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PROJETO DE LEI

Disp6e    sobre    a    obrigatoriedade    da    empfes;a Ou
permission6ria   de   energia   el6trica   do   Municipio    de
Jacarei   a   atender   as   normas   t6cnicas   aplicaveEs   a
ocupa?ao do espa§o  pablico,  a  realizar o  alinhamento e
rctirada  dos  fios  inutilizados  nos  postes,   notificar  as
demais empresas que utilizam os postes como suporte de
sews cabeamentos e d6 outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBuieoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERIDAs  POR  LEI,  FAz

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA  E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.  1°   Fica  a  empresa  concessionaria  ou  permissionaria  de

energia   eletrica,   aqui   denominada   Distrjbuidora,   detentora   da   infraestrutura   de   postes,

obrigada  a  realizar o  alinhamento  e  retirada  dos  fios  inutilizados  nos  pastes  e  a  notificar as

demais   empresas   que   utilizam   os   postes   como   suporte   de   seus   cabeamentos,   aqui

denominadas  Ocupantes,  a tim de  que estas  possam  realLzar o alinhamento e  retirada  dos

cabos e demajs instrumentos inutilizados.

Paragrafo     tlnico.          0     alinhamento     devefa     respeitar

rigorosamente    as    normas    tecnjcas    aplicaveis,    em    particular    em    observancia    aos

afastamentos   minimos   de   seguranga   em   relaeao   ao   solo,   em   relaeao   aos   condutores

energizados da  rede de energia el6trica e em Telaeao as instalag6es de  iluminaeao  publica,

visando a nao comprometer a seguranga de pessoas e instalag6es.

Art.   2°     A   Distribuidora   devefa   adotar  todas   as   medidas

cabiveis  perante  as  empresas  Ocupantes  para  a  retirada  de  fios  inutilizados  mos  postes,

bern como para a  retirada de feixes de fios depositados  mos postes,  como forma de reduzir

os riscos de acidentes e atenuar a poluieao visual.
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Proieto  de  Lel  -  DisDoe  sobre  a  obriciatoriedade  da  emDresa  ou  Dermissionaria  de  enerafa  eletrica  do
Municfoio de Jacaref a atender as normas teonicas aolicaveis a ocuDacao do esDaco DdblTco.  a realizar o
alinhamento  e  retirada  dos  fios  inutilizados  nos  Dostes,   notifiear  as  demais  empresas  aue  utilizam  os
Dostes como suDorte de seus cabeamentos e da outras Drovidenclas. - Fls.  02

Art.  3°    Sempre  que  verificado  descumprimento  do  disposto

nos artigos  1° e 20,  o Municipio devera notificar a  Distribuidora de energia  eletrica acerca de

necessidade de regularjzagao.

§  1°     A  notificagao  de  que  trata   o   caput  deve  conter,   no

minimo,   a   localizaeao  do  poste  a  ser  regularizado  e  a  descri?ao  da   nao  conformidade

identificada pelo  Municipio.

§  2°    Quando  a  responsavel  djreta  pela  jrregularidade  for  a

Distribuidora,  esta tefa o prazo de  15 (quinze)  dias,  ap6s  o  recebimento da  notifica9ao,  para

sanar a problema.

§   3°     Quando   a   responsavel   direta   pela   irregularidade  for

empresa  Ocupante,  a  Distribuidora  de  energia  eletrica  devefa  notificar  em  ate  15  (quinze)

dias corridos a respectiva empresa que utiliza os pastes como suporte de seus cabeamentos

acerca da necessidade de regularizagao. A empresa Ocupante,  por sua vez, tera o prazo de

15 (quinze) dias, ap6s o recebimento dessa notificagao, para sanar o problema.

Art.   4°     A   Distribuidora   de   energia   el6trica   deve   fazer   a

manutengao, conserva€ao, remogao, substituigao, sem qualquer Onus para a Administragao,

de paste de concreto ou madeira que se encontre em estado precario, torto,  inclinado ou em

desuso.

§ 1°   Em caso de substituigao do poste,  fica a  Distribuidora de

energia  eletrica  obrigada  a  notificar as demais empresas Ocupantes que  utilizam  os  postes

como suporte de seus cabeamentos,  a tim de que possam realizar a regularizagao dos seus

equipamentos.

§  2°    A  notificagao  de  que  trata  a  §  1°  deste  artigo  devera

ocorrer em ate 48 (quarenta e oito) horas da data da substituieao do poste.

§   3°       Havendo    a   substituigao   do    poste,    as   empresas

devidamente   notificadas  tern   o   prazo   de   15   (quinze)   dias   para   regularizagao   de   seus

equipamentos.
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Municfroio de Jacarei  a atender as normas teonieas  aDlieaveis a ocuDacao do esDaco Dablieo.  a featizaT o
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Art.  5°   0  compartilhamento  da  faixa  de  ocupaeao  deve  ser

feito de foma ordenada e  uniferme, de modo que a instalaeao de urn ocupante  nao utilize

pontos  de  fixagao  e  nem  invada  a  area  destinada  a  outros,  bern  como  o  espaco  de  uso

exclusivo das redes de energia el6trica e de iluminagao ptlblica.

Art.   6°     As   fiag6es   devem   ser   identificadas   e   instaladas

separadamente  com  o  name  da  Ocupante,  salvo  quando  o  desenvoMmeT]to  teonol6gico

permitir compartilhamento.

Pafagrafo  l]nico.    Nas  ruas  arborizadas,  os  fios  condutores

de energia eletrica,  telefonicos e demais ocupantes dos postes de energia el6trica,  deverao

ser estendidos a distancia razoavel das arvores ou convenientemente isolados.

Art.   70      Fica   a   empresa   Distribuidora   de   energia   eletrica

obrigada    a    enviar   mensalmente    ao    Poder    Executivo    relatorio    constando    todas    as

notificag6es   realizadas  junto   as   empresas   Ocupantes,   bern   como   a   comprovagao   de

protocolo dos documentos.

Art. 8°   0  nao cumprimento do disposto  nesta  Lei  nos prazos

fixados acarretara as seguintes penalidades:

I -a empresa  Distribuidora de energia,  multa de  10 VRM  (dez

Valores de Refefencia do Municipio) por cada  notificaeao que deixar de realizar;

lJ    -    a    empresa    Djstribujdora    e/ou    demajs    empresas

Ocupantes,  multa  de  70  VRM  (setenta  Valores  de  Refefencia  do  Municfpio)  se,  depois  de

notificadas,  nao realizarem a manuteneao de seus fios, equipamentos e/ou postes dentro do

prazo estabelecido.

Art.  9°    a  prazo  para  adequaeao  e  implementaeao  total  do

que determina  esta  Lei  para  a fiagao existente  sera de  no  maximo  1  (urn)  ano,  a  contar da

data de sua publicagao.
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Proeto  de  Lei  -DisD6e  sobre  a  obriaatoriedade  da  emDresa  ou  Dermissionaria  de  eneroia
Munictoio de Jacarel a atendeT as normas tecnreas aDlicaveis a ocupacao do esDaco odblieo,  a realizaT o
alinhamento  e   retirada  dos  fios  inutilizados  nos  Dostes.   notifiear  as  demais  emDresas  aue  utilizam  os
posies como suporte de sells cabeamentos e da outras Drovidencias. - Fls. 04

Art.10   Esta  Lei entra em vigor na data de sua  publicagao.

Camara Municipal de Jacarei,  19 de janeiro de 2022.

Vereador -REPUBLICANOS

2o Secretario

Autoria do Drojeto: Vereador Rog6rio Tim6teo.
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Dostes como suDorte de seus cabeamentos e da outras Drovidenclas. -Fie. 05

J U S T I  F I C AT I VA

Senhores Vereadores,

As  redes  de  fiaeao  eletrica,  de  telefonia  e  outras  pelas  vias

das  cidades  devem  ser  mantidas  de  forma  adequada  para  que  nao  oferegam  riscos  a

popula9ao e nem causem polui9ao visual.

E comum vermos, em muitos lugares,  uma grande quantidade

de  fios  disposta  de  qualquer forma  nos  postes,  varios  deles ja  nao  mais  sendo  utilizados,

inclusive  apresentando-se  cortados,  enrolados  nos  postes  ou  muito  bajxos,  nao  seguindo

urn padrao adequado de instalagao.

Em  Jacaref ,  a  situacao  nao  e  diferente.  Entao,  entendendo

que  a  seguranGa   da   populagao  e  o  aspecto  visual  da  cidade  devem   merecer  ateneao

especial,  6  que  apresentamos  este  projeto  de  lei,  que  toma  por  base  a  Lei  Municipal  n°

3.887/17, de  19/12/2017, de Campos do Jordao.

Assim exposta a  propositura,  esperamos merecer o apoio dos

nobres pares para sua aprovagao, pelo que antecjpadamente agradecemos`

Camara  Municipal de Jacarei,19 de janeiro de 2022.

Vereador -REPUBLICANOS

2o Secretario
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