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ESTADO DESAO PAULO 

TERRA DA MANGA 

Jardinopolis, 09 de setembro de 2020. 

OF1CIO S.E. N. 0  228/2020. 
PROJIETO DE LET N. 0051/2020 
Mensagem n 0  051/2020 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamoseneaminhando as Vossas Excelencias, para 
anáiise e aprovaçào - o Projeto de Lei que "DA NOVA REDAAO AC 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 Abril de 2002, no qual fazia exigéncias ao distanciarnento mInirno 
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, urna vez que nao 
encontramos imOveis corn area suficiente para instalaçao das redes naquela 
rnetragem (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 
alteração constante da presente matéria. 

Mais urna vez solicitamos a devida e necessária autorizaçao 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 Excelência e 
demais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, 
consideração e apreço. 

PAULO J1t BIUGLIADORI 
Prefeito Municipal 

A Sua Excelência a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PROJETO 	DE 	LEI N.° 051/2020 
=De 09 de Setembro de 2020= 

"DA NOVA REDAçAO AO ARTIGO 90  DA LEI 
MUNICIPAL N.° 2680/02, QUE "DISPOE 
SOBRE A IMPLANTAcA0 DE ANTENAS 
TRANSMISSORASIRECEPTORAS DE TELEFONIA 
MOVEL CELULAR E TELEFONIA FIXA NO 
MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS":::::::::::::::::::::::: 

O SENE-IOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE 
SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei n.° 
051/2020, de autoria do Executivo, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

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

"ART. 90: Visando a proteçäo da paisagem urbana a instalaçao das torres e postes devera 
atender as seguintes disposiçOes quanto ao distanciamento mmnimo: 

I- Observados os limites da Lei de Liso e Ocupaçao do Solo, am relaçäo a instalação de 
torres, 6,Om (seis metros) do alinhamento frontal, e 4,Om (quatro metros), das divisas 
laterals e de fundos, sempre contados a partir da extremidade da base da torre am relaçao 
A divisa do imovel ocupado; 

ii- Em relaçao a instalaçao de postes, 6,Om (seis metros) do alinharnento frontal, das divisas 
laterals e de fundos, sempre contados a partir do eixo do poste em relaçao a divisa do 
imovel ocupado; 

iii- A projeção vertical sobre o terreno, de qualquer elemento da Estaçao Radio Base, em 
relaçao as divisas laterals e de fundo, nao poderá ser inferior a 4,Om (quatro 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 deverâ distar no mInimo 10,00 (dez metros) metros do teto da 
unidade habitavel mais próxima, ambos as casos sujeitos a aprovação de laudo técnico a 
ser apresentado pela empresa; 

v- As torreslantenas somente poderão ser implantadas no mInimo a 100,00 (cern) metros 
medidos entre o centro geométrico da base da torre e a limite mais prôximo de unidades 
hospitalares ou escolares. ". 

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

Prefeitura Municipal de Jardin6pofi&SO9 de setembro de 2020. 

Municipal 
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I 	E 	I 	 N.° 2680/02 
De 	16 de abril de 2002= 

"DISPOF SOBRE A IMPLANTAAO DE ANTENAS 
TIZANSMISSORASJRECEPTORAS DE TELEFONIA 
MOVEL CELULAR E TELEFONIA FIXA NO 
MUMCtPIO DE JARDINOPOL[S"::::::::::::::::::::::: 

o SENHOR JOSÉ AMAURI PEGOR.ARO, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAC) PAULO, NO USO DAS ATRIBUJOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de JardinOpoiis, deste Estado, aprovou o 
projeto de tel n.0  010/2002, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), e ele 
sandona e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 10 : A irnptantacão de antenas transmissoras/receptoras de telefonia 
movel celular e telefonia fixa no municIpio de Jardinôpolis, fIca 
sujeita as condiçôes estabelecidas na presente lei. 

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

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

U. Radio amador, faixa do cidadào e sirnitares; 
III. Radios comuriicadores de uso exclusivo das policias militares, 

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

IV. Radios comunicadores instaados em veiculos terrestres, 
aquáticos ou aéreos; 

V. Produtos comercializados como bens de consumo, this como 
forno de microondas, telefones celulares, brinquedos de 
controle rernotos e outros. 

ARTIGO 20 : São objetivos desta Lei: 

I. Definir limites adequados de radiacöes eletromagnéticas visando 
a qualidade de vida dos cidadãos; 

II. Definir critérios para a irnplaritacâo de torres e antenas, 
destinadas aos servicos de telecomunicaçöes no municIplo de 
Jardinápolis cjue estejarn ern conformidade corn as normas da 
ANATEL, Os demais órgäos e 0 contido nesta Lei; 

III. Ordenar p distribuicão dos equiparnentos, priorizando as 
instalaçöes compartilhadas, garantindo a qualidade da paisagem 
urbana e rnelhorias na urbanizaco do entbrno, diminuindo o 
impacto da poluiçâo visual. 

ARTIGO 30; Estão compreendidas nas disposicöes desta lei as antenas 
trans missoras/receptOras de telefonia móvel celular e telefonia 
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fixa que operam na faixa de freqüência de 100 KKz (cern 
KiloHertz) a 300 GHz (trezentos Gigahertz). 

ARTIGO 40 : A implantacâo de novas antenas transmissoras de radiaco 
eletromagnética somente poderá ocorrer se a sornatOria de todas 
as densidades de poténcia não ultrapassar 100 mw/crn2 (cern 
micro Waft par centImetro quadrado) em qualquer local passivel 
de ocupaco hurnana. 

PARJtGRAFO tJNICO: Toda e qualquer alteraçâo na densidade de poténcia dos 
sistemas já existentes teré que respeitar o limite de 
radiacäo definido no "caput" deste artigo. 

ARTIGO 50 : Para efeito desta lei ficam estabelecidas as seguintes definiçöes: 

I. As torres, postes e antenas so elementos aparentes do 
rnobiliário urbana destinados a atender os sistemas de 
telecornunicacOes, conforme NBR 9283 da ABNT; 

II. Paisagem Urbana: consiste na configuração visual, objeto cia 
percepcâo plutisensorlal de urn sistema de relaçôes resultante da 
continua e dinâmica entre Os elernentos naturais, os elementos 
edificados cu criados e o prOprio homern, numa constante relaçào 
de escala, forma funcão e movimento, que produz uma sensaco 
estética e que reflete a dimensäo cultural de uma comunidade; 

III. Poluicão visual: é o efeito danoso visIvel que determinadas acöes 
antrópicas e naturals produzern nos elementos de uma paisagern, 
acarretando urn impacto na sua qualidade; 

IV. Cornpartilhamento: Agrupamento de antenas de vartas 
prestadoras numa mesma torre de telecomunicacäes; 

V. Radiacöes Eletrornagnéticas: é a propagacâo de energia 
eletrornagnética através de variacôes dos campos elétricos e 
magnéticos no espaco Iivre; 

VI. Prestadora: Toda empresa responsável pela exploracâo e/ou 
operação dos servicos de telefonia móvel celular e telefonia fixa. 

ARTIGO 60 : A implantaco e rnanutencâo dos equipamentos mencionados no 
"caput" do artigo 10 , deverá ser precedida de parecer favorável 
das Secretarias de Obras e Agricultura e Meio Ambiente, que 
somente ernitirá o mesmo após a apreciacâo e aprovacão do 
laudo radiométrico pela Secretaria da SaCide. 

PAR GRAFO (JNICO: A - prestadora de servicos de telefonia mOvel celular e 
teJefonia fixa deverá renovar anuaimente a autorizacào 
prevista no "caput" deste artigo através de apresentacào 
do lauda radiométrico que deverá ser efetuado por 
levantarnento do uso do solo nurn raio de, no minimo 
200,00 (duzentos) metFos do centro geornétrico da base 
da torre. 
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ARTIGO 10 : As torres e/ou antenas podero ser implantadas em lotes de uso 
misto, a Lei de Parcelamento do solo do municipio de Jardinópolis, 
fl. 0  1.067, cM 10  de dezembro de 1980, corn acréscirnos na Lei fl.° 

2.597 cM 17 de outubro de 2001. 

ARTIGO 8°: Deverã ser previsto Contrapartida das empresas, na urbanizaco 
das areas e rnelhorias urbanisticas do entomb em relacâo ao usa 
das areas püblicas, bern corno, o pagamento mensal do uso do 
solo em questho, valor este a ser aplicado em urn FUNDO 
MUNICIPAL, corn destinaçäo especifica que será definido quando 
da regularnentação desta legislação. 

ARTIGO 90; Distanciarnento rninimo: 

I. As torres/antenas somente poderâo ser Implantadas no mInirno a 
30,00 (trinta) metros de residèncias, mediCos entre 0 centrO 
geométrico da base da torre e Os limites mais próximos da 
construcao de residências. Quando localizadas em edifIcios, a 
ponto rnais baixo do elemento irradiante das antenas deverá 
distar no rninimo 10,00 (dez) metros do teto da unidade habitável 
mais próxima, ambos os casos sujeito a aprovacão de laudo 
técnico a ser apresentado pela empresa; 

II. As torres/antenas somente poderao ser implantadas no rnInimo a 
100,00 (cern) metros rnedidos entre o centro geométrico Ca base 
da torre e o lirnite mais prôximo de unidades hospitalares ou 
escolares. 

ARTIGO 10: A autorizacào para implantacâo serâ fomnecida através de anélise 
de projeto arquitetônico. E a autorizacâo para o funcionamento se 
dará a partir da emissäo de Licenciarnento Ambiental por meio de 
Laudo Radiométrico e levantamento do uso do solo rum raio de 
no minimo 200,00(duzentos) metros. 

PARAGRAFO UrncO: 0 Ucenciarnento Arnbiental deverá ser renovado 
anuairnente através de Jaudo Radiornétrico e 
Jevantamento do uso do solo nurn raio de, no minimo 
200,00 (duzentos) metros. 

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

S 1°; Sera permitida a irnplantaçäo de sistemas corn o funcionamento 
temporário para atender as necessidades de eventos e ou calamidades, 
mediante consulta junto as Secretaria de Obra e Agricultura e Fvleio 
Ambiente. 

4 
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620 ' As antenas citadas no "ca put" deste artigo, deverâo estar camuftadas nas 
fachadas ou integradas ao projeto arquitetônico sem prejudicar suas 
caracteristicas originals. 

ARTIGO 12: Indicada a implantacão da torre e/ou antena transmissora em 
edificacào nào pertencente a prestadora, será necessária 
autorizaço especifica do proprietário ou do coridomInlo, cuja 
obtençào será de responsabitidade Qnica e exciusiva do 
interessado. 

ARTIGO 13: Na impIantaço das torres/antenas em lotes, deverào ser 
observados Os seguintes recuos internos: 

I. Recuc frontal: Deverá ser no minima de 6,00 (sets) metros 
contados da base de estrutura de sustentac$o das antenas ate a 
limite frontal do tote; 

H. Recuo lateral e fundos: Deverá ser no minima de 4,00 (quatro) 
metros, contados da base de estrutura de sustentaco das 
antenas ate o limite lateral mats próximo que compôe o tote; 

III. Recuo em escjuinas: serão de no minirno 6,00 (seis) metros em 
cada uma das fachadas, contados da base, da estrutura de 
sustentação das antenas ate as limites frontais do lote, sem 
comprometer as demais recuos. 

ARTIGO 14: Nas areas urbanas particulares, Para sustentaço das antenas, 
será exigido estrutura de concreto e/ou metélica, mediante 
consulta e aprovaço da Secretaria Municipal de Obras. 

ARTIGO 15: A documentacâo minima exiglda Para ticenciamento será: 

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

II. Aprovaçâo de projeto arcjuitetônico da Torre e do Entomb junta 
ao Departamento de Obras, cam documentacâo normal exigida 
Para todos os processos e acréscimo de dados técnicos relativos a 
densidade de potência estabelecida em projeto, Anotaçâo de 
Responsabilidade Técnica (ATR) dos profIssionais responsáveis 
por todos Os projetos inclusive de aterramento e ligados as 
telecomunicacöes; 

IlL Solicitacao de Licenca Ambiental mediante apresentacão de 
Laudo Técnico assinado par fisico ou engenheiro da area de 
radiaçäo näo ionizante, cam a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica, contendo as caracteristicas das 
instalacöes e estimativas de densidade de potência nos locals 
onde possa haver póblico ou passiveis de ocupação e indicaço de 
respectivas distâncias de segurança ao risco de exposição ao 
pUblico; 

IV. Autorizacâo Para instalaçäo ernitida pelo Quarto Comar - Quarto 
Comando Aéreo. 

WSW 
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PARAGRAFO (JNICO: As despesas relativas aos Laudos Radiométricos, ou 
quaisquer outros documentos exigidos pelo Poder PUblico 
Municipal correr5o pot conta das empresas prestadoras 
dos serviços. 

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

ARTIGO 17: As empresas prestadoras que já possuIrem 0 alvara municipal 
deverão anualmente estar solicitando 0 seu Licenciamento 
Ambiental. 

ARTIGO 18 Quando no cumprida a exigência relativa a densidade de potência 
conforme especificado no artigo 40  Poder Püblico Municipal, por 
melo da Secretaria Municipal de Saôde, intimará a empresa 
responsével para que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
proceda as alteraçoes necessárias, visando reduzir a densidade 
de potência aos limites estabelecidos. 

§jj 0 intimado poderá recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, caso entenda que 
o excesso nao se deve a sua instaIaço, apontando a empresa a qual 
atribui a responsabilidade pelo descumprimento desta lei. 

6 2°: No caso de impetraco de recurso, 0 Poder PUblico Municipal determinarã 
a realizacâo de medlcôes, corn interrupcöes alternadas dos equiparnentos 
envolvidos, a fim de icientificar qual é o ofensor, para que o mesmo se 
adeque aos limites permitidos conforme o prazo estabelecido no "caput" 
deste artigo. 

5 30: Se necessário a interrupcào das transmissöes de mais de uma empresa, 
deverá adequar-se primeiro a que aumentou sua radiacao ou que entrou 
ern funcionamento em data mais recente. 

6 40; Caso as obras de adequaço estejam em andamento, o intimado poderá 
requerer a prorrogaçâo do prazo concedido, ate 10 (dez) dias antes do 
vencimento daquele, sempre por tempo determinado, que não poderá 
ser superior ao iriicial, 

§jj Cabe ao Poder Püblico Municipal julgar, segundo critérios técnicos, as 
pedidos de prorrogaçâo do prazo, podendo deferi-to, conforme o 
requerido ou por prazo menor, ou indeferi-lo. 

6 60: A nâo adequaçöo da instalação no prazo concedido acarretará em multas 
diárias e notificaçâo junta a ANATEL por parte do Poder Püblico Municipal. 

ARTIGO 19: As ernpresas prestadoras estarâo obrigadas a implantar sinalizaçâo 
adequada para alerta e proteco das pessoas que realizam 
trabaihos de manutenção especifica ou geral dentro dos limites 
fisicos criticos de radiaçôes eletromagnéticas. 

ARTIGO 20: Os niveis de ruldo provocados pelos equlpamentos em operaç& 
deverão atender a legislacão vigente referente ao sossego 
p Ublico. - 
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ARTIGO 21; 0 Poder Municipal regulamentará no prazo de 90 (noventa) dias, 
através de Decreto, os assuntos pertinentes a esta lei. 

ARTIGO 22: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicacão, revogadas 
as disposiçôes em contrário. 

Jardinopolis/SP, 16 de abril de 2002. 

JOSE AMAURI PEGORARO 
=Prefeito Municipal= 

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

MARCIA APARECI 	RIGUES DA SILVEIRA 
_gccetóriida Prefeittira Municipal= 


