: 	 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos 

Praça Dr. Mario Lins no 150— cep 14.680-000 - Jardinópolis/SP 
JARDINÔPOUS-SP Tel.: (0**16)  3690.2939 -  Fax.: (0**16)  3690.2940 - engenhaiiatäjardinopoIis.sp.gov.br  

Jardinôpolis, 13 de agosto de 2020. 

OfIcio SEOPS - NO 66112020. 

Referenda - Parecer sobre o Projeto de Lei n° 04312020. 

Exrno. Sr. 
Paulo José Brigliadori 
Prefeito Municipal 
de Jardinópolis - SP. 

Prezado Senhor, 

Venho através deste apresentar a Vossa Excelencia urn parecer sobre o Projeto de 

Lei n°  043/2020 que tern por assunto "Dâ nova redação ao Artigo 91  da Lei Municipal n° 

2680102 que DispOe sobre a imp/antaçäo de antenas transmissoras/receptoras de telefonia 

mO vol celular e telefonia fixa no Municipio de JardinOpolls". 

A nova redação: 

"ART 91: Visando a proteção da paisa gem urbana a instalação das torres e postes 

deverã atender as seguintes disposiçOes quanto ao distanciamento minimo: 

I- 	Observados os limites da Lei de Uso e Ocupação do Solo, em re/a ção a 

instalação do torres, 3, Om (tres metros) do alinhamento frontal, e 3, Om (trés metros), das 

divisas laterals e do fundos, sempre contados a partir da extremidade da base da torre em 

relação a divisa do imO vol ocupado; 

/1- 	Em relação A instalação de postes, 3, Om (Irk metros) do alinhamento frontal, 

das divisas laterals e de fundos, sempro contados a partir do eixo do poste em re/a cáo a 

divisa do imOvel ocupado; 

Oficio SEOPS n° 661/2020?P6gina 1 2 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
Secretaria Municipal de Obras e Services Publicos 

Praça Dr. Mario Lins n° 150—cep 14.680-000—Jardin6polis/SP 
JABDINÔPOUS-SP Tel.: (0**16)  36902939— Fax.: (0**16)  3690.2940 - engenheria(@. ardinoi)oiis.sr).gov.br 

Ill- 	A projeçäo vertical sobre o terreno, de qualquer elemento da Estação Radio 

Base, em relaçäo as divisas laterals e de fundo, nao poderé ser inferior a 3, 0m (trés metros), 

respeitando o respectivo afastamento ao alinhamento frontal; 

IV- As torres/antenas quando localizadas am edificios, o ponto mais baixo do 

elemento irradiarite das antenas deverá distar no mInimo 10,00 (dez metros) metros do teto 

da unidade habitável mais prOxima, ambos os casos sujeito a aprovação de laudo tOcnico a 

ser apresentado pela empresa; 

V- As torres/antenas somente poderão ser implantadas no minimo a 100,00 (cern) 

metros medidos entre o centro geométrico da base da torre e o limite mais prOximo de 

unidades hospitalares ou escolares. 

Em vista ao acima apresentado a Secretaria Municipal de Obras e Serviços PUblicos 

não se opöe ao referido Projeto de Lei. 

Sendo 56 o que se apresenta para a momento, reitero protestos de elevada estima e 
consideraçao. 

Civil Rafael Henriqué Castaldini 
Crea-SP n °  5069474840 

Municipal de Obras e Serviços Póblicos 

Oficio SEOPS n° 66112020 - Pagina 2 de 2 
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"DISPOE SOBRE A LVIPLANTAcA0 BE ANTENAS 
TRANSMISSORASIRECEPTO14AS BE TELEFONL& 
MOVEL CELULAR E TELEFONTA FLXA NO 
MUNICIIPIO BE JARDLNOPOLIS"::::::::::::::::::::::: 

O SENHOR JOSÉ AMAURI PEGORARO, PREFEITO MUNICIPAL DEJARDINÔPOLIS, 
EStADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIçOES QUE LHE SAO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou 0 

projeto de lei n.° 010/2002, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1 0 : A implantação de antenas transmissoras/receptoras de telefonia 
móvel celular e telefonia fixa no rnunicIpio de Jardinópolis, fica 
sujeita as condiçôes estabelecidas na presente lei. 

PARAGRAFO UNICO: Excetua-se do estabelecido no "caput" deste artigo, as 
antenas transmissoras associadas a: 

I. Radares militares e civis, corn propósito de defesa e/ou 
controle de tráfego aéreo; 

II. Radio arnador, faixa do cidadão e sirnilares; 
III. Radios cornunicadores de uso exciusivo das policias rniiitares, 

federal, civil e municipal, corpo de bombeiros, defesa civil, 
controle de trafego e arnbulâncias e outros; 

IV. Radios comunicadores instalados ern veiculos terrestres, 
aquâticos ou aéreos; 

V. Produtos cornercializados corno bens de consurno, tais corno 
forno de microondas, telefones celulares, brinquedos de 
controle rernotos e outros. 

ARTIGO 20 : São objetivos desta Lei: 

I. Definir lirnites adequados de radiaçöes eletrornagnéticas visando 
a qualidade de vida dos cidadãos; 

II. Definir critérios para a implantaçâo de torres e antenas, 
destihadas aos serviços de telecornunicaçôes no municipio de 
JardinOpolis que estejarn ern conformidade corn as norrnas da 
ANATEL, os demais Orgâos e o contido nesta Lei; 

III. Ordenar a distribuiçào dos equiparnentos, priorizando as 
instalaçôes cornpartilhadas, garantindo a qualidade da paisagern 
urbana e methorias na urbanizacâo do entorno, dirninuindo o 
irnpacto da poluição visual. 

ARTIGO 3 0 : Estão cornpreendidas nas disposiçOes desta lei as antenas 
transrnissoras/receptoras de telefonia mOvel celular e tetefonia 
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fixa que operam na faixa de frequência de 100 KHz (cam 
KiloHertz) a 300 GHz (trezentos GigaHertz). 

ARTIGO 40 : A implantaçãa de novas antenas transmissoras de radiaçâo 
eletromagnética somente poderá ocorrer se a sornatOria de todas 
as densidades de potência não ultrapassar 100 mw/cm2 (cern 
micro Watt por centIrnetro quadrado) em qualquer local passivel 
de ocupacâo humana. 

PARAGRAFO UNICO: Toda e qualquer alteraco na densidade de poténcia dos 
sisternas já existentes teré que respeitar a lirnite de 
radiaçâo definido no "caput" deste artigo. 

ARTIGO 5°: Para efeito desta lei ficam estabelecidas as seguintes definicôes: 

I. As torres, pastes e antenas são elementos aparentes do 
mobiliário urbana destinados a atender os sistemas de 
telecomunicaçôes, conforme NBR 9283 da ABNT; 

II. Paisagem Urbana: consiste na configuracâo visual, objeto da 
percepcão plurisensorial de urn sistema de relaçöes resultante da 
continua e dinârnica entre as elernentos naturals, os elementos 
edificados ou criados a o próprio homem, numa constante relacão 
de escala, forma funcão a movimento, que produz urna sensaçâo 
estética e que reflete a dimensão cultural de uma comunidade; 

III. Poluicão visual: é a efeito danoso visivel que deterrninadas açöes 
antrópicas e naturals produzern nos elementos de uma paisagem, 
acarretando urn irnpacto na sua qualidade; 

IV. Compartilharnento: Agrupamenta de antenas de várias 
prestadoras numa mesma torre de telecomunicacôes; 

V. Radiacöes Eletrornagnéticas: é a propagaçâo de energia 
eletromagnética através de variacöes dos carnpos elétricos a 
magnéticos no espaco livre; 

VI. Prestadora: Toda ernpresa responsável pela exploracão e/ou 
operacão dos serviços de telefania móvel celular e telefonia fixa. 

ARTIGO 60:  A implantação a rnanutenção dos equipamentos mencionados no 
"caput" do artigo 10 , deverá ser precedida de parecer favorável 
das Secretarias de Obras e Agricultura e Meio Ambiente, que 
sornente emitirá o mesmo após a apreciaçâo a aprovacão do 
laudo radiométrico pela Secretaria da Saóde. 

PARAGRAFO UNICO: A prestadora de servicos de telefonia móvel celular e 
telefonia fixa deverá renovar anualmente a autorizacão 
prevista no "caput" deste artigo através de apresentação 
do laudo radiométrico que deverà ser efetuado par 
levantarnento do usa do solo num ralo de, no minimo 
200,00 (duzentas) metros do centro geométrico da base 
da tarre. 
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ARTIGO 70 : As torres e/ou antenas poderão ser implantadas em lotes de usc 
misto, a Lei de Parcelamento do solo do municIpio de ]ardinópolis, 
fl. 0  1.067, de 10  de dezembro de 1980, corn acréscirnos na Lei fl.° 

2.597 de 17 de outubro de 2001. 

ARTIGO 80:  Deverá ser previsto Contrapartida das empresas, na urbanizaçäo 
das areas e meihorias urbanIsticas do entorno em relação ao use 
das areas páblicas, bern come, o pagamento mensal do uso do 
solo ern questao, valor este a ser aplicado em urn FUNDO 
MUNICIPAL, corn destinacào especifica que será definido quando 
da regulamentaçâo desta legislacâo. 

ARTIGO 90 : Distanciamento minimo: 

I. As torres/antenas somente poderâo ser irnplantadas no rninirno a 
30,00 (trinta) metros de residências, medidos entre o centro 
geométrico da base da torre e Os limites mais prOximos da 
construçâo de residéncias. Quando localizadas em edificios, o 
ponto mais baixo do elemento irradiante das antenas deverá 
distar no mInirno 10,00 (dez) metros do teto da unidade habitável 
mais próxirna, ambos as casos sujeito a aprovaçäo de laudo 
técnico a ser apresentado pela empresa; 

II. As torres/antenas sornente poderão ser implantadas no mmnimo a 
100,00 (cern) metros medidos entre a centre geométrico da base 
da tone e o limite mais próxirno de unidades hospitalares ou 
escolares. 

ARTIGO 10: A autorizacâo para irnplantaçâo serâ fornecida através de ariálise 
de projeto arquitetônico. E a autorizaçäo para o funcionamento se 
dará a partir da ernissâo de Licenciamento Ambiental par meio de 
Laudo Radiométrico e levantamento do uso do solo num raio de 
no mInimo 200,00(duzentos) metros. 

PARAGRAFO (JNICO: 0 Licenciamento Ambiental deverá ser renovado 
anualmente através de laudo Radiornétrico e 
levantamento do USa do solo num raio de, no rnInirno 
200,00 (duzentos) metros. 

ARTIGO 11: Será permitida a implantacäo de antenas no corpo de edificios 
existentes mediante consulta e aprovação da Secretaria de Obra e 
Agricultura e Meio Ambiente. 

5 10 : Seré permitida a implantação de sisternas corn o funcionamento 
temporário para atender as necessidades de eventos e ou calarnidades, 
mediante consulta junto as Secretaria de Obra e Agricultura e Meio 
Ambiente. 
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20 : As antenas citadas no "caput" deste artigo, deverão estar camufladas nas 
fachadas ou integradas ao projeto arquitetônico sem prejudicar suas 
caracteristicas originals. 

ARTIGO 12: Indicada a implantação da torre e/ou antena transmissora em 
edificaco no pertencente a prestadora, será necessária 
autorização especifica do proprietário ou do condominio, cuja 
obtenção será de responsabitidade Unica e exclusiva do 
interessado. 

ARTIGO 13: Na implantaçâo das torres/antenas em lotes, deverão ser 
observados os seguintes recuos internos: 

I. Recuo frontal: Deverá ser no mInimo de 6,00 (seis) metros 
contados da base de estrutura de sustentacão das antenas ate o 
limite frontal do tote; 

II. Recuo lateral e fundos: Deverá ser no minimo de 4,00 (quatro) 
metros, contados da base de estrutura de sustentacão das 
antenas ate o limite lateral mais próximo que compbe o tote; 

III. Recuo em esquinas: seräo de no mInimo 6,00 (seis) metros ern 
cada uma das fachadas, 
sustentacão das antenas 

ARTIGO 14: Nas areas urbanas particulares, para sustentacâo das antenas, 
serâ exigido estrutura de concreto e/ou metálica, mediante 
consulta e aprovaçäo da Secretaria Municipal de Obras. 

ARTIGO 15: A documentacâo minima exigida para ticenciamento será: 

I. Certidão de uso do solo expedida pela Secretaria de Obras, 
mediante levantamento do uso do solo num raio de 200,00 
(duzentos) metros; 

II. Aprovaçäo de projeto arquitetônico cia Torre e do Entorno junta 
ao Departamento de Obras, corn documentacâo normal exigida 
para todos os processos e acréscimo de dados técnicos relativos a 
densidade de poténcia estabelecida em projeto, Anotaçâo de 
Responsabilidade Técnica (ATR) dos profissionais responsáveis 
par todos as projetos inclusive de aterramento e tigados as 
telecomunicaçöes; 

III. Soticitação de Licenca Ambiental mediante apresentacão de 
Laudo Técnico assinado por fisico ou engenheiro da area de 
radiacâo nào ionizante, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica, contendo as caracterIsticas das 
instataçöes e estimativas de densidade de poténcia nos locals 
onde possa haver püblico ou passiveis de ocupacào e indicaçâo de 
respectivas distâncias de seguranca ao risco de exposigäo ao 
p6 bI i Go; 

IV. Autorização para instatacäo emitida peto Quarto Comar - Quarto 
Comando Aéreo. 

contados cia base da estrutura de 
- ate os limites frontais do tote, sem 

comprometer as demais recuos. 
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PARAGRAFO UNICO: As despesas relativas aos Laudos Radiométricos, au 
quaisquer outros documentos exigidos pelo Poder PUblico 
Municipal correrão por conta das empresas prestadoras 
dos serviços. 

ARTIGO 16: Licenciamento anual mediante apresentaçào de Laudo Técnico, 
coriforme parmetros estabelecidos no item III do aitigo 15. 

ARTIGO 17: As empresas prestadoras que já possuirem o alvará municipal 
deverào anualmente estar solicitarido a seu Licenciamento 
Am bienta I. 

ARTIGO 18: Quando nâo cumprida a exigência relativa a densidade de potência 
conforme especificado no artigo 40  a Poder Püblico Municipal, par 
meio da Secretaria Municipal de SaUde, intirnará a empresa 
responsável para que no prazo méximo de 60 (sessenta) dias, 
proceda as alteraçöes necessárias, visando reduzir a densidade 
de potência aos limites estabelecidos. 

1 0 : 0 intimado poderá recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, caso entenda que 
a excesso no se deve a sua instalação, apontando a empresa a qual 
atribui a responsabilidade pelo descumprimento desta lei. 

20 : No caso de impetracáo de recurso, o Poder Püblico Municipal determinará 
a realizaço de mediçöes, corn interrupçôes alternadas dos equipamentos 
envolvidos, a fim de ideritificar qual é a ofensor, para que 0 mesmo se 
adeque aos lirnites permitidos conforme a prazo estabelecido no "caput" 
deste artigo. 

ft  30  Se necessârio a interrupção das transmissôes de mais de urna empresa, 
deverá adequar-se primeiro a que aumentou sua radiacão ou que entrou 
em funcionamento em data mais recente. 

6 40 : Caso as obras de adequacäo estejam em andamento, a intimado poderá 
requerer a prorrogagão do prazo concedido, ate 10 (dez) dias antes do 
vencimenta daquele, sempre par tempo determinado, que não poderá 
ser superior ao inicial. 

6 5°: Cabe ao Poder Püblico Municipal julgar, segundo critérios técnicos, as 
pedidas de prarragacào do prazo, podendo deferi-lo, conforme a 
requerido ou par prazo menor, au indeferi-lo. 

1560.  A näo adequação da instalaçäo no praza concedido acarretará em multas 
diárias e natificação junta a ANATEL par parte do Poder Püblico Municipal. 

ARTIGO 19: As empresas prestadaras estarâo obrigadas a implantar sinalizaçäo 
adequada para alerta e pratecão das pessoas que realizam 
trabalhos de manutencào especIfica ou geral dentro dos limites 
fIsicos criticos de radiaçôes eletromagnéticas. 

ARTIGO 20: Os nIveis de ruida provocados pelos equipamentos em operação 
deverão atender a legislaçâo vigente referente aa sossega 
pCi bI ico. 
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ARTIGO 21: 	0 Poder Municipal regulamentará no prazo de 90 (noventa) dias, 
através de Decreto, as assuntos pertinentes a esta tel. 

ARTIGO 22: 	Esta tel entrará ern vigor na data de sua pubIicaço, revogadas 
as disposiçoes ern contrário. 

Jardinópolis/SP, 16 de abril de 2002. 

JOSÉ AMAURI PEGORARO 
=Prefeito Municipal= 

Publicada e Registrada no Setor do Expediente da Secretaria da Prefeitura 
Municipal de Jardinópolis/SP, ern 16 de abril de 2002. 

MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVEIRA 
=Secretária da Prefeitura Municipal = 
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LEI No 5703, DE 28 DE MAIO DE 2014 

DISPOE SOBRE AS 
NORMAS GERAIS 
	

I- 

URBANISTICAS PARA A 
INSTALAcA0 NO 
MUNICIPIO DE SERTAOZINHO E CRUZ 
DAS POSSES, DE ESTRUTURAS DE 
SUPORTE DAS ESTAçÔES DE RADIO 
BASE E EQUIPAMENTOS AFINS, 
AUTORIZADOS E HOMOLOGADOS 
PELA AGENdA NACIONAL DE 
TELEcOMuNICAçOEs E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

AUTOGRAFO No  116/2014 - Autoria: Executivo 

Anteprojeto de lei no 8/14 - Vereador Fabiano Trigo 

JOSE ALBERTO GIMENEZ, Prefeito Municipal de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuiçOes legais, torna pUblico que a Cârnara Municipal aprovou e ole 

sanciona e promulga a seguinte lei: 

DispOe sobre normas gerais urbanisticas para instalação no MunicIpio de 

Sertãozinho e Cruz das Posses, de Estruturas de Suporte das EstaçOes de Radio Base e 

equiparnentos afins autorizados e homologados pela Agéncia Nacional de 

TelecornunicacOes. 

Capitulo I 

DAS DIsPostçOEs GERAIS 

A instalação, no MunicIpio de Sertaozinho/SP, de Estruturas de Suporte das 

Estaçöes Radio Base e equiparnentos afins autorizados e honiologados pela Agerscia 

Nacional de TelecomunicaçOes, destinadas a operacão de serviços do telecomunicaçOes, 

fica disciplinada por esta lei, sern prejuIzo do disposto na Iegislação federal pertinente. 

Parágrafo Unico - Não estão sujeitos as prescricöes previstas nesta Lei Os radares militares 

e civis, corn propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo, cujo funcionarnento deverá 

obedecer a regularnentacao prOpria. 

Para os fins de aplicaçao desta lei, e em conformidade corn a regulamentaçAo 

expedida pela Agência Nacional de TelecornunicaçOes, observarn-se as seguintes 

definiçoes: 
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Estação Radio Base (ERB) - Conjunto de equipamentos ou apareihos, dispositivos e 
demais meios necessãrios a realização de comunicaçäo, seus acessórios e perifericos que 
emitem radiofrequencias e, quando for a caso, as instalaçOes que as abrigam e 

complementam. 

Antena - Dispositivo para irradiar ou capturar ondas eletromagnéticas no espaço. 

Estruturas de Suporte - meios fIsicos fixos construIdos para dar suporte a estaçOes 
transmissoras de radiocomunicaçao, entre as quals postes, tomes, mastros, armários, 
estruturas de superilcie e estruturas suspensas. 

ERB MOveI - A estaçao radio base instalada para permanência maxima de 06 (sets) meses 
para cobrir demandas especIficas, tais como eventos, convençOes, etc. 

lnstalaçao Externa - Instalacào ern locals nào confinados, tais como torres, pastes, topo de 
edificaçOes, fachadas, caixas dágua, etc. 

Instalacao Interna - Instalaçào ern locals confinados, tais coma no interior de edificaçöes, 
tOneis, shoppings, aeroportos, estádios, etc. 

Solicitante - Prestadora interessada no Compartlihamento de Infraestrutura. 

Detentora - empresa proprietária da Estrutura de Suporte. 

RNI - Radiacào Não lonizante. 

Areas Precárias - Areas irregularmente urbanizadas. 

As EstaçOes Radio Base e as respectivas Estruturas de Suporte ficam enquadradas 
na categoria de equipamento urbano e são considerados bens de utilidade publica, 
conforme disposto na letra 'b", do inciso VIII, do artigo 3 0  do COdigo Florestal, podendo ser 
implantadas ern todas as zonas ou categorias de uso, desde que atendam ao disposto 
nesta lei e Iegislaçao correlata. 

§ 10  Ern bens privados, e permitida a instalaçâo e a funcionamento de EstaçOes Radio 
Base e das respectivas Estruturas de Suporte mediante a devida autorizaçao do 
proprietario do imOvel e detentor do titulo de posse, se houver. 

§ 20  Nos bens pUblicos, e permitida a instalaçao e a tuncionamento de Estaçoes Radio 
Base e das respectivas Estruturas de Suporte, que seth outorgada peto MunicIplo, a titulo 
oneroso, e tormalizada par termo Iavrado pela Secretaria de Obras, Transportes e 
Conservação do Municiplo, do qual deveräo constar as clausulas convencionais e 0 

atendimento aos parâmetros de ocupação dos bens püblicos. 

§ 30  Ern razão da utilidade püblica dos serviços regutados nesta Lei, a Municipio pode 
ceder o uso da area püblica na forma prevista no paragrafo acima para qualquer particular 
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interessado em realizar a instalação de EstaçOes Radio-Base sendo, nesses casos, 
inexigIvel o processo licitatorio, nos termos do artigo 25 da Lei Federal n° 8.66611993. A 
utitização da area póblica nao se dará de forma exctusiva. 

§ 40  Os condicionamentos estabelecidos pelo poder pUblico municipal para a instalaçao e o 
funcionamento de EstaçOes Radio Base e das respectivas Estruturas de Suporte deverão 
conciliar-se corn as politicas püblicas aplicáveis aos serviços de telecomunicaçoes. 

C Nao estarã sujeita ao alvará de construçao estabelecido nesta Lei, bastando a 
ernpresa interessada comunicar previarnente a instalação a Secretaria de Obras: 

I - A instalaçao de ERBs Moveis; 

II - A instalaçAo interna de ERBs; 

Ill - A instalação externa de ERBs que não dependam da construção civil de novas 
infraestruturas ou não impliquern na alteraçao da edificaçao existente no local; 

IV - A instalação de ERBs que não causern impacto visual e/ou que sejam de pequeno 
porte. 

§ 10  São consideradas ERBs que nAo causam impacto visual as que tiverem Os seus 
equipamentos instalados ern mobiliário urbano, no interior de edificaçOes, carnuflados ou 
harmonizados ern fachadas de predios ou ocultos. 

§ 20  São consideradas ERBs de pequeno porte as que sejarn de pequenas dimensOes e 
operem corn baixa potência de transrnissão. 

Sera admitido processo de licenciamento simplificado quando: 

- A estrutura de suporte tiver altura rnaxirna de 6 metros; ou 

II - Em casos de compartilhamento em instalaçbes já licenciadas. 

Parágrafo Unico - 0 procedimento simplificado a que se ref ere 0 caput deste artigo seth 
instaurado por requerirnento forrnulado pela ernpresa compartithante, instruIdo corn: 

- Licença Para Funcionarnento de Estacão expedida pela ANATEL para Os equipamentos 

de sua propriedade; 

It - Alvará de Construção e o Certificado de Conclusao de Obra expedidos pelo Municipio 
para a Estrutura de Suporte da ernpresa detentora; 

Ill - Autorizaçao para compartilbamento da Estrutura de Suporte, ernitida peta empresa 
detentora ern favor da empresa cornpartilhante. 
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C) 

0 limite méximo de emissAo de radiaçao eletromagnética, considerada a soma das 
emissöes de radiaçâo de todos Os sistemas transmissores em funcionamento em qualquer 
localidade do MunicIpio, sera aquele estabelecido em legislacao federal para exposiçâo 
humana aos campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos. 

0 coniparlilhaniento das Estruturas de Suporte pelas prestadoras de serviços de 
telecomunicaçOes que utilizam estaçöes transmissoras de radiocomunicação observará as 
disposicOes do art. 10 da Lei Federal n° 11.934, de 5 de maio de 2009, e deverá ser 
estimulado pelo Poder Executivo Municipal. 

Capitulo II 
DAS RE5TRIçOE5 DE IN5TALAçA0 E ocuPAçAo DO SOLO 

Visando a proteçäo da paisagem urbana a instalaçao das torres e postes deverá 
atender as seguintes disposiçOes: 

- Observados Os limites da Lei de Uso e Ocupacäo do Solo, em relaçâo a instalaçào de 
tomes, 3 m (trés metros), do alinhamento frontal, e 1,5m (um metro e cinquenta 
centImetros), das divisas laterais e de fundos, sempre contados a partir da extremidade da 
base da torre em relação a divisa do imOvel ocupado; 

II - Em relacao a instalaçào de postes, 1,5m (um metro e cinquenta centImetros) do 
alinhaniento frontal, das divisas laterais e de fundos, sempre contados a partir do eixo do 
poste em rela(;äo a divisa do imOvel ocupado; 

Ill - A projeção vertical sobre o terreno, de qualquer elemento da Estaçao Radio Base, em 
relaçâo as divisas laterals e de fundo, nâo poderá ser inferior a 1,5m (urn metro e 
cinquenta centimetros), respeitando o respectivo afastamento ao alinhamento frontal. 

Fica vedado, a nâo ser para a possibilidade de bloqueio, devendo estar de acordo 
com as especificaçOes da Anatel, as citadas instalaçoes em: 

a) Institutos correcionais e assemelhados; 
b) Postos de armazenamento, distribuiçâo ou revenda de combustIveis e produtos 
inflaniáveis; 
c) Areas de Preservação Permanente (APP); e, 
d) Distância menor que 100 (cem) metros de outra instalaçâo, salvo justificativa 
tecnicamente comprovada. 

= A instalaçâo dos equipamentos de transmissào, contêineres e antenas no topo e 
fachadas de edificacOes 4 admitida desde que sejam garantidas condiçOes de segurança 
previstas nas normas técnicas e legais aplicáveis, para as pessoas no interior da edificação 
e para aquelas que acessarem o topo do edifIcio. 

• 	A instalaçAo das Estruturas de Suporte das EstaçOes Radio Base devera seguir 
normas de seguranca, mantendo suas areas devidamente isoladas e aterradas, conforme 
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as prescricOes da Associaçâo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

Os equiparnentos que compöem a ERB deverão receber se necessário, tratarnerito 
acüstico para que, no receptor, o ruido nào ultrapasse Os lirnites rnaximos permitidos para 
cada zona de uso, estabelecidos em Iegislação pertinente, dispondo, tambem, de 
tratamento antivibratorio, se necessário, de modo a não acarretar incOrnodo a vizinhança. 

CapItulo III 
DA OUTORGA DO ALVARA DE coNsTRuçAo E DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO 

DE OBRA 

A irnplantaçao no Municipio das Estruturas de Suporte das EstacOes Radio Base 
depende da expediçao de Alvará de Construção. 

0 pedido de Alvará de ConstruçAo será apreciado pela Secretaria Municipal de 
Obras, Transportes e Conservaçào do MunicIplo e abrangerá a anãlise dos requisitos 
básicos a serem atendidos nas fases de construçao e instalaçao, observadas as nornias da 
ABNT, e deverá ser instruido pelo Projeto Executivo de lmplantaçao da Estrutura de 
Suporte da Estação Radio Base, a especificaçâo dos equipamentos e a planta de situaçao. 

Paragrafo Unico - Para solicitaçao de emissão do Alvará de Construção deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 

- Requerirnento; 

II - Projeto executivo de implantação da estrutura e respectiva ART; 

Ill - Documento comprobatOrio da posse e da propriedade do imOvel; 

IV - Contrato social da Operadora e comprovante de inscriçâo no CNPJ - Cadastro nacional 
de Pessoas Juridicas; 

V - Procuraçâo emitida pela Operadora para a empresa responsavel pelo requerimento de 
expedicao do Alvara de Construçäo, se o caso; 

VI - Documento legal que comprove a autorizaçào do proprietário do imóvel e detentor do 
titulo de posse. 

tuauu 0 Alvará de Construçâo, autorizando a implantaçao das Estruturas de Suporte das 
EstaçOes Radio Base, será concedido quando verificada a conformidade das 
especificaçOes constantes do Projeto executivo de implantacào corn os termos desta lei. 

O ApOs a instalação da Estrutura de Suporte da Estaçâo Radio Base devera ser 
requerida a Secretaria Municipal de Obras a expediçao do Certificado de Conclusâo de 
Obra, rnediante apresentaçào de Laudo de Conform idade (Laudo de Radiaçào Não-
Ionizante - RN I), a ser ernitido após a ativação da Estaçâo, expedido pela Operadora ou 
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por empresa certificada pela ANATEL. 

Parágrafo Unico - Para o inIcio da Operaçao o Laudo acirna descrito deve ser apresentado, 
devendo ser renovada a Iicenca, corn apresentaçAo de novo laudo a cada dois anos. 

C A negativa na concessâo da outorga do Alvarâ de ConstruçAo ou do Certificado de 
Conclusäo de Obra deverã ser fundarnentada, respeitando-se os PrincIpios Constitucionais 
do Contraditorio e da Arnpla Defesa. 

CapItulo IV 
DA FISCALIZAçAO DO FUNCIONAMENTO 

A fiscatizaçâo do atendirnento aos limites referidos no artigo 3 0  desta lei para 
exposiçäo hurnana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por 
estaçOes transrnissoras de radiocornunicaçao, bern corno a apticaçao das eventuais 
sançOes cabIveis, serão etetuadas pela Agenda Nacional de TelecornunicaçOes, nos 
termos dos artigos 11 e 12, inciso V 1  da Lei Federal n° 11.934, de 5 de junho de 2009. 

Constatado o desatendimento de quaisquer dos requisitos estabelecidos nesta lei, 
o Orgao outorgante deverá intimar a empresa responsável para que no prazo de 30 (trinta) 
dias proceda as alteraçOes necessárias a adequaçäo. 

Capituto V 
DAS INFRAçOEs 

• 	Constituern infraçOes a presente Lei, para empresas que operarn as EstaçOes 
Radio Base: 

- Instatar e manter no território municipal Estruturas de Suporte para EstaçOes Radio Base 
sern o respectivo Alvará de Construçâo e Certificado de ConclusAo de Obra, ressalvadas 
as hipOteses previstas nesta el; 

It - Prestar informaçOes falsas cu inexatas aos orgaos cornpetentes. 

As infraçOes tipificadas nos incisos do artigo anterior aplicam-se as penalidades 
previstas no COdigo de Obras do MunicIpio. 

Capitulo VI 
DAS DlsposlçOEs FINAlS E TRANSITORIAS 

M Todas as EstaçOes Radio Base e respectivas Estruturas de Suporte que foram 
instaladas, segundo as norrnas vigentes, e se encontrem em operaçào desde antes do 
inicio desta lei ficam sujeitas a verificaçao do atendimento aos limites estabelecidos no 
artigo 60  desta lei, através da apresentaçäo da Licença Para Funcionarnento de Estaçao 
expedida pela Agenda Nacional de Telecom unicacOes. 
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§ 1° Fica cortcedido o prazo de urn ano, contado da publicaçäo desta lei, para que Os 

empreendedores responsáveis apresentem a Licença Para Funcionarnento de Estação 
expedida pela Agenda Nacional de TelecomunicaçOes para as EstaçOes Radio Base 
referidas no caput deste artigo e requeiram a expedição de documento comprobatOrio de 
sua regularidade perante o Municiplo. 

§ 20  0 prazo para anaiise do pedido referido no parágrafo acima será de 60 (sessenta) dias 
contados da data de apresentacao do requerimento acompanhado da Licença Para 
Funcionamento de Estaçào expedida pela Agenda Nacional de TelecomunicaçOes para a 
EstaçAo Radio Base. 

§ 30 Findo o prazo estabelecido no parágrafo acima, se 0 órgäo licenciador municipal nào 
houver manifestado sobre 0 processo de licencianiento, a empresa licenciante estará 
habilitada a continuar operando comercialrnente a Estação Radio Base ate que 0 

documento comprobatOrio de sua regularidade perante o Municipio seja expedido. 

§ 40 Durante o prazo disposto nos § 1 0, § 20  e § 30  acirna nao poderao ser aplicadas 
sançOes adrninistrativas as EstaçOes Radio Base rnencionadas no caput rnotivadas pela 
falta de cumprirnento da presente Lei. 

Ficam revogadas todas as disposiçOes ern contrário, em especial as Lei 4.287 de 
14.01.2005, Lei 4.447 de 31 de agosto de 2006, Lei 5.039 de 28.04.2010 e Lei 5.518 de 
23.082013. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Revogam-se todas as disposiçOes em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, aos 28 de maio de 2014, 117 anos de 
Ernancipaçào Politico-Administrativa. 

iosE ALBERTO GIMENEZ 
Prefeito Municipal 
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