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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP.

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei, 09 de agosto de 2022.

ctMARA MUNICIPAI DE JACAREj

pROTocoro GERAi N9   i a 2,

DAI^Offy9JJw±1-
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Encaminho   anexo,    Projeto   de    Lei    Complementar   n°   04/2022,    para

apreciagao dos Senhores Vereadores.

Projeto    de    Lei    Complementar    n°    04/2022    -    Disp6e    sobre    o

procedimento    para    a     instalagao    de    infraestrutura    de    suporte    para    Estagao

Transmissora   de   Radiocomunicaeao   -   ETR   autorizada   pela   Agencia   Nacional   de

Telecomunicae6es -ANATEL,  nos termos da legislagao Federal vigente.

Sendo o que nos compete para o momento, aproveitamos a oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

C --L l
\+_zAne/josEDESANTANA`

Prefeito do Municipio de Jacarei

/\T-----i`

Praca dos Trts Poderes, 73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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PROJETO  DE LEI  COMPLEMENTAR  N° 04,  DE 09  DE AGOSTO DE 2022.

Disp6e  sobre  o  procedimento  para  a  instalagao  de  infraestrutura

de  suporte  para  Estagao  Transmissora  de  Radiocomunicagao  -

ETR  autorizada   pela  Agencia   Nacional  de  Telecomunicag6es  -

ANATEL,  nos termos da legislacao federal vigente.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREi,  no  uso de  suas atribujg6es,  faz

saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte  Lei:

CAPITULO  I

DAS DISPOSICOES GERAIS

Art.  1°  0  procedimento  para  a  instalaeao  no  municipio  de  lnfraestrutura  de

Suporte  para  Estaeao  Transmissora  de  Radiocomunicagao -  ETR,  ETR  m6vel  e  ETR  de

pequeno  porte,   cadastrados,   autorizados  e/ou   homologados  pela  Agencia   Nacional  de

Telecomunicag6es -ANATEL, fica disciplinado por esta  Lei.

§  1°  Nao  estao  sujeitos  as  prescrie6es  previstas  nesta  Lei  as  infraestruturas

para  suporte  de  radares  militares  e  civis,  com  prop6sito  de  defesa  ou  controle  de  tfafego

aereo, cujo funcionamento devera obedecer a regulamentagao pr6pria.

§  2°  Para  planejamento  e  viabilizagao  da  implementagao  desta  Lei,  o  Poder

Executivo,  enquanto  responsavel  pela  execugao  das  polfticas  de  uso  e  ocupagao  do  solo

do   Municipio,   fica   autorizado   a   criar   Comissao   Municipal   formada   por   membros   das

seguintes Secretarias:

I -Secretaria de Administragao e  Recursos Humanos;

11 -Secretaria de Governo e  Planejamento;
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111 -Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria urbana;

Art.  2°  Para  os fins de  aplicagao  desta  Lei,  nos termos da  legislagao  federal

vigente, observam-se as seguintes definig6es:

I    -    Estaeao   Transmissora   de    Radiocomunicagao   -   ETR:    conjunto   de

equipamentos  ou  aparelhos,   dispositivos  e  demais  meios  necessarios  a   realizaeao  de

comunicagao,    incluindo   seus   acess6rios   e   perifericos,   que   emitem    radiofrequencias,

possibilitando a prestagao dos servigos de telecomunicag6es;

11   -   Estagao   Transmissora   de   Radiocomunicagao   M6vel   -   ETR   M6vel:

conjunto   de   instalag6es   que   comporta   equjpamentos   de   radiofrequencia,   destinado   a

transmissao de sinais de telecomunicag6es, de carater transit6rio;

Ill  -  Estagao  Transmissora  de  Radiocomunicaeao  de  Pequeno  Porte  -ETR

de  Pequeno  Porte:  conjunto  de  equipamentos  de  radiofrequencia  destinado  a  prover  ou

aumentar    a    cobertura    ou    capacidade    de    trafego    de    transmissao    de    sinais    de

telecomunicag6es  para  a  cobertura  de  determinada  area,  apresentando  dimens6es fisicas

reduzidas   e   que   seja   apto   a   atender   aos   crit6rios   de   baixo   impacto   visual,   assim

considerados  aqueles  que  observam  os  requisitos definidos  no  art.15  do  Decreto  Federal

n°  10.480, de  1  de setembro de 2020;

lv -  lnfraestrutura  de  Suporte:  meios  fisicos fixos  utilizados  para  dar suporte

a   instalagao   de   redes   de   telecomunicae6es,   entre   os   quais   postes,   torres,   mastros,

armarios, estruturas de supemcie e estruturas suspensas;

V  -Detentora:  pessoa  fisica  ou  juridica  que  detem,  administra  ou  controla,

direta ou  indiretamente,  uma  infraestrutura de suporte;

Vl   -   Prestadora:    pessoa   juridica   que   det6m   concessao,   permissao   ou

autorizaeao para exploragao de servigos de telecomunicag6es;
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VII    -    Torre:    infraestrutura    vertical    transversal    triangular    ou    quadrada,

trelicada, que pode ser do tipo autossuportada ou estaiada;

Vlll  -  Poste:   infraestrutura  vertical  c6nica  e  autosuportada,  de  concreto  ou

constituida par chapas de ago, instalada para suportar equipamentos de telecomunicae6es;

lx -  Poste de Energia ou  lluminagao:  infraestrutura de  madeira, cimento, ferro

ou   ago   destinada   a   sustentar   linhas   de   transmissao   de   energia   el6trica   e   iluminaeao

publica, que pode suportar tambem os equipamentos de telecomunicae6es;

X  -  Antena:  dispositivo  para  irradiar  ou  capturar  ondas  eletromagneticas  no

espa90;

Xl   -   lnstalagao   Externa:   instala?ao   em   locais   nao   confinados,   tais   como

torres,  postes, topo de edificag6es, fachadas, caixas d'agua etc.;

XII -Instalagao  lnterna:  instalagao em  locais internos,  tais como no interior de

edificag6es, tuneis, shopping centers,  aeroportos, estadios etc.

Art.   3°   A   aplicagao   dos   dispositivos   desta   Lei   rege-se   pelos   seguintes

PrlncIPIOS:

I -o sistema nacional de telecomunicag6es comp6e-se de bens e servieos de

utilidade ptlblica e de relevante interesse social;

11  -a  regulamentagao  e  a  fiscalizagao  de  aspectos tecnicos  das  redes  e  dos

servieos   de   telecomunicag6es   e   competencia   exclusiva   da   Uniao,   sendo  vedado   aos

Estados,  aos  Municipios e ao Distrito  Federal impor condicionamentos que possam afetar a

selegao de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos servigos prestados;

Ill  -a atua?ao do  Municipio  nao deve comprometer as condig6es e os  prazos

impostos  ou  contratados  pela  Uniao  em  relaeao  a  qualquer  servigo  de  telecomunicag6es
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de   interesse  coletivo,   mos  termos  da   Lei   Federal   n°   13.116/2015,   regulamentada   pelo

Decreto  Federal  n°  10.480/2020.

Art.    40   As    lnfraestruturas   de    Suporte    para    Estagao   Transmissora    de

Radiocomunicagao  -  ETR,  ETR  m6vel  e  ETR  de  pequeno  porte,  ficam  enquadradas  na

categoria de equipamento urbano e sao considerados bens de utilidade publica e relevante

interesse  social,  conforme disposto  na  Lei  Federal  n°  13.116/2015 -Lei  Geral de Antenas,

podendo  ser  implantadas  em  todas  as  zonas  ou  categorias  de  uso,  desde  que  atendam

exclusivamente    ao    disposto    nesta    Lei,    alem    de    observar   os    gabaritos    de    altura

estabelecidos  na  Portarias  do  DECEA  n°  145,  n°146  e  147/DGCEA  de  3  de  agosto  de

2020,  do Comando Aeronautica,  ou outra que vier a substitui-la.

§  10  Em  bens  privados,  6  permitida  a  instalagao de  lnfraestrutura de  Suporte

para  Estagao Transmissora  de  Radiocomunicagao -  ETR,  ETR  m6vel e  ETR  de  pequeno

porte,  mediante a devida autoriza?ao do proprietario do  im6vel ou, quando nao for possivel,

do possuidor do im6vel.

§   2°   Nos   bens   publicos   de   todos   os   tipos,   6   permitida   a   instalagao   de

lnfraestrutura  de  Suporte  para  Estagao  Transmissora  de  Radiocomunicaeao  -  ETR,  ETR

m6vel e ETR de pequeno porte, mediante Permissao de Uso ou Concessao de Direito Real

de  Uso,  que sera outorgada  pelo 6rgao competente,  da qual deverao constar as clausulas

convencionais e o atendimento aos pafametros de ocupaeao dos bens ptlblicos.

§  3°  Nos  bens  publicos  de  uso  comum  do  povo,  a  Permissao  de  Uso  ou
Concessao  de  Direito  Real  de  Uso  para  jmplantaeao  da  lnfraestrutura  de  Suporte  para

Estagao Transmissora de Radiocomunicagao -ETR,  ETR m6vel e ETR de pequeno porte,

sera  outorgada  pelo  6rgao  competente  a  titulo  nao  oneroso,   nos  termos  da  legislagao

federal.

§ 4°  Os  equipamentos  que  comp6em  a  lnfraestrutura  de  Suporte  e  Estagao
Transmissora de  Radiocomunicagao -  ETR,  a  ETR m6vel e a  ETR de pequeno porte,  nao

sao  considerados  areas  construidas  ou  edificadas  para  fins  de  aplicaeao  do  disposto  naI-
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legislacao  de  uso  e  ocupagao  do  solo,   nao  se  vinculando  ao  im6vel  onde  ocorrera  a

instalagao.

CAPITULO  11

DOS  PROCEDIMENTOS  PARA INSTALA?AO

Art.  5° A  instalaeao da  lnfraestrutura  de  Suporte  para  Estagao Transmissora

de   Radiocomunicaeao  -  ETR  esta  sujeita  ao   pfevio  cadastramento   realizado  junto  ao

Municipio,  por meio de  requerimento padronizado,  instruido com os seguintes documentos:

I  - Requerimento padfao;

11    -    Projeto    executivo    de    implantagao    da    lnfraestrutura    de    Suporte   e

respectiva ART;

Ill  -Contrato  social  da   Detentora  e  comprovante  de  inscrigao  no  CNPJ  -

Cadastro nacional de Pessoas Juridicas;

lv   -   Documento   legal   que   comprove   a   autorizagao   do   proprjetario   ou

possuidor do im6vel;

V    -    Anotagao    de    Responsabilidade    Tecnica    (ART)    ou    Registro    de

Responsabilidade Tecnica (RRT)  pela Execueao da lnfraestrutura de Suporte para  Estaeao

Transmissora de Radiocomunicagao -ETR;

Vl    -    Anotagao    de    Responsabilidade    T6cnica    (ART)    ou    Registro    de

Responsabilidade Tecnica  (RRT)  pelo  Projeto/Execueao  da  instalagao da  lnfraestrutura  de

Suporte para  Estagao Transmissora de Radiocomunicagao -ETR;

Vll  -Comprovante do  pagamento da taxa  unica de cadastramento eletr6nico

•.-.-       _.`
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Vlll    -    Declaragao    de    Cadastro    do    PRE-COMAR    ou     Declaraeao    de

lnexigibilidade de Aprovaeao do Comando da Aeronautica (COMAER),  nos casos em que a

instalagao  ultrapassar a edificagao existente ou,  ainda,  caso tais  Declarag6es  nao estejam

djsponl'veis    ao    tempo    do    Cadastramento    previsto    no    caput,    laudo    de    empresa

especializada  que  ateste  que  a  estrutura  observa  o  gabarito  de  altura  estabelecido  pelo

COMAER.

§  1° 0 cadastramento, de natureza autodeclarat6ria, a que se refere o caput,
consubstancia  autorizagao  do  Municipio   para  a   instalaeao  da   lnfraestrutura  de  Suporte

para   Estagao   Transmissora   de   Radiocomunicagao   -   ETR,   no   ato   do   protocolo   dos

documentos necessarios, tendo por base as informag6es prestadas pela Detentora.

§  20  Fica  instituido  por  essa  Lei  a  taxa  tlnica  de  cadastramento  eletr6nico

pfevio,  cujo valor sera 20 (vinte) VRM  (Valor de Referencia do Municipio).

§   3°   A   taxa   para   o   cadastramento   sera   paga   no   ato   do   protocolo   do
respectivo  requerimento,  ajustado  anualmente  pelo  lpcA  ou  por  outro  indice  que  vier  a

substitui-lo.

§ 4° 0 cadastramento devera ser renovado a  cada  10  (dez) anos ou  quando
ocorrer a modificagao da  lnfraestrutura de Suporte instalada.

§   5°  A   alteracao   de   caracteristicas   tecnicas  decorrente   de   processo   de
remanejamento,  substituigao ou  modernizagao tecnol6gica  nao caracteriza a ocorrencia de

modificaeao para fins de aplicacao do § 3°, observado o seguinte:

I  -  remanejamento  6  o  ato  de  alterar  a  disposicao,   ou  a  localizagao  dos

elementos que comp6em uma estagao transmissora de radiocomunicagao;

11   -   substituigao   e   a   troca   de   urn   ou   mais   elementos   que   comp6em   a

lnfraestrutura  de  Suporte  de  Estagao  Transmissora  de  Radiocomunicagao  -  ETR,   ETR

M6vel e  ETR de  Pequeno  Porte por outro similar;

Praga dos Tr€s Poderes,  73  -2° andaT- Centro - Jacare]'-SP
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Ill  -  modernizagao  e  a  possibilidade  de  inclusao  ou  troca  de  urn  ou  mais

elementos que  comp6em  uma  Estagao Transmissora de  Radiocomunicagao -ETR,  com  a

finalidade de melhoria da prestaeao de servieos e/ou eficiencia operacional.

Art.   6°   Prescindem  do  cadastro   pfevio   previsto   no  artigo  5°,   bastando  a

Detentora   comunicar   a   instalaeao   ao   6rgao   municipal   competente,   no   prazo   de   60

(sessenta) dias contados da data da instalagao:

I    -    o    compartilhamento    de    lnfraestrutura    de    Suporte    para    Estaeao

Transmissora  de  Radiocomunicagao -  ETR  ou  para  ETR de  pequeno  porte ja  cadastrada

perante o  Municipio;

11  -a  instalagao de  ETR  M6vel;

Ill -a  lnstalagao Externa de  ETR de Pequeno Porte.

Paragrafo  Unico.  A  lnstalagao  lnterna  de  ETR de  Pequeno  Porte  nao estafa

sujeita a comunicagao aludida no caput,  sujeitando-se apenas a autorizagao do proprietario

ou do possuidor da edificagao.

Art.   7°  Quando  se  tratar  de   instalagao  de   lnfraestrutura  de   Suporte   para

Estagao Transmissora de  Radiocomunicaeao - ETR,  ETR m6vel e  ETR de  pequeno  porte

que  envolva  supressao  de  vegetagao,  intervengao  em  Area  de  Preservaeao  Permanente

ou   Unidade  de  Conservaeao,  ou   implantaeao  em  im6vel  tombado,  sera  expedida  pelo

Municipio  Licenga  de  lnstalaeao,  mediante  expediente  administrativo  l]nico  e  simplificado,

consultando-se  os  6rgaos  responsaveis  para  que  analisem  o  pedido  no  prazo  maximo  de

60 dias.

§  1°  0  expediente  administrativo  referido  no  caput sera  iniciado  por  meio  de

requerimento padronizado,  instruido com os seguintes documentos:

I  - Requerimento padrao;
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Telefone.  (12) 39559111  -Far  ( I 2) 3961 -1092  -caabinete@iacarei .so  gov.br



`E5

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

•?J

\rfu           ,-'
`.`

11    -    Projeto    executivo    de    implanta?ao    da    lnfraestrutura    de    Suporte   e

respectiva ART;

111  -Contrato  social  da   Detentora  e  comprovante  de  inscrigao  no  CNPJ  -

Cadastro nacional de Pessoas Juridicas;

lv  -  Documento  legal  que  comprove  a  autorizagao  do  proprietario  do  im6vel

ou  possuidor do im6vel;

V    -    Anota?ao    de    Responsabilidade    T6cnica    (ART)    ou     Registro    de

Responsabilidade Tecnica  (RRT)  pelo  Projeto/Execugao da  instalagao da  lnfraestrutura de

Suporte para Estagao Transmissora de Radiocomunicagao -ETR;

Vl   -  Atestado   t6cnico   ou   termo   de   responsabilidade  tecnica,   emitido   por

profissional   habilitado,   atestando   que   os   elementos   que   comp6em   a   lnfraestrutura   de

Suporte  para  Estaeao  Transmissora  de  Radiocomunicagao  -  ETR  atendem  a  legislagao

em vigor;

Vll  -Comprovante do pagamento da taxa  tlnica de cadastramento eletr6nico

previo,  se for exigida por Decreto;

VIll    -    Declaragao    de    lnexigibilidade    de    Aprovagao    do    Comando    da

Aeronautica  (COMAER)  ou  laudo tecnico atestando  a conformidade das caracteristicas do

empreendimento  aos  requisitos  estabelecidos  pelo  COMAER  do  local  de  instalagao,  sem

prejuizo da validagao posterior.

§ 2° Para o processo de licenciamento ambiental,  o expediente administrativo

referido  no  caput se da fa  de forma  integrada  ao  processo  de expedigao do  licenciamento

urbanistico.

§  3°  Em  nao  havendo  a  manifestagao  dos  6rgaos  responsaveis  no  prazo

referido   no   caput,   o   Municipio   expedira   imediatamente   a   Licenga   de   lnstalaeao   de

lnfraestrutura   de   Suporte   para   Esta?ao   Transmissora   de   Radiocomunicagao   -   ETR,

--I  ---
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baseado  nas  informag6es  prestadas  pela  Detentora,  com  as  respectivas  Anotag6es  de

Responsabilidade  Tecnica,  e  no  atestado  t6cnico  ou  termo  de  responsabilidade  tecnica

atestando  que  os   elementos  que  comp6em  a   lnfraestrutura   de   Suporte   para   Estagao

Transmissora de Radiocomunicagao -ETR atendem a legislagao em vigor.

CApiTULO  Ill

DAs RESTRi9oEs DE iNSTALACAO E OcupAeAO DO SOLO

Art.  8° Visando a  protegao da  paisagem  urbana a  instalagao da  lnfraestrutura

de  Suporte  para  Estaeao  Transmissora  de  Radiocomunicagao  -  ETR,  ETR  m6vel  e  ETR

de   pequeno   porte,   em   bens  privados  ou   bens   publicos  de   uso  especial   ou   dominiais,

devefa  atender  a  distancia  de  1,5m  (urn  metro  e  cinquenta  centimetros)  do  alinhamento

frontal,   das   divisas   laterais   e   de   fundos,   em   relagao   as   djvisas   do   im6vel   ocupado,

contados  a  partir do  eixo  para  a  instalagao  de  postes  ou  da  face  externa  da  base  para  a

instalaeao de torres.

§1°  Podera  ser  autorizada  a  instalagao  de  lnfraestrutura  de  Suporte  para

Estaeao Transmissora  de  Radiocomunicagao - ETR,  ETR m6vel e  ETR de  pequeno  porte

desobrigadas  das  limitag6es  previstas  neste  artigo,  nos  casos  de  impossibilidade  tecnica

para    prestagao    dos    servigos,    compativeis    com    a    qualjdade    exigida    pela    Uniao,

devidamente   justificada   junto   ao    6rgao   municipal   competente,    mediante    laudo   que

justifique   detalhadamente   a   necessidade   de   instalagao   e   os   prejuizos   pela   falta   de

cobertura  no  local.

§2°  As  restrie6es  estabelecidas  no  Caput  deste  artigo,   nao  se  aplicam  a

Estaeao Transmissora de Radiocomunjcaeao -ETR e a  ETR de pequeno  porte, edifjcados

ou a edificar,  implantadas no topo de edificag6es.

Art. 9° A instalagao de abrigos de equipamentos da Estaeao Transmissora de

Radiocomunicagao -ETR 6 admitida, desde que respeitada a distancia de  1,5m (urn metro

e meio) das divisas do lote.
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Art.10. A instalagao de  lnfraestrutura de Suporfe para Estagao Transmissora

de Radiocomunica?ao - ETR e  ETR de  pequeno porte,  com containers e mastros,  no topo

e fachadas de edificae6es,  obedecerao as  limitag6es das divisas do terreno  que  contem  a

im6vel,  nao  podendo  ter  projeeao  vertical  que  ultrapasse  o  limite  da  edificagao  existente

para o  lote vizinho,  quando a edificaeao ocupar todo o lote prdprio.

Art.    11.    Os   equipamentos   que   comp6em   a   Estaeao   Transmissora   de

Radiocomunicagao -  ETR deverao  receber,  se  necessario,  tratamento acllstico  para que o

ruido nao ultrapasse os limites maximos estabelecidos em  legislaeao pertinente.

Art.     12.     0     compartilhamento     das     lnfraestruturas    de     Suporte     pelas

prestadoras  de   servigos  de  telecomunicag6es  que   utilizam   estag6es  transmissoras  de

radiocomunicaeao observafa as disposie6es das regulamentag6es federais pertinentes.

CAPITULO  IV

DA FiscALizAeAO E DAs pENALiDADEs

Art.13.  Nenhuma  Estagao Transmissora  de  Radiocomunicagao -ETR,  ETR

m6vel e  ETR  de  pequeno  porte  podera  ser instalada  sem  a  pfevia  licenga  ou  de cadastro

tratado nesta lei,  ressalvada a exceeao contida no art. 6°.

Art.  14.  A  agao  fiscalizat6ria  referente  ao  atendimento  das  normas  previstas

nesta  lei,  a  qual  devera  ser  desenvolvida  de  oficio  ou  mediante  noticia  de  irregularidade,

observado  o  procedimento  estabelecido  neste  capitulo,  competira  ao  6rgao  que  o  Poder

Executivo  vier a  indicar em  regulamento,  ap6s  estudos  tecnicos  realizados  pela  Comissao

de que trata o art.1°, § 2° desta Lei.

Art.15.  Constatado  o  desatendimento  das  obrigag6es  e  exigencias  legais,  a

detentora ficara sujeita as seguintes medidas:

I   -  no  caso  de  ETR  previamente   licenciada  e  de   ETR  m6vel  ou   ETR  de

pequeno porte previamente cadastrados:
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a)   intimagao  para   remogao  ou   regularizagao  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,

contado da data do seu  recebimento;

b)  nao  atendida  a  intimagao  de  que  trata  a  alinea  "a"  deste  inciso,   nova

intimagao  para a  retirada da  instalagao  no  prazo de 30  (trinta) dias,  contado da data do seu

recebimento,  com  a  concomitante  aplicagao  de  multa  conforme  inciso  111  do  caput  deste

artigo;

11  -no caso  de  ETR,  ETR  m6vel  ou  ETR de  pequeno  porte  instalada  sem  a

ptevia licenga ou de cadastro tratado nesta Lei:

a)   intjmagao  para   remogao  ou   regularizaeao   no  prazo  de  30  (trinta)  dias,

contado  da  data  do  seu  recebimento,  com  a  concomitante  aplicaeao  de  multa  conforme

inciso Ill  do caput deste artigo;

b)   nao  atendida  a  intimagao  de  que  trata  a  alinea  "a"  deste  inciso,   nova

jntimaeao  para  a  retirada  da  instalagao  ou  do  equipamento  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,

contado  da  data  do  seu  recebimento,  com  a  concomitante  aplicagao  de  multa  conforme

inciso  Ill  do  caput deste  artigo;

Ill  -observado o  previsto  nos  incisos  I  e  11  do  caput deste artigo,  a  detentora

ficara  sujeita  a  aplicagao de  multa  no valor que  vier a  ser fixado  pelo  Poder  Executivo em

regulamento.

§   1°   Os   valores   mencionados   no   inciso   111   do   caput   deste   artigo   serao

atualizados anualmente pelo  lpcA,  do  lBGE,  ou  por outro  indice que vier a substitui-lo.

§    2°    A    multa    sera    renovavel    anualmente,    enquanto    perdurarem    as

irregularidades.
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Art.16.  Na  hip6tese de  nao  regularizagao ou  de  nao  remogao  de  ETR  ou  da

infraestrutura  de  suporte  por  parte  da  detentora,  a  Prefeitura  podefa  adotar  as  medidas

para  remogao,  cobrando da  infratora  os  custos  correlatos,  sem  prejuizo  da  aplicagao  das

multas e demais sang6es cabiveis.

Art.17.  As  notifica?6es  e  intimag6es  deverao  ser encaminhadas  a  detentora

por   mensagem   em   endereeo   eletr6nico   indicado   no   requerimento   da   licenga   ou   no

cadastro, quando houver.

Art.   18.   0  Executivo  podefa  utilizar  a  base  de  dados,  disponibilizada  pela

Anatel,   do   sistema  de   informagao  de   localizagao   de   ETRs,   ETRs   m6vel   e   ETRs   de

pequeno porte destinados a operagao de servigos de telecomunicag6es.

Pafagrafo  Prjmeiro.   Cabera  a   prestadora  orientar  e  informar  ao  Executivo

como se da fa o acesso a base de dados e a extragao de informag6es de que trata o caput.

Paragrafo  Segundo.  Fica facultado ao  Executivo a  exigencia  de  informag6es

complementares acerca das ETRs instaladas, a ser regulamentado em decreto.

Art.19.  Os  profissionais  habilitados  e  tecnicos  responsaveis,  nos  limites  de

sua   atuagao,   respondem   pela   correta   instalagao   e   manutengao   da   infraestrutura   de

suporte,  segundo  as  disposig6es  desta  Lei,  de  seu  decreto  regulamentar  e  das  Normas

Tecnicas  -  NTs  vigentes,   bern  como   por  qualquer  sinistro  ou  acidente  decorrente  de

deficiencias de projeto, execugao,  instalaeao e manutengao.

Pafagrafo   Unico.   Caso   comprovada   a   inveracidade   dos   documentos   e

informae6es  apresentados  pelos  profissionais  habilitados  e  tecnicos  responsaveis,  bern

como a deficiencia do projeto, execugao, instalagao e manutengao em razao da atua?ao ou

omissao desses profissionais, a Prefeitura bloqueafa o seu cadastramento por ate 5 (cinco)

anos em novas processos de licenciamento, comunicando o respectivo 6rgao de classe.
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Art.    20.   As   lnfraestruturas   de   Suporte   para   Estagao   Transmissora   de

Radiocomunicagao - ETR,  ETR  m6vel e  ETR  de pequeno  porte,  que  estiverem  instaladas

na data de publicagao desta  Lei e nao possuirem  autorizaeao municipal competente, ficam

sujeitas   ao   atendimento   das   previs6es   contidas   nesta   Lei,   devendo  a   sua   Detentora

promover    o    Cadastro,     a    Comunicagao    ou     a     Licenga    de     lnstalaeao    referidos,

respectivamente,  nos artigos 50, 6° e 70.

§  1°  Para  atendimento  ao  disposto  no  caput,  fica  concedido  o  prazo  de  2

(dois)   anos,    contados   da   publicagao   desta   Lei,    para   que   a    Detentora   adeque   as

lnfraestruturas de  Suporte  para  Estagao Transmissora  de  Radiocomunicagao -ETR,  ETR

m6vel   e   ETR   de   pequeno   porte,   aos   parametros   estabelecidos   nesta   Lei,   realizando

cadastramento,  a  comunicaeao  ou  o  licenciamento  de  instalaeao  referidos  nos  artigos  5°,

60 e  70.

§   2°   Verificada    a    impossibilidade   de    adequa?ao,    a   detentora   devera

apresentar  laudo  que justifique  detalhadamente  a  necessidade  de  permanencia  da  ETR,

bern  como  apontar  os  prejuizos  pela  falta  de  cobertura  no  local  a  Prefeitura,  que  podera

decidir por sua  manutengao.

§  30  Durante  o  prazo  disposto  no  §1°  deste  artigo,  nao  podefa  ser  aplicada

sangao   administrativa   as   infraestruturas   de   suporte   para    Estagao   Transmissora   de

Radiocomunica?ao  -  ETR,  ETR  m6vel  e  ETR  de  pequeno  porte,  mencionadas  no  caput,

motivadas pela falta de cumprimento da presente Lei.

§   4°   No   caso   de   remogao   de   lnfraestruturas   de   Suporte   para   Estagao

Transmissora de  Radiocomunicaeao -ETR,  ETR m6vel e  ETR de pequeno porte,  o  prazo

minimo  sera  de  360  (trezentos  e  sessenta)  dias,  contados  a  partir do  cadastramento,  da

comunicagao  ou  do  licenciamento  de  instalaeao  referidos  nos  artigos  5°,  60  e  7°,  para  a

infraestrutura de suporte que substitujfa a  lnfraestrutura de Suporte a ser remanejada.
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Art.  21.   Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogando  as

disposig6es em contrario, em especial a Lei n° 4.481, de 04 de julho de 2001.

Gabinete do Prefeito, 09 de agosto de 2022.

lzAIAS JOSE  DE  SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho   a   honra   de   submeter   a   analise   dessa   Egregia   Casa   Legislativa,   o

presente  Projeto  de  Lei,  que  disp6e  sobre  o  procedimento  para  a  instalaeao  de  infraestrutura

de  suporte  para  Esta?ao  Transmissora  de  Radiocomunicaeao  -  ETR  autorizada  pela Agencia

Nacional de Telecomunicae6es -ANATEL,  nos termos da legislaeao federal vigente.

0   Projeto   de   Lei   visa   a   modernizaeao   da   legisla?ao   municipal   acerca   da

instalagao   de   infraestrutura   de   antenas   de   radiocomunicaOao,    com   o   que   viabilizara,    a

implantagao  no  Municipio,  da  5a  (quinta)  geragao  de  redes de  comunicag6es  m6veis,  tambem

chamada de 5G.

A  tecnologia  de  conectividade  5G  e  o  mais  recente   padfao  tecnol6gico  que

possibiljtara   conex6es   ultrarapjdas   de   internet,   com   diversos   efeitos   e   beneficios   a   toda

sociedade.

A  nova  tecnologia  propiciara  a  massifica?ao  e  diversificagao  daquilo  que  se

tern  denominado   "Internet   das   Coisas"   que   6   a   comunicaeao   aprimorada   entre   pessoas,

processos e coisas.

Na  iniciativa  privada  terao  grandes  avaneos  a  telemedicina  (procedimentos

medicos a distancia e em tempo reduzido),  a educagao (a distancia) e a automaeao industrial e

agricola  (lnddstrja  4.0).  Ja  na  iniciativa  ptlblica,  al6m  das  areas  ja  citadas,   a  tecnologia  5G

contribuira para uma cidade mais inteligente,  com forte impacto na seguranga,  na celeridade de

processos e em espagos pdblicos conectados.

A Proposta  Legislativa  atende ainda  as determina?6es da  Lei  Federal n°  13.116,

de  20  de abril  de 2015,  regulamentada  pelo  Decreto  Federal  n°  10.480,  de  1° de  setembro  de

2020,     que    disp6em    sobre    a     implantagao    e    compartilhamento    da    infraestrutura    de

telecomunicag6es  e  da  Lei  Estadual  n°  17.471,  de  16  de  dezembro  de  2021,  que  instituiu  o

Programa Conecta SP.

Ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  ajnda  fundamento  no  art   60  e  os

incisos   I  e  Ill   do  art.   61,   da  Lei  Organica  Municipal,  e  o  inciso  I   do  art.   30  da  Constituigao

Federal.
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Destaca-se,  par fim, que o presente Projeto esta em consonancia com a Agenda

2030,  atingindo o seguinte Objetivo de Desenvolvimento Sustentavel:

3::..--.±ii,

Justificado  nestes  termos,  a  fim  de  que  a  proposta  possa  alcanear  plenamente

os  seus  objetivos,  encaminhamos  o  Projeto  de  Lei  para  apreciaeao  e  aprovagao  dessa  Casa

Legislatjva.

Gabinete do Prefeito,  09 de agosto de 2022.

\ `         lzAIASJOSEDE§ANTANAEi-.
Prefeito do Municipio de Jacarei
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