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jrt1situra lThxnicipat bt 11urbináputtz S  ESTADO DE SÃO PAULO 

TERRA DA MANGA 

Jardinópolis, 11 de agosto de 2020. 

10fc10 S.E. N. ° 204/2020. 
PROJIETO DE LET N.° 043/2020-SUBSTITUTTVO 
Mensagem n. " 043/2020. 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos eneaminhando as Vossas Exceléncias, para 
análise e aprovacâo - 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 IVIUNICf PlO DE )ARDINÔPOLIS". 

A presente matéria visa a alteraçao do artigo 90  da Lei Municipal n.° 
2680, de 16 de Abril de 2002, no qual fazia exigéncias ao distanciamento minimo 
das implantaçoes das torres em 30,00 (trinta metros), havendo portanto a 
necessidade de adequaçao na metragem de distanciamento, baseado em 
legislaçOes dos municipios de Ribeirao Preto e Sertaozinho, uma vez que nao 
encontramos imOveis com area suficiente para instalaçao das redes naquela 
metragem (30,00 metros). 

Assim sendo, torna-se indispensavel para melhoria do serviço de 
telefonia em JardinOpolis, inclusive em bairros novos e no Distrito de Jurucé, a 
alteraçao constante da presente matéria. 

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e 
demais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, 
consideraçao e apreço. 

PAULO 	BRIGLIADORI 
Prefeito Municipal 

A Sua Excclência a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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ESTADO DE SAO PAULO 

TERRA DA MANGA 

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

"DA NOVA REDAçAO AO ARTIGO 90  DA LEI 
MUNICIPAL N.° 2680/02, QUE "DISPOE 
SOBRE A IMPLANTAQAO DE ANTENAS 
TRANSMISSORAS/RECEPTORAS DE TELEFONIA 
MOVEL CELULAR E TELEFONIA FIXA NO 
MUNICIPIO DE JARDIN6POLI5":::::::::::::::;:::::: 

O SENHOR PAULO JOSE BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE 
SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE LHE SAO CONFERIDAS FOR LEI, 
FA.Z SABER, que a Camara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei n.° 
043/2020-Substitutive, de autoria do Executive, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art 1 0. 0 artigo 90  da Lei Municipal n° 2680, de 16 de Abril de 2002 que "DISPOE SOBRE A 
!MPLANTAçÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS/RECEPTORAS DE TELEFONIA MOVEL 
CELULAR F TELEFONIA FIXA NO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS", passa a vigorar corn a 
seguinte redaçào: 

"ART. 91 : Visando a proteçao da paisagem urbana a instalaçao das torres e postes devera 
atender as seguintes dlsposiçoes quanto ao distanciamento minimo: 

i- Observados os limites da Lei de (iso e Ocupaçao do Solo, em relaçao a instalaçäo de 
torres, 3,Om (trés metros) do alinhamento frontal, e 3,Om (trés metros), das divisas laterals 
e de fundos, sempre contados a partir da extremidade da base da torre em relaçao a divisa 
do imovel ocupado; 

ii- Em relaçâo a instalaçao de postes, 3,Om (trés metros) do alinhamento frontal, das divisas 
laterals e de fundos, sempre contados a partir do eixo do poste em relaçao a divisa do 
imôvel ocupado; 

iii- A projeção vertical sobre a terreno, de qualquer elemento da Estaçäo Radio Base, em 
relaçao as divisas laterals e de fundo, nao poderã ser inferior a 3,0m (trés metros), 
respeitando o respectivo afastamento ao alinhamento frontal; 

iv- As torres/antenas quando localizadas em edificios, o ponto mais baixo do elemento 
irradiante das antenas deverá distar no minimo 10,00 (dez metros) metros do teto da 
unidade habitãvel mais prôxima, ambos os casos sujeito a aprovação de laudo técnico a 
ser apresentado pela empresa; 

V- As torres/antenas somente poderao ser implantadas no mmnimo a 100,00 (oem) metros 
medidos entre o centro geométrico da base da torre e o limite mais próximo de unidades 
hospitalares ou escolares." 

Art. 20 . Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposiçOes em contrârio. 

Prefeitura Municipal de Jardin6p9 	21 de agosto de 2020. 

PAUL IGLIADORI 
/ 	feito Municipal 
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Jardinópolis, 13 de agosto de 2020. 

OfIcio SEOPS - N° 66112020. 

Referéncia - Parecer sobre o Projeto de Lei no 043/2020. 

Exmo. Sr. 
Paulo José Brigliadori 
Prefeito Municipal 
de Jardinopolis - SF. 

Prezado Senhor, 

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

Lei no 043/2020 que tern por assunto "DA nova redaçao 80 Artigo 90  da Lei Municipal no 

2680102 qua Dispoe sobre a implantaçao do antenas transmissoras/receptoras de telefonia 

móvel ce/u/ar e telefonia fixa no Municlpio de JardinOpc/is". 

A nova redaçao: 

"ART. 90:  Visando a proteçäo da paisagem urbana a instalaçâo das torres e pastes 

deverA atender as seguintes disposiçoes quanta ao distanciamenta minima: 

I- Observados os limites da Lei de Usa e Ocupa cáo do Solo, em re/a cáo a 

insta/açäo de torres, 3, Om (trés metros) do afinhamento frontal, e 3Mm  (trés metros), das 

dMsas laterais e de fundos, sempro contados a partir da extremidade de base da terre em 

re/a çâo a dMsa do imOve! ocupado; 

II- Em re/a cáo a instalaçao de posies, 3,Om (trés metros) do allnhamento frontal, 

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

dMsa do imOvel ocupado; 

Oficio SEOPS n° 661/2020 -  Pagina 1 2 I 
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II!- 	A projeçao vertical sobre o terreno, c/s qualquer ciemento de Estaçao Radio 

Base, em re/a cáo as c//visas laterals e de fundo, nao poderá ser inferior a 3, Om (trés metros), 

respeitando o respectivo afastamento ao alinhamento frontal; 

IV- As torres/antenas quando localizadas em edifIcios, a ponto mais baixo do 

elemento h-radiante c/as antenas deveré distar no mInima 10,00 (dez metros) metros do teto 

c/a unidade habitével mais prOxima, ambos as casos sujeito a aprovaçäo c/s laudo técnico a 

ser apresentado pale empresa; 

V- As torreslantenas somente poderao ser implantadas no minimo a 100,00 (cern) 

metros med/dos site a centro geométrico da base da tarre e o ilmite mais prOximo de 

unidades haspitalares ou escolares." 

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

nao se opOe ao referido Projeto de Lei. 

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

Civil Rafael Henrique Castaldini 
Crea-SP no 5069474840 

Municipal de Obras e Serviços PUblicos 

Oficlo SEOPS no 661/2020 - Pagina 2 de 2 
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E 	I 	 N.° 2680/02 
=De 	16 de abril de 2002= 

"DJSPOE SOBRE A n'n'LANTAçAo DE ANTENAS 
TRANSMISSORAS/RECEFTOBAS DE TELEFONIA 
MOVEL CELULAR E TELEFONIA FIXA NO 
MUNICIIPTO DE JARDINOPOLIS"::::::::::::::::::::::: 

o SENI-10R JOSÉ AMAURI PEGORARO, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIN6POLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z S A B E R; clue a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou a 
projeto de lei fl. 0  010/2002, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1 0  A implantacâo de antenas transmissoras/receptoras de telefonia 
rnóvel celular e telefonia fixa no rnunicIpio de Jardinópolis, fica 
sujeita as condicöes estabelecidas na presente lei. 

PARAGRAFO UpncO: 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 amador, faixa do cidadâo e sirnilares; 
III. Radios comunicadores de uso exclusivo das poilcias militares, 

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

IV. Radios comunicadores instalados em velculos terrestres, 
aquáticos ou aéreos; 

V. Produtos cornercializados coma bens de consumo, tais coma 
forno de microondas, telefones celulares, brinquedos de 
controle remotos e outros. 

ARTIGO 20 : Sâo objetivos desta Lei: 

I. Definir limites adequados de radiacôes eletromagnéticas visando 
a qualidade de vida dos cidadàos; 

II. Definir critérios para a implantaçâo de torres e antenas, 
destinadas aos servicos de telecomunicaçöes no municIplo de 
Jardinópolis clue estejam em conformidade corn as normas da 
ANATEL, Os demais órgãos e o contido fiesta Lei; 

III. Ordenar a distribuiçâo dos equiparnentos, priorizando as 
instalaçoes compartilhadas, garantindo a qualidade da paisagem 
urbana e meihorias na urbanização do entorno, dirninuindo a 
impacto da poluiçâo visual. 

ARIIQQJ ° : Estão compreendidas nas disposicôes desta lei as antenas 
transmissoras/receptoras de telefonia mOvel celular e telefonia 
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fixa que operarn na faixa de freqUência de 100 KHz (cern 
KiloHertz) a 300 GHz (trezentos GigaHertz). 

ARTIGO 40 : A implantacão de novas antenas transmissoras de radiação 
eletromagnética somente poderá ocorrer se a sornatOria de todas 
as densidades de poténcia não ultrapassar 100 rnw/cm2 (cern 
micro watt par centimetro quadrado) em qualquer local passIvel 
de ocupação humana. 

PARAGRAFO (JNICO: Toda e qualquer alteracão  na densidade de poténcia dos 
sistemas já existentes tera que respeftar o limite de 
radiacâo definido no "caput" deste artigo. 

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

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

II. Paisagem Urbana: consiste na configuração visual, objeto da 
percepção plurisensorial de urn sistema de relaçöes resultante da 
continua e dinârnica entre as elementos naturais, Os elementos 
edificados ou criados e a próprio hornem, nurna constante relaçào 
de escala, forma funcão e movirnento, que produz urna sensação 
estética e que reflete a dimensão cultural de uma comunidade; 

III. Poluição visual: é o efeito danoso visivel que determinadas acôes 
antrópicas e naturals produzern nos elementos de urna paisagem, 
acarretando urn impacto na sua qualidade; 

IV. Compartilhamento: Agruparnento de antenas de várias 
prestadoras nurna mesma torre de telecomunicaçôes; 

V. Radiaçôes Eletrornagnéticas: é a propagacão de energia 
eletrornagnética através de variacöes dos carnpos elétricos e 
rnagnéticos no espaço livre; 

VI. Prestadora: Toda empresa responsével pela exploração e/ou 
operação dos serviços de teleforiia móvel celular e telefonia fixa. 

ARTIGO 60 : A irnplantacão e rnanutenção dos equipamentos rnencionados no 
"caput" do artigo 10 , deverá ser precedida de parecer favorável 
das Secretarias de Obras e Agricultura e Meio Ambiente, que 
somente ernitirá a mesmo após a apreciacão e aprovação do 
laudo radiométrico pela Secretaria da SaUde. 

PARAGRAFO UNICO: A prestadora de serviços de teleforiia móvel celular e 
telefonia fixa deverá renovar anualrnente a autorização 
prevista no "caput" deste artigo através de apresentacâo 
do laudo radiornétrico clue deverá ser efetuado por 
levantarnento do uso do solo nurn raio de, no minirno 
200,00 (duzentos) metros do centro qeométrico da base 
da torre. 
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ARTIGO 70 : As torres e/ou antenas poderâo ser implantadas em lotes de USO 

misto, a Lei de Parcelarnento do solo do município de Jardinópolis, 
n.° 1.067, de 10  de dezembro de 1980, corn acréscimos na Lei ri. 0  
2.597 de 17 de outubro de 2001. 

ARTIGO 80 : Deverá ser previsto Contrapartida das empresas, na urbanizacâo 
des areas e melhorias urbanisticas do entomb em relaçâo ao USC 

des areas pUblicas, bern coma, o pagamerito mensal do uso do 
solo em questão, valor este a ser aplicado em urn FUNDO 
MUNICIPAL, corn destinaço especIfica que será definiclo quando 
da regularnentacão desta legislação. 

ARTIGO 9 0  Distanciarnento mIriirno: 

I. As torres/anterias somente poderâo ser implantadas no mInirno a 
30,00 (trinta) metros de residencies, medidos entre 0 centro 
geométrico da base da torre e Os limites mais próxirnos da 
construçäo de residencies. Quando localizadas em edificios, o 
ponto rnais baixo do elemento irradiante das antenas deveré 
distar no minima 10,00 (dez) metros do teto da unidade habitável 
mais próxirna, arnbos os casos sujeito a aprovacâo de laudo 
técnico a ser apresentado pela em presa; 

II. As torres/antenas sornente poderâo ser implantadas no minimo a 
100,00 (cern) metros medidos entre o centro geométrico da base 
da torre e o limite mais práxirno de unidades hospitalares ou 
escolares. 

ARTIGO 10: A autorizaçäo para implantaçâo será fornecida através do analise 
de projeto arquitetônico. E a autorizaçâo para o funcionamento se 
darâ a partir da ernissâo de Licenciarnento Arnbiental par meio de 
Laudo Radiornétrico e levantamento do uso do solo num ralo de 
no mInirno 200,00(duzentos) metros. 

PARAGRAFO UNICO: 0 Licenciamento Ambiental deverá ser renovado 
anualrnente através de laudo Radiornétrico e 
levantarnento do uso do solo nurn raio de, no minirno 
200,00 (duzentos) metros. 

ARTIGO 11: Será permitida a irnplantaçâo do antenas no corpo de edificios 
existentes rnediante consulta e aprovacâo da Secretaria do Obra e 
Agriculture e Meio Ambiente. 

1°: Semé permitida a implantaçâo do sistemas corn o funcionamento 
ternporário pare atender as necessidades de eventos e ou calarnidades, 
mediante consulta junto as Secretaria de Obra e Agriculture e Meio 
Ambiente. 
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2 0 : As antenas citadas no "caput" deste artigo, deveräo estar camufladas nas 
fachadas ou integradas ao projeto arquitetônico sem prejudicar suas 
caracterIsticas originais. 

ARTIGO 12: Indicada a implantacâo da torre e/ou anteria trarismissora em 
edificaçäo não pertencente a prestadora, será necessária 
autorizaçâo especIfica do proprietário ou do condomInio, cuja 
obtenção sera de responsabilidade ünica e exclusiva do 
interessado. 

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

I. Recuo frontal: Deverâ ser no minimo de 6,00 (seis) metros 
contados da base de estrutura de sustentação das antenas ate o 
limite frontal do lote; 

II. Recuo lateral e fundos: Deverá ser no mInirno de 4,00 (quatro) 
metros, contados da base de estrutura de sustentacão das 
antenas ate o limite lateral mais prOxirno que compôe o Jote; 

HI. Recuo em esquinas: seräo de no mmnimo 6,00 (seis) metros em 
cada uma das fachadas, contados da base da estrutura de 
sustentaçâo das antenas ate os limites frontais do lote, sem 
comprometer os dernais recuos. 

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

ARTIGO 15: A documentação minima exigida para licencTiamento será: 

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

II. Aprovaco de projeto arquitetônico da Torre e do Entorno junto 
ao Departamento de Obras, corn docurnentaçâo normal exigida 
para todos os processes e acréscimo de dados técnicos relativos a 
densidade de poténcia estabelecida em projeto, Anotacäo de 
Responsabilidade Técnica (ATR) dos profissionais responsáveis 
por todos os projetos inclusive de aterramento e ligados as 
telecomunicaçöes; 

III. Solicitacâo de Licença Ambiental mediante apresentacão de 
Laudo Técnico assinado por fIsico ou engenheiro da area de 
radiaçâo nao ionizante, corn a devida Anotacâo de 
Responsabilidade Técnica, contendo as caracterIsticas das 
lnsta!açäes e estirnativas de densidade de potência nos locals 
onde possa haver püblico ou passIveis de ocupação e indicação de 
respectivas distâncias de seguranca ao risco de exposicâo ao 
pü bI ico; 

IV. Autorizacâo pat-a instalação emitida pelo Quarto Comar - Quarto 
Comando Aéreo. 
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PARAGRAFO UNICO: As despesas relativas aos Laudos Radiométricos, ou 
quaisquer outros documentos exigidos pelo Poder PUblico 
Municipal correrâo por conta das empresas prestadoras 
dos serviços. 

ARTIGO 16: Licenciamento anual mediante apresentaçâo de Laudo Técnico, 
conforme parâmetros estabelecidos no item III do artigo 15. 

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

ARTIGO 18; Quando náo cumprida a exigência relativa a densidade de poténcia 
conforme especificado no artigo 40  o Poder Pübiico Municipal, por 
meio da Secretaria Municipal de Saüde, intimará a empresa 
responsávei para que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
proceda as alteraçöes necessárias, visando reduzir a densidade 
de poténcia aos limites estabelecidos. 

5 1 0 : 0 intimado poderá recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, caso entenda que 
a excesso näo se deve a sua instalacão, apontando a empresa a qual 
atribui a responsabilidade pelo descumprimento desta lei. 

5 20 : No caso de impetraçâa de recurso, o Poder Püblico Municipal determinará 
a realizaçâo de medicOes, corn interrupcöes  alternadas dos equipamentos 
envolvidos, a fim de identificar qual é o ofensor, para que a mesmo se 
adeque aos lirnites permitidos conforme 0 prazo estabelecido no "caput" 
deste artigo. 

§A2.i Se necessário a interrupçãa das transmissôes de mais de uma empresa, 
deverá adequar-se primeiro a que aumentou sua radiaçáo ou que entrou 
em funcionamento em data mais recente. 

5 4°: Caso as obras de adequação estejam em andamento, a intimado poderá 
requerer a prorrogacâo do prazo concedido, ate 10 (dez) dias antes do 
vencimento daquele, sempre por tempo determinado, que nâo poderá 
ser superior ao inicial. 

5 5°: Cabe ao Poder PQblico Municipal juigar, segundo critérios técnicos, as 
pedidos de prorrogação do prazo, podendo deferi-lo, conforme a 
requerido ou por prazo menor, ou indeferi-lo. 

8 60 : A nâo adequacâo da instaiacâo no prazo concedido acarretará em multas 
diárias e notificaçäo junto a ANATEL por parte do Poder Póblico Municipal. 

ARTIGO 19: As empresas prestadoras estarâo obrigadas a implantar sinaiizaçào 
adequada para alerta e proteção das pessoas que realizam 
trabaihos de manutenção especIfica ou geral dentro dos limites 
fIsicos crIticos de radiaçöes eletromagnéticas. 

ARTIGO 20: Os niveis de ruldo provocados pelos equipamentos em operaçào 
deverâo atender a legisiacão vigente referente ao sossego 
pü bI ico. 
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ARTIGO 21: 0 Poder Municipal regulamentarà no prazo de 90 (noventa) dias, 
através de Decreto, as assuntos pertinentes a esta lei. 

ARTIGO 22 	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaço, revogadas 
as disposicôes em contrário. 

Jardinápolis/SP, 16 de abril de 2002. 

JOSÉ AMAURI PEGORARO 
Prefeito Municipal= 

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

MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVEIRA 
=Secretária da Prefeitura Municipal= 



©Leis 	 1/7 

LEI No 5703, DE 28 DE MAIO DE 2014 

DISPOESOBREAS 
NORMAS GERAIS 	 / 
URBANISTICAS PARA A 
INSTALAçAO NO 
MUNICIPIO DE SERTAOZINHO E CRUZ 
DAS POSSES, DE ESTRUTURAS DE 
SUPORTE DAS ESTAcOES DE RADIO 
BASE E EQUIPAMENTOS AFINS, 
AUTORIZADOS E HOMOLOGADOS 
PELA AGENCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAçÔES E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

AUTOGRAFO NO 116/2014 - Autoria: Executivo 
Anteprojeto de lei n° 8/14 - Vereador Fabiano Trigo 

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ, Prefeito Municipal de Sertaozinho, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuiçOes legais, torna püblico que a Camara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte lei: 

' DispOe sobre normas gerais urbanIsticas para instalação no Municiplo de 
Sertaozinho e Cruz das Posses, de Estruturas de Suporte das EstaçOes de Radio Base e 
equipamentos afins autorizados e hornologados pela Agencia Nacional de 
TelecomunicacOes. 

Capitulo I 
DAS DlsPoSlçôEs GERAIS 

A instalação, no MunicIpio de Sertaozinho/SP, de Estruturas de Suporte das 
Estaçôes Radio Base e equiparnentos afins autorizados e hornologados pela Agéncia 
Nacional de TelecornunicaçOes, destinadas a operaçao de serviços de telecornunicaçoes, 
fica disciplinada por esta lei, sern prejuizo do disposto na IegislaçAo federal pertinente. 

Parágrafo Unico - Näo estAo sujeitos as prescriçOes previstas nesta Lei Os radares militares 
e ciVis, corn propOsito de defesa ou controle de tráfego aéreo, cujo funcionamento deverá 
obedecer a regularnentação prOpria. 

Para Os fins de aplicacào desta lei, e em conformidade corn a regulamentacAo 
expedida pela Agéncia Nacional de TelecomunicaçOes, observam-se as seguintes 
definiçOes: 
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Estacào Radio Base (ERB) - Conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e 
demais meios necessários a reahzaçào de comunicação, seus acessOrios e periféricos quo 
emitem radiofrequencias e, quando for o caso, as instalaçOes que Os 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 Os quais postes, torres, mastros, armãrios, 
estruturas de superfIcie e estruturas suspensas. 

ERB Movel - A estaçào radio base instalada para permanéncia máximade 06 (seis) meses 
para cobrir demandas especificas, tais como eventos, convençOes, etc. 

lnstalaçao Externa - Instalaçao em locals nâo confinados, tais como tones, postes, topo de 
edificaçOes, fachadas, caixas d'água, etc. 

lnstalaçao Interna - Instalaçao em locals confinados, tais como no interior de edificacoes, 
tQneis, shoppings, aeroportos, estádios, etc. 

Solicitante - Prestadora interessada no Compartilhamento de Infraestrutura. 

Detentora - empresa proprietaria da Estrutura do Suporte. 

RNI - Radiaçäo Nào Ionizante. 

Areas Precárias - Areas irregularmente urbanizadas. 

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

§ 10  Em bens privados, é perrnitida a instalaçâo e o funcionamento de EstaçOes Radio 
Base e das respectivas Estruturas de Suporte mediante a devida autorizaçao do 
proprietário do imOvel e detentor do tItulo de posse, se houver. 

§ 20  Nos bens pUblicos, é perniitida a instalação e o funcionamento de Estaçoes Radio 
Base e das respectivas Estruturas de Suporte, que sera outorgada pelo Municipio, a titulo 
oneroso, e fornializada por termo lavrado pela Secretaria do Obras, Transportes e 
Conservação do MunicIpio, do qua] deverao constar as clâusulas convencionais e o 
atendimento aos parâmetros S ocupação dos bens pUblicos. 

§ 30  Em razão da utilidade pOblica dos serviços regulados nesta Lei, 0 Municiplo pode 
ceder o uso da area püblica na forma prevista no parãgrafo acima para qualquer particular 
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interessado em realizar a instalação de EstaçOes Radio-Base sendo, nesses casos, 
inexigivel 0 processo licitatOrio, nos termos do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/1993. A 
utilizaçAo da area pUblica não se darä de forma exelusiva. 

§ 40  Os condicionamentos estabelecidos pelo poder pUblico municipal para a instalação e 0 

funcionamento de EstacOes Radio Base e das respectivas Estruturas de Suporte deverAo 
conciliar-se com as polIticas püblicas aplicáveis aos servicos de telecomunicaçOes. 

Não estará sujeita ao alvará de construção estabelecido nesta Lei, bastando a 
empresa interessada cornunicar previamente a instalaçAo a Secretaria de Obras: 

- A instalação de ERBs MOveis; 

II - A instalaçao interna de ERBs; 

Ill - A instalaçAo externa de ERBs que nAo dependam da construçAo civil de novas 
infraestruturas ou não impliquern na alteraçAo da ediflcaçao existente no local; 

IV - A instalação de ERBs que não causem 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 em mobiliário urbano, no interior de edificaçOes, camuflados ou 
harmonizados em fachadas de prédios ou ocultos. 

§ 20  São consideradas ERBs de pequeno porte as que sejam de pequenas dimensoes e 
operem corn baixa potencia de transmissão. 

______ Sera admitido processo de licenciamento simplificado quando: 

I - A estrutura de suporte tiver altura maxima de 6 metros; ou 

II - Em casos de compartilhamento em instalaçOes já licenciadas. 

Parágrafo Unico - 0 procedimento simplificado a que se refere o caput deste artigo sera 
iristaurado por requerimento formulado pela empresa compartilhante, instruido corn: 

- Licença Para Funcionamento de Estacâo expedida pela ANATEL para. Os equipamentos 
de sua propriedade; 

II - Alvará de Construcao e o Certificado de Conclusao de Obra expedidos pelo Municipio 
para a Estrutura de Suporte da empresa detentora; 

Ill - Autorizaçao para compartilhamento da Estrutura de Suporte, emitida pela empresa 
detentora em favor da empresa cornpartilhante. 
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0 limite máximo de emissão de radiaçao eletromagnética, considerada a soma das 
emissOes de radiação de todos Os sistemas transmissores em tuncionamento em qualquer 
localidade do Municipio, sera aquele estabelecido em legislaçao federal para exposiçAo 
humana aos campos elétricos, magneticos ou eletrornagnéticos. 

0 compartllharnento das Estruturas de Suporte pelas prestadoras de serviços de 
telecomunicaçOes que utilizarn estaçOes transmissoras de radiocomunicaçao observará as 
disposicOes do art. 10 da Lei Federal n° 11.934, de 5 de maio de 2009, e deverã ser 
estimulado pelo Poder Executivo Municipal. 

Capitulo II 
DAS RESTRIçOES DE INSTALAçAO E OCUPAçAO DO SOLO 

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

- Observados Os limites da Lei de Uso e Ocupaçao do Solo, em relaçâo a instalaçao de 
torres, 3 m (três metros), do alinharnento frontal, e 1,5m (urn metro e cinquenta 
centImetros), das divisas laterais e de fundos, sempre contados a partir da extremidade da 
base da torre em relaçao a divisa do imovel ocupado; 

II - Em relaçao a instalaçâo de postes, 15m (um metro e cinquenta centimetres) do 
alinhamento frontal, das divisas laterais e de fundos, sempre contados a partir do eixo do 
poste em relaçao a divisa do imOvel ocupado; 

Ill - A projeçâo vertical sobre o terreno, de qualquer elemento da Estação Radio Base, em 
relaçAo as divisas laterals e de fundo, não poderá ser inferior a 1,5m (urn metro e 
cinquenta centirnetros), respeitando o respectivo afastamento ao alinharnento frontal. 

I= Fica vedado, a não ser para a possibilidade de bloqueio, devendo estar de acordo 
corn as especificaçôes da Anatel, as citadas instalaçOes em: 

a) Institutos correcionais e asserneihados; 
b) Postos de armazenamento, distribuiçào ou revenda de combustiveis e produtos 
inflamáveis; 
c) Areas de Preservação Permanente (APP); e, 
d) Distancia menor que 100 (cern) metros de outra instalaçâo, salvo justificativa 
tecnicamente comprovada. 

A instalacao dos equipamentos de transrnissAo, contèineres e antenas no topo e 
fachadas de edificaçOes é admitida desde que sejam garantidas condiçUes de segurança 
previstas nas normas técnicas e legais aplicáveis, para as pessoas no interior da edificaçAo 
e para aquelas que acessarem o topo do ediIicio. 

I= A instalação das Estruturas de Suporte das EstaçOes Radio Base deverá seguir 
normas de segurança, mantendo suas areas devidamente isoladas e aterradas, conforrne 

LeisMunicipais.com .br- Lei Ordinaria5lO3IZOl4 - 



(D Leis 	5/7 

as prescriçOes da Associaçäo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

______ Os equipamentos que compöem a ERB deverâo receber se necessário, tratamento 
acQstico para quo, no receptor, o ruido nao ultrapasse Os limites maxims perniitidos para 
cada zona de uso, estabelecidos em legislaçao pertinente, dispondo, tambérn, de 
tratamento antivibratOrio, se necessário, de modo a nâo acarretar incOmodo a vizinhança. 

Capitulo Ill 
DA OUTORGA DO ALVARA DE CONsTRUçAO E DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO 

DE OBRA 

A implantaçao no MunicIpio das Estruturas de Suporte das EstaçOes Radio Base 
depende da expediçAo de Alvará de Construçao. 

!!!!1 0 pedido de Alvará de Construçao sera apreciado pela Secretaria Municipal de 
Obras, Transportes e Conservaçâo do MunicIpio e abrangera a análise dos requisitos 
básicos a serern atendidos nas fases de construcao e instalacao, observadas as normas da 
ABNT, e deverá ser instruido pelo Projeto Executivo de lniplantacâo da Estrutura de 
Suporte da Estaçao Radio Base, a especificaçao dos equiparnentos e a planta de situaçao. 

Parágrafo Ilinico - Para solicitaçào de ernissAo do Alvará de Construçao deverao ser 
apresentados Os seguintes documentos: 

- Requerirnento; 

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

Ill - Documento cornprobatOrio da posse e da propriedade do irnOvel; 

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

V - Procuraçào emitida pela Operadora para a empresa responsâvel pelo requerirnento de 
expedicao do Alvara de ConstruçAo, se o caso; 

VI - Docurnento legal que comprove a autorizaçAo do proprietário do imOvel e detentor do 
tItulo de posse. 

W1! 0 Alvara de Construçao, autorizando a irnplantaçào das Estruturas de Suporte das 
EstaçOes Radio Base, será concedido quando verificada a conformidade das 
especiticaçOes constantes do Projeto executivo de implantacao corn os terrnos desta lei. 

Após a instalaçAo da Estrutura de Suporte da Estaçâo Radio Base deverá ser 
requerida a Secretaria Municipal de Obras a expediçao do Certificado de Conclusao de 
Obra, mediante apresentaçao de Laudo de Conformidade (Laudo de RadiaçAo Não-
lonizante - RN!), a ser ernitido após a ativacao da Estacão, expedido pela Operadora ou 
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por empresa certificada pela ANATEL. 

Paragrafo Unico - Para o inicio da Operaçao o Laudo acima descrito deve ser apresentado, 
devendo ser renovada a licença, corn apresentaçAo de novo laudo a cada dois anos. 

A negativa na concessäo da outorga do Alvará de Construçào ou do Certificado de 
Conclusâo de Obra devera ser fundamentada, respeitando-se Os Principias Canstitucionais 
do Contraditorio e da Ampla Defesa. 

CapItulo IV 
DA FlscAuzAcAo DO FUNCIONAMENTO 

A fiscalizaçâo do atendirnento aos limites referidos no artigo 3 0  desta lei para 
exposição humana aos campos elOtricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por 
estacOes transmissoras de radiocornunicaçao, bern como a aplicaçao das eventuais 
sançOes cabiveis, serAo efetuadas pela Agéncia Nacional de Telecomunicaçoes, nos 
termos dos artigos 11 e 12, inciso V, da Lei Federal n° 11.934, de 5 de junho de 2009. 

Constatado o desatendirnento de quaisquer dos requisitos estabelecidos nesta lei, 
o órgão outorgante devera intirnar a ernpresa responsável para que no prazo de 30 (trinta) 
dias proceda as alteraçOes necessárias a adequação. 

CapItulo V 
DAS INFRAçOES 

Constituem infracOes a presente Lei, para empresas que operarn as EstaçOes 
Radio Base: 

- Instalar e manter no territOrio municipal Estruturas de Suporte para EstacOes Radio Base 
sern o respectivo Alvará de Construçào e Certificado de ConclusAo de Obra, ressalvadas 
as hipateses previstas nesta lei; 

II - Prestar inforrnaçOes falsas ou inexatas aos órgàos competentes. 

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

CapItulo VI 
DAS DISP0SIçOEs FINAlS E TRANSITORIAS 

Todas as EstacOes Radio Base e respectivas Estruturas de Suporte que foram 
instaladas, segundo as normas vigentes, e se encontrem em operaçào desde antes do 
inicio desta tel ficam sujeitas a verificacAo do atendirnento aos limites estabelecidos no 
artigo 60  desta lei, através da apresentacAo da Licença Para Funcionamento de Estação 
expedida pela Agéncia Nacional de Telecomunicaçdes. 
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§ 10  Rca concedido o prazo de urn ano, contado da publicacao desta lei, para que Os 

empreendedores responsaveis apresentern a Licença Para Funcionarnento de Estaçao 
expedida pela Agência Nacional de TelecomunicaçOes para as EstaçOes Radio Base 
referidas no caput deste artigo e requeiram a expedicao de documento comprobatOrio de 
sua regularidade perante o Municipio. 

§ 20  0 prazo para anáhse do pedido referido no parágrafo acima será de 60 (sessenta) dias 
contados da data de apresentaçao do requerimento acornpanhado da Licença Para 
Funcionarnento de Estação expedida pela Agenda Nacional de TelecomunicacOes para a 
Estaçâo Radio Base. 

§ 3° Findo o prazo estabelecido no parágrafo acima, se o Orgào licenciador municipal näo 
houver manifestado sobre o processo de licenciamento, a empresa licenciante estarã 
habilitada a continuar operando comercialmente a Estaçao Radio Base ate que 0 

documento comprobatOrio de sua regularidade perante 0 Municipio seja expedido. 

§ 40  Durante o prazo disposto nos § 10, § 20  e § 30  acima n&o poderao ser aplicadas 
sançOes administrativas as EstaçOes Radio Base mencionadas no caput rnotivadas pela 
falta de cumprimento da presente Lei. 

Ficarn revogadas todas as disposiçOes em 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 
23.08.2013. 

I= Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào. 

fl Revogam-se todas as disposiçOes em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, aos 28 de maio de 2014, 117 anos de 
Emancipaçao Politico-Adrninistrativa. 

.JOSE ALBERTO GIMENEZ 
Prefeito Municipal 
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