
ESTA,DO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO c

LEI N" I.92I DE 02 DE DEZEMBRO DE 20I9.

.DISPÔE SOORE A INSTAL,^ÇÃO E

REGULARIZÂÇÃO DE ESTÂÇÃO DE RÁDIO BASE -

ERB . NO MUNICÍPIO DE JACIARA /MT E DÁ

OUTRÂS PROVIDÊNCIAS."

O Pre unicipal de Jaciara-MT, ABDULIABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições

CAPITULO I

Dns Disposições Gerais

Art. to, Esta Lei Complementar disciplina a i[stalação e o funcionamento de postes, torres,

antcnas, contêineres e demais equipamentos que compôem as Estaçõ€s de Rádio Base - ERBS -,

destinadas à operaçâo de serviços de telecomunicações, no Municipio de Jaciara/MT.

paúgrafo único. As normas e regras instituídas por esta Lri Complementar serão interpretadas

em consonância com a legislação federal pertincntc.

Art.2o, Para os efeitos desta Lei Complementar, considera'se Estaçâo de Rádio Base - ERB - o

conjunto de instalações que compona equipanrentos de radiofrequência. destinado à transmissão de sinais

d€ telecomunicações para cobertura de detenninada área.

Art. 3.. Consideram-se equipamentos permsnenles as lorres, postes, antena§ e contêinet€s,

assim como as demais instalaçôes que compõem a Estação de Rádio Base.

P}O DA PUALICIC}ADE

Este

PRINCi

no muít da prGfeill,t
d Jrcia râ am

Arl. 4.. As Estações de Rádio Base ficam enquadradas na categoria de uso esPecial, podendo

ser implantadas em todas as zonas dc uso que vierem a seÍ implantadas, desde que atendam ao disposto

nesta Lei ComPlemcntar.
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Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5". O limite máximo de emissão de radiação eletromagnética, considerâda a soma das

emissões de radiação de todos os sistemas ransmissores enr funcionamento em qualquer localidade do

Municipio, será aquele estabelccido em legislação federal para exposição humanâ.

CAPÍTULO II
Das Rcstriçóes À lnstâlação

Art. 6'. Fica vedada a instalação de Estaçõ€s de Rádio Base:

I - em presídios, cadeias públicas, centros de convivência de idosos e estâbelecimentos que

abrigucm crianças e adolescentes cm conflito com a lci;

Il - em hospirais e postos de saúde;

III - em estabelecimentos educacionais até o ensino médio, asilos e casas de repouso;

IV - em aeródromos e heliportos, quando nâo autorizada a instalação pelo Comando Aéreo

(coMAR);

V - em postos de combustiYeis;

VI - em locais situados a uma distância inferior a 100 m (cem metÍos) de outra torIe existente e

liccnciada p€la Prefeitura Municipal de Jaciara/MT.

§ 1". As Estaçôes de Rádio Base localizadas em um raio de 100 m (ccm metros) de hospitais e

postos de saúde deverão comprovar, de acordo com a regulamentação da ANATEL ou da entidsde que a5

vezes lhe faça ou quc a venhâ suceder, e antes do respectivo funcionamento, que o índice de radiação

resultante da somatória dos indicadores após o início de funcionamcnto da mesma não exc€deú aquele

definido pelo órgão federal regulador.

§ 2'. Scm prejuízo do disposto no § lo, o cmprecndedoÍ deveú comProvaÍ, aind4 que a

instalação da ERB não ocasionârá ncnhuma interferência elêúomagnética nos equipamentos hospitalares.

§ 30. As Estâções de Rádio Base que até a publicaÉo destâ L€iiá tiverem sido instalsdas, estão

desobrigadas do cumprimento do inciso Vl deste anigo.

CAPiTULO III
Da tnstrlaçIo Em Áreas Públicas

Art. 7'. Nas áreâs públicas municipais a Permissão será outorgada por decreto de auloria do

Chefe do Poder Executivo.

§ lo A concessão dar-se-á, sempre, a título precário e oneroso, c seÍá formalizâda por tcrmo

lavrado pela Procuradoria Geraldo MunicÍPio.

§ 20 A contÍaprestação financeira, a ser paga pelo permissionâio, equivalerá, no mÍnimo, a I%

(um por cento) do valor venal do imóvel ocupado.

§ 3'Do ato a que alude o § lo deverão constar, além das cláusulas apregoadas pelo art' 55 da t'i

Federal no 8.666, de 2 I de junho de 1993, os parâmetros de ocuPação dos bens públicos, bem como as
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO
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§ 4o O ato de concessão conterá, ainda, âs seguintes obrigações do permissionário:

I - iniciaÍ as insralações aprovadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conudo da data da

lawatura do Tcrmo de Permissão de Uso, executando-as de acordo com o projeto aprovado pela

Prefeitura Municipal de Jaciara;

II - não realizÂr qualquer instalação novâ ou benfeitoria na área cedida sem a prévia e cxpressa

apÍovação pela Prcfeitura Municipal de Jaciara;

Ill - não utilizâr a áÍea cedida para finalidade diversa da aprovada;

IV - não ceder a área a terceiros, exceto nas hipóteses de compartilhamento previstrs nesta Lei

Complementar;

V - Í,agar pontualmente a retribuição mensal estipulada;

Vl - rcsponsabilizar-se, inclusive perante tercciros, por quaisqucr prejuízos dccorrentcs do uso da

árêa, serviços e obras que executirÍ.

Art. 8". A retribuição mensal pelo uso do bem público municipal será calculada pcla

Contabilidade, de acordo com o valor de mercado de locação do imóvel e a extensâo da área cedida.

§ l'- Quando houver compartilhamcrto da área entre dois ou mais permissionários, cada um

pagaú a rêtribuição mensal proporcionalmente à área ocupada pelo scu cquiPamento.

§ 2" - O valor da retribuição mensal seÉ reajustado anualmenle pelo Índicc de PÍeços ao

Consumidor Amplo - IPCA -, calculado pelo Instituto BÍasileiro de Geogrâfiâ e EstatÍstica - IBCE -, ou

por outro índice que vier a substitul-lo.

§ 3o - Deverá ser efetuada a medição e cobrança dc consumo de energia elétrica e água da ERB

cm bens públicos municipais.

§ 4'- O recolhimento da reribuição mensal seú efetuado pclo permissionário em data e local a

ser fixado no Termo de Permissão de Uso, e a impontualidade no pagamcnto acarÍetará, desdc logo' a

incidênciâ de multa de I Oyo (dez por cento) sobre o valor devido, sem prejuÍzo da aPlicação das

penalidades previstas nesta Lei Complementar.

Art.9". Fica permitida a instâlação de repetidores de sinal de telefonia em obras de arte,

competindo à Prefeitura Municipal a análise e aprovação do uso no local.

Parágrafo único. Compcte à Prefeitura Municipal a emissão do Termo dc Permissão de Uso e o

cálculo do valor a ser cobrado pela utilização do espaço necessário à implantação desses equiPamentos.

CAPITULO IV

Das Regras De Edilicrção, Uso E Ocupação Do Solo

Art. I0'. A Estação de Rádio Base deveú atendcr às seguintes dispo§ições:

I - ser instâlada em lotes ou glebas, com frentc para a via oÍicial, com largura iguâl ou supcrior a

t0,00m (dez metros);

ll - alender ao tamanho mínimo de lote cstabelecido Para cada zona de uso;
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^Il[ - apresentar I (uma) vâga parâ estacionamento de veículos, â qual poderá ser alugada;

IV - observaÍ a diíância mlnima de 100 m (cem metros) entre torres, postes ou similares, mesmo

quando houver compaÍilhamento dessas estruturas, consideradas as já instaladas regularmente e aquelas

com pedidos já protocolados;

V - o contêiner ou similar poderá ser implantado no subsolo;

Vl - observância, pclo contêiner ou similaÍ que compõe a ERB, do seguintcs recuos:

a) de frente e fundo, de 5,00 m;

b) laterais mínimos de 1,50 m (um metro e cinquenta centÍmetros) de ambos os lados, para a

implantaçâo da sala de equipamentos;

Vll - para torres, postes ou similares, com até 40,00m (quarenta mctros) de altura, os scguintes

recuos:

a) de frente e fundo: 5,00 m;

. b) latêrais:2,00 m de ambos os lados;

Vlll - as torres, postes ou similares, com altura superior a 40,00m (quarentâ metros) e inferior ou

igual a 80,00m (oitenta metros), deverão obscrvar aos rccuos estabelecidos no inciso V[l acrescidos de

0,10 m (dez cenímetros) para cada I (um) metro de torre ou poste âdicional;

IX - as tones, postes ou similarcs com âltura suPerior a E0,00m (oitenta metros), ficaráo

coodicionadas à apresentação de justificativa técnica para a altura desejada e dependerão de direEizes

prévias enritidas pela Prefeitura Municipal e por ela aprovadas, para defnição dos rccuos mfnimos

necessáÍios à sua compalibilizâção com o entomo;

X - afixar, no local da instalação, Placa de identificação vis,vel com o nome da operadorâ do

SiSema, tclcfone para contato c outras informâções exigidas pelo decreto quê vier a regulâmentaÍ a

prÊsente Lci Compl€mentâr;

§ l'- A implantsção de ERB deverâ ser feita prioritariamente em topo de ediflcios, con§tnrçÔes

e equipamentos mais ahos existentcs na localidade, desde que com anüênci8 dos condôminos ou

proprietários.

. § 20 - Quando a ERB for implantada em telreno va8o, cste deverá apresentar no mínimo l5%

(quinze por c€nto) de área permeávcl.

§ 3'- As instalações que comPõem a Estaçâo de Rádio Base não serão considcradas área§

computáveis para fins das disposigões da logislação de uso c ocupação do solo, do código dê obras c

Edificâções e legislação corr€lata quando instalâdâs no topo de ediflcios.

§ 4. - As estações de Rádio Basc que até a publicação desta Leijá tiverem sido instaladas, estão

desobrigadas do cumprimento do inciso lV deste artigo.

Art. I l" - No caso de compartilhamento dâ mesma e§trutura por mais de uma empresa, deverá

ser atendido o disposto no artigo anterior.

parágrafo único. PoÍ ocasião do protocolo do processo, deverão ser identificadas todas as

empresas que panicipem do compartilhamento, emitindo-se documenlos individuais para câda umâ delas
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ESTADO DE M,A.TO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA,
GABINETE DO PREFEITO

Aí. l2' - Todos os equipamentos que compõem a ERB devcrão receber tÍaÍamento âcustico

para que, no receptor, o ruído não ultrapasse os limites máximos permilidos para câda zona de uso,

estabelecidos em legislaçÀo pertinente, dispondo, também, de tratamcnto antivibratório, se necessáriq de

modo a não acarretar incômodo à população.

CAP|TULO V

Dos Procedimentos De lnstslâçáo

Aú l4'- A inshlâção de Estâção dê Rádio Bas€ depende dâ expcdiçAo de AlvaÍá de Execução
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Art. l3' - A instalação da ERB cm condominios, vilas e ruas sem saida depend€rá de préyia

ânuência dos condôminos ou proprieúÍios, mediante documento regisrâdo em cânório.

PaÍágrafo único. A anuência, em caso de condomÍnio, será fcita de conformidade com o

estabclccido pela respectiva convenção.

.ArL l5'- O pedido de Alvará de Execução püâ instÀlação d€ Estação dc Rádio Base scrá

apreciado pcla Prefeitura Municipal, devendo ser insuuído com o requerimênto padrão acompanhado dos

seguintes documentos:

I - título de propriedade do imóvel em que a ERB será instalada, acompanhâdo do ÍesPectivo

Contato de Locação ou documento que comprove a posse direta do imóvel, quando a titularidadc do bem

não peíencer à requer€ntei

ll - cópia da notificação-recibo do Imposto PÍedial e TerÍitorial Urbano - IPTU do imóvel em

que a ERB será instalada;

tll - dêclaraçâo autorizândo a instalação assinada pelo proprietário, órgão ou cntidade

competcnte;

lV - ata de reunião, registrada em caÍtório, com anuência dos condôminos, conforme

estabelecido em convençâo do condominioi

V - anuência dos moradores no caso dÊ vila e ruas sem saida;

vl - plantas contcndo a tocalização dc todos os elementos da ERB no imóvel, indicando os

parâmetros urbanísticos previstos nesta t ei Complemenur, assinadas por profissionais habilitados,

responsáveis pela elaboração do projeto c pela exccução da obra;

VII - em caso de ERB implantada em lotc em quejá exista cdificação, documentos quc

comprovcm a regularidade da edificação quanlo ao atendimento às posturas municipais;

Vtll - comprovação do atcndimento aos Índices de radiação estabelecidos na Resolução da

ANATEL, ou que vicr a substituí-la, emitido por profissional habilitado, demonstrando que a lotalidade

dos índices de radiação não ionizntes (RNt) - considerada a soma das emissões de radiação de todos os

sistemas transmissores em funcionamento com a ERB que s€ pretende instalaÍ - não causem riscos ou

danos no caso dê haver exposição humanai
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

lX - laudos técnicos dos elenlentos esfuturais da ed
c(w',.v|i,ouNÂN@^aÉ'or^

ificação, bcm como dos cquipamentos que

compõem a ERB, atestando a observância das normas técnicas em vigor, emitidos por profissional

habilitado;

X - anuência dos órgãos competentes nos casos previstos nesta Lei ComplcmentaÍ;

Xl - aprovação dol Comando Aéreo Regional, sc houvcr;

§ l'- No caso de ERB localizada no raio dc até 100,00m (cem metros) de hôspitâis e de postos

de saúde, â comprovação de emissão de radiação deverá indicar o nível de râdiação emitido pelo

ambiente, antes do funcionamento da ERB e o índice de radiação resultante da somâtória dos índices quc

serão obtidos aÉs o inÍcio de funcionamento da mcsma, comprovando que a instalação da ERB não

ocasionará nenhuma intcrferência eletromagnética nos equipamentos médicos e hospitalares e nem lhes

causaú danos.

§ 2'- O Cálculo Teórico de que trata o parágÍafo anterior deverá ser emitido por profissional

habilitado, devendo o mcsmo ser assinado pela operadora do sistema, a qual será responsável solidária

pelo mesmo.

§ 30 - No ato do pÍotocolo do projetô de instalação ou de regularização de ERB, o empreendedor

comprovaú o pagamento da Tâxa PaÍa Exame e Verificação, cujo valor seú de RS 5.796,73 (cinco mil,

sêtecentos e novcnta e seis reais e setenta e três centayos).

§ 4ó - O valor da taxa aludida no § 3'será reajustado anualmente pelo indice Nacional de Preços

ao Consumidor - INPC -, ôu por outÍo índice qlle vier a substitul-lo.

§ 5'- Além da Taxa aludida no § 3o, o empreendedor deverá comprovar, no protocolo do projeto

de instalação ou de regularização de ERB, os pagamentos dos seguintes tributos:

I - Taxa dc Consulta Prévia, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhertos reais);

ll - Taxa de Licença Ambiental Prévia, no valor de R.$ 6.000,00 (seis mil reais);

Ill - Taxa de Licença de Instalação, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

§ 6o - Uma vez aprovado o projeto de instalação ou de regularizaçâo da estaÉo de údio basc, o

empreendedor comprovará o pagamento da Taxa de Certidão de Conclusão ("Habite-se"), no valor de R§

3.000,00 (três mil reais).

§ 7'- O projeto contemplaú - sob pena de rejeição - um sistema dc proteção contra descargas

armosféricas quc seja independente e exclusivo da Estação de Rádio Base.

§ 80 - O projeto aprescntado à Prefeitura Municipaldeverá contêr medidas de proteção que

impeçarn o acesso de pessoas não autorizadas à ERB, devendo o acesso às instalações ser franqucado à

fi scalizâção municipal.

Art. 16' - Após a instalaç[o da Estação de Rádio Base deverá ser requerida a expedição do

Cenificado de Conclusâo.

§ l" - O pedido do CeíiÍicado dc Conclusão será instÍuÍdo com o Ícquerimento padrão

acompanhado de um jogo de plantas aprovado e do alvará de execução pâra iníalação da EslaÉo de

Rádio Base.

wlvw.jaci ara. mt. g ov. b,
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§ 2'- A operação da Esração de Rádio Base se sujeitará às normas gerais de ocupação do solo

municipal e estará condicionada aos pagamentos da Taxa de Localização e Funcionamento e da Taxa de

Licença Ambiental, nos termos da Tabelas úniça desta Lei Complementar.

CAPITULO VI

Da Fiscalizâçáo Dâ Instalação

Art. l7'- A ação fiscalizatória da instalação da Estação de Rádio Base deverá ser desenvolvida

de oficio ou mediante notícia de irregularidade, limitando-se à verificação do cumprimento da legislação

municipal, observado o procedimento ora estabelecido.

Art. l8'- Constatado o descumprimento das disposições desta Lei Complementar, os

responsáveis ficarão sujeitos às seguintes medidas:

I - intimação pa.ra regularizar ou retirar o equipamento no prazo de 30 (tdnta) dias;

Il - não atendida a intimação, será lawada multa adminisúativa no valor de R$ 100.000,00 (cem

mil reais), atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC -, ou por outro Índice que

vier a substituÊlo, renovável a cada 30 (trinta) dias, enquanto perdurarem as irregularidades.

Art. l9' - Cooçomitanlemeote à lavratura da segunda multa, no valor fixado no inciso Il do

anigo 18, deverão ser adotadas as seguintes providências;

I - expedição de oficio à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, informando sobre

o descumprimento, pela empresa concessionária, das disposições da legislação municipal c solicitando a

desativação da transmissão dos sinais de telecomunicação, com fundamento no artigo 74 da Lei Federal

n' 9.4'12, de ló dejulho de 1997;

II - encaminhamento do respectivo processo administrativo ao Departâm€nto Judicial da

Procuradoria Geral do Município, para hÍls de propositura de açãojudicial, ou, na hipótese prcvista no

artigo 7o desta Lei Complementar, à Secretaria Municipal de Administraçáo, para as providências de sua

competência.

Art. 20". Na hipótes€ de o inÊator não proceder à regularização ou à Ícmoção do equipsmento, a

Prefeitura deveú adotar as medidas tcndentcs À sua remoção, podendo, inclusivc, quando for o caso,

contratar serviços especializados para tal finalidade, cobÍando do infrâtor os custos correlatos, sem

prejuÍzo da aplicação de multa e demais sanções cabÍveis.

Art. 2l'- As notificaçõcs e intimações deverão ser endereçadas à sede da operadora, podendo

ser enviadas por via postal com aviso dc recebimento, ou por meio de correio eleÚônico (e-mail).

coi5Íart.,o sr^ Nov^ srúÀ^

CAPÍTULO VII

Da Fiscalizsção Do Funcionamento
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Art. 220 - Compete ao Poder Executivo Municipat a fiscalização do funcion
@4ernluool4 Nov Hrá:ôr r
amento das Estações

de Rádio Base.

Parágrafo único. o Poder Executivo rêgulamcntará o procodimento de fiscalização das ERBs e

as sa[ções aplicáveis ao descumprímento desta Lei ComplementaÍ,

Art. 23'- o Poder Executivo Municipal deverá criar um sistema de informação de locatizaçâo e

funcionamento das ERBs, o qual deverá ser regulamentado por decreto.

Art. 24o - O conlrole das avaliações de densidade de potência oriundas de radiações

eletromagnéticas deverá ser de responsabilidade do Poder Executivo, por meio de mediçôes periódicas.

Ara. 25'- O Poder Executivo Municipal deverá elaborar um plano de controle para limitar a

exposição da população a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, bem como definir os aspectos

a serem desenvolvidos no laudo radiométrico, o qual deve ser apresentado anualmente.

Parágrafo úDico. A Secretaria Municipal de Saúde, diretamente ou por meio de cottrato, termo

de parceria ou convênio, deverá ptomover estudos por amosragem acerca da saúde da população com

permanência prolongada em ambientes pÍóximos a Estações de Rádio Base.

Ârt. 26 '- O Poder Executivo Municipal deverá esrimular o compartilhamerto das ERBs por

mais de uma operadora do sistema, visando diminuir o número de equipamentos de radiofrequência.

Art. 28'- O não-cumprimento do disposto no artigo 5ô desta Lei Complementar caracteriza

crime ambiental, nos termos do artigo 60 da Lei no 9.605, de l2 de fevereiro de 1998.

CAPiTULO VIII

Da Regularização

Art.29'- As Estâções de Rádio Base instaladas em desconformidadê com as disposições desta

L€i Complementar deverão a ela se adequar no prazo de 60 (sêssenta) dias, conrado da data da publicação

do respectivo decreto regulamentar, podendo o prazo ser prorrogado por igual perÍodo, a critério do Poder

Executivo Municipal.

www'jaciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1,O75
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Art. 27" - O controle ambiental de râdiaçâo eletromagnética dar-se-á mediante a utilização de

Laudo Radiométrico de Conformidade, como instrumento dÊ análise comparativa dos dados fomecidos

pelas empresas responsáveis e os monitorados pela Prefeitura Municipal.

Parágafo único. A Prefeitura Municipal, para efeito do conúolê ambiental por meio da análise

do Laudo Radiomérrico de Conformidade, poderá contmtar, estabelecer convênios ou termos de parceria

com entidades reconhecidamente capacitadas a rospeito da matéria, observada a legislação vigente.
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Art. 30'- Fica concedido o prazo dc 60 (sesscntâ) dias, contado da publicaçâo do de$eto

regulamentar desta Lei Complementar, para que as Estâçôes de Rádio Base regularments instaladas

apresentem laudo Radiométrico Teórico comprovando o atendimento dos índices mínimos dc emissão de

campos eletromagnéticos, conforme o disposto na legislaçâo federal, sob pena de perda do licenciamcnto

c aplicação das penalidades previstas nesta L€i Complementar.

Art 3l'- Sem prejuÍzo do atendimento às exigências especÍficâs, eslabelecidas para os

equipamentos a que se refere o artigo 2o desta Lei Complcmentar, a regularização das cdificaçõcs nas

quais estejam eles instalados obedecerá às regms p€Íinentes previstas na lcgislação dc üso e ocupação do

solo, bem como as normas aplicáveis às edificações em gcral.

§ l" - Os pedidos de regularizâção das edificações mencionadas neste artiSo deYerão ser

acompanhados de declaração firmadâ pelo interessado noticiando a existência dos equipamcntos rcferidos

no anigo 20 dcsta Lei Complementar, bcm como todas as informações referentes à rcspcctiva oPcrador4

sob as penas da L€i Complementar.

§ 2'- Fica estabelecido o pnzo máximo de 45 (quaÍenta e cinco) dias, contado da data da

publicação desta Lei Complementar, para o protocolo dos pedidos dc regularização das edificações

referida-s no caput deste artigo.

§ 3'- Do Auto de Regularização das edificaçôes aludidas no caput deste artigo deveú constâr

ressalva quanto à regularização ou retirada da ERB no prazo Previsto no anigo 29 desta tpi

Complementar, sob pena de cancelamento da regularização concedida,

Art. 32. - As edificações destinadas a abrigar central telefônica enquadram-sc na categoria de

uso especial, sendO pêrmitidas em todâs as zonas de uso, devcndo ser atendidas as condições prcvistas

para a implantação do uso sujeüo a controle espccial.

§ I" - Para os €feitos desta Lei Complementar, considera-sc central telefônica o conjunto de

equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessáÍios à realização de telecrmunicâção,

seus acessórios e periféricos e, quando for o caso, as instalações que os abrigam c complementam,

inclusive terminais ponáteis, e a respectiva edificâção'

§ 20 - No caso de serem ulrapassados os Índices máximos Prcvistos na legislação dc uso c

ocupação do solo, as cdificações destinadas a abrigar cenüal tclefônica estaÍão sujeitas ao pagamcnto de

outorga onerosa, nos termos previstos no Anexo I desta Lei.

§ 3'- São considerado§ equipamentos as instalaçôes que compõem a central teleíônica, tais

como sistemas de eneÍgia (úansfoÍmadores, gruPo motor gerador, quadros de distribuição de força,

retiÍicadores, bancos e baterias), máquinas de pÍessurização, sistemas de ar condicionado, equipamentos

dc comutaÉo e transmissão, rádios, esteiras e respectiva cabeação.

www.jaciaÍa.mt.9ov.br
(66) 3461-79OO
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, '1.O75
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§ 4" - As edificações destinadas
EISI|áM$üú,"S até 30 de setcmbro de 2019

poderão ser objeto de regulari
UQOVs
zaçâo.

üãfi'8

Art. 33'- O Poder Execurivo rifrgrEürültÊEÊrrf Lei Comntemenrar ro prazo de 60

(sessenta) dias, contado da data da sua publicação.

vul3u3d o9ur

Art. 3,í'. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contário. .OS'C OU le.êdsê O'ÕUAIE eun

sorxrpêd 'o9Ôelndod essou opuopuale a olsodxê lnbB Op êluelo
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Secretário Municipa
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JOreu uo3 sêpept^tle sensJa^lo^uêsêp tuaJêpod ê ulaJoceloqelse
ês ep e.Joq e uêe^ opu anb ,sotusotu soe opqauoJd rol e
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lüoq uin opuelseld uen enb ogóercosse else eled oÕedse elsep
ercugyodLur ep êpnpt^ r.ue,euessêcêuze1 ês ogSecrpur aluase:d y

'v^llv]HtlsnÍ

'oÕuelno-1 ogs op êlEA op stenst^ sêluoto4ag
sop opSercosse e eled nnVS o;ed opezr;r1n e:e anb oSedse
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R$ 13.800,00

Taxa de Localização e Funcionamento - por Centml T;PSmâo u lel3e

Taxa de Licença Ambiental - Por Central Telefônica
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Taxa de Localização e Funcionamen,o tgils$a OCUf R$ 18.965,80

Taxa de Licença Ambiental, por ERB2
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PARECER TURÍDICO 085/2019
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pRoJÊTo DE LEI coMPLEMENTAR Ne 36/2019. olSPÔE

soBRE A tNsrALAÇÃo E REGULARIZAÇÃo DE EsrAçAo

or rÁoto BASE - ERB - No MUNIcíPlo DE JAcIARA/MT

E DÁ ourRAs PRovlDÊNclAs.

d2 lto ltq

üA.§ra
RELATóRto

Írata-se de Projeto de Lei complementar que dispõe sobre â instalação e

regularização de estação de rádio base - ERB - no Município de Jaciara/MT e dá outras

providências.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos' no que importa

a presente análise:

A) MensaBem ao Projeto de Lei;

Proleto de Lei e sua Tabela IB)

aruÁlrsr runÍotcn

o
Primeiramente é oportuno colacionar que o texto do Projeto de Lei

ComplementaÍ deve-se adequar as normas de Íormatação instituÍdas pela Lei ComplementaÍ ne

9sl1998

No caso do presente projeto' devem ser corrigidos os seSuintes

equívocos:

-oincisovldoartigo69serefereaPrefeituraMunicipaldeurucurituba,quandoocorreto

$seria dizer Prefeitura Municipal de Jaciara;

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂUNNN MUNICTPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

It'r
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

- Foi repetido o §5e na redação do artigo 15, devendo ser renumerados os parágrafos

seguintes;

- No artigo 31, não há o § 3e, pulando do segundo para o quarto, devendo ser corrigido e

renumerado o parágrafo seguinte;

- Não há o artigo 34, pulando do artigo 33 para o 35, devendo ser corriSido o equívoco'

Feita estas pequenas ressalvas no que concerne às técnicaS de

elaboração, redação e alteração das leis, cabe discorrer sobre a legalidade do presente Projeto

de Lei

Nesta senda, verifica-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal'

e amolda-se ao artigo 30, lda constituição Federal, competindo ao Município legislar sobre

assuntos de intêresse local

Art.30. Compete aos MunicíPios:

I- legislar sobre a5suntos de interesse local.

Art. 15. Compete privativamente ao Municipio:

| - legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações

federal e estadual no que couber;

Ademais, a iniciativa do Projeto de Lei é privativa do Prefeito Municipal'

nos termos do arti8o 52, parágrafo único, ll da Lei Orgânica Municipal'

Nesta seara, o objeto do Projeto de Lei se refere a instalação e

funcionamento de equipamentos que compõem estaçôes de rádio base (ERB), destinadas a

rü
Ruâ lurucê. 1301 . centro - ctP 7882t}0o0 hctàla/MÍ . Fon€: (66)3461.,350 . fax. (66}3461.7]73 Slte

www.a.rÍnáí.rtdcrara.mt.Sov bí

Além disso, nos termos da Lei Orgânica do MunicÍpio de Jaciara/MT:
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

operação de serviços de telecomunicações no Município de Jaciara, aplicando as normas Serais

previstas pela União na realidade localdo Municipio.

AreferidalegislaçãoFederalemseuartigosobretelecomunicâçôestraça

normas gerais sobre o tema, cabendo aos municÍpios regularem as especificidades locais.

Logo, evidente que aos municípios compete normatizar aquilo que é

direcionado para o interessê local, o que é o caso do presente Projeto, que não usurpa a

competência legislativa da União.

Assim, é inegável a possibilidade de Municípios legislarem a Íespeito do

tema (ERB) isso decorre da autonomia municipal, situação já consagrada na jurisprudência

pátria, senão vejamos:

AGRAvo REGTMENTAT No REcuRso ÉxrRAoRDlNÁRlo coM AGRAVo'

CoNSTITUCIONAL. INSTALAçÃO DE TORRES DE TÉLEFONIA CELUTAR.

coruprrÊltctA tEGlstATlvA MUNICIPAI PARA DlsclPtlNAR o uso E A

OCUPAçÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAT AO QUAT SE NEGA

PROVIMENTO. (RE 632006 AgR, rel. a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1e 12'2014)

ExEcuçÃO FISCAL - Embargos - Multa decorrente da ausência dê âlvará de

construção pâre instâlação dê Estação de Rádio Base (€RB) - Alegação de

inconstitucionalidade da legislação municipal que embasou a imposição da

Íespectiva autuação - Desacolhimento - Competência municigal existente pâra

disciplinar assuntos de interesse local e promover oâ uado oÍdenamento

territorial (art. 30, le Vll . cF), hipótese dos autoS - Determi cão da

za ao o ur 5m ara inst d t0rr

ante na5 constante da oróoria Lei F deral ns 9.47 197 lnexistê ncia de

usurp (ão da competência lesislativa da União - Vastos precedentes

o

iurisDrudenciais a resoeito - Manutenção da r' sentença recoÍrida que se impõe

' i , 1 ,' rr4i,l /l'l \':" \(
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuann MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)

- Recurso desprovido. (TJ-SP 10063541720168260114 5P 1006354-

17.2016.8.26.0114, Relator: Wanderley José Federighi, Data de JulSamento:

2317712Of7,18e Câmara de Direito PÚblico, Oata de Publicação: 07h212O171'

(grifo nosso)

AçÃo crvrt PúBttcA. EsrAçÃo úo:o-sAse. coMPEÍÊNch DA uNlÃo PARA

tEGIstAR SOBRE TETECOMUNICAçÕES. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO A'ETA À

ExtGÊNctA oE ATENoIMENÍo Às posrums MUNlclPAls, DlRclro

uRBANÍsIco. uso E ocuPAçÃo Do soLo. coMPETÊNclA tEGlSLATlvA Dos

ENTES MuNrcrpats. ART. 30, vttt, oA coNsrlrulÇÃo FEoERAL. ruurulcÍpto ot

5Ão PAULO. tEl N. 13.756/04. alvaRÁ de aprovação e execução de ediÍicação

nova parâ instalação de estação rádio'base. DOCUMENTO DE qUÊ NÃo DlsPÔt

A APELANTE. FUNCIoNAMENTo IRREGULAR DA Es[AçÃo RÁDloBAsE o€ suA

PRoPRIEDADE. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE SE ABsTÉR DE MANTER Â

EsrAçÃo EM FUNCIoNAMENTo E INSTALADA. SENÍENÇA DE PRocEDÊNclA

MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. {TJsP - Apelação ne 9231307-

59,2005.8.26.0000, 3! Câmara de Direito Público, Relator: Amorim Cantuáriã,

Julgado em:28 de aSosto de 2012).

Nesta senda, o presente Projeto de Lei busca dar efetividade e

Íegulamentar de acordo com a realidade local os parâmetros gerais dados em legislações

fede ra is

Por fim, não se pode esquecer que há uma parte considerável da doutrina

e alguns entendimentos .iurisprudenciais que discorrem que as normas que definem o

licenciamento ambiental municipal para os serviços de telefonia móvel são ileSêis e

inconstitucionais e a exigência por parte dos órgãos municipais atinentes a tais licenças são

indevidas, inexigíveis e, portanto, passíveis de anulação inclusive na esfera judicial'

tt,,\
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuanR MUNtcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Alemdisso,naesteiradestaoutrafacedosentendimentosdoutrináriose

jurisprudenciais, resta consignado que o tipo previsto no arti8o 60 da Lei de crimes Ambientais

é inaplicável, ante a falta de tipicidãde da conduta daquele que não se submete eo

licenciamento municipal ou estadual, porventura previstos (indevidamente)1'

Por derradeilo, segundo o que discoÍre o artigo 69 do Decreto Lei ne

4.65717942,,.a Lei em vigoÍ terá efeito imediato e 8eral, respeitados o ato jurídico perfeito, o

direito adquirido e a coisa julgada". Logo, o artigo 10, inciso lv do presente projeto disciplina

que deve-se observar distância mínima de 100 metros entre torres, consideradas as já

instaladasregularmente,ecomojáháváriastorresinstaladasemnossoMUnicípio,sendoque

algumas, certamente, estão em metragem inferior a 100 metros de outÍas torres' cumpÍe ao

PoderExecutivo,aore8ulamentaraleioriundadesteprojeto,ajustarasnovasregrasparaas

torres já em funcionamento, respeitando eventuais direitos já aàquiridos'

coNct-usÃo

Projeto de Lei,

Íundamentação.

Em razão do quanto articulado, o parecer é no sentido da legalidade do

devendo ser adotadas as recomendações mencionadas ao longo da

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa' verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regimentals vigentes.

I Oisponivel emr https://ius.com.brlartigos/51980/licenciamento-de-estaco€s'radio-ba5e-êm-face-daJêi-federal-
11-934.2009'e.da-lei.íederal.13.116'2olS.e.a.inaplicabilidade-do.artigo.60.da.lêi.9.605-1998.Ace55oem:
18/10/2019 
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 714, de 15 de outubro de 98)

Por fim, necessário rememoraÍ aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um pârecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de determinada

provldência, analisando a ampla juridicidade da mesma. 1...1 o ogente o quem incumbe opinor

nõo tem o poder decisório sobre o motério que the é submetido, visto que coisos diversos são

opínor e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

É o pa rece r.

Jaciara/MT,22 de outubro de 2019

oAB/MT 14.18s

o

o

t

RueruíLié lliri L!rrlí) (EP 786)n'Dor) jr(r,,rilMI íone lí,t'llql'l 7ir'(r Fnr (66i3461 7l7l..Srle
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@Leis 74n76

tr@![ o requerin'tento de adra,rrento de clsctrssáo ou de votação cle qualquer proposiçào

estaíá sujerto à deliberação do Plenán0 e sonlente poderá ser píoposto no inÍcro da ordem

do Dia ou durante a dlscussão da proposição a que se reÍere.

§ 10 A apíesenEÇâo do requerimento nâo pode interrompeÍ o orador que estiver com a

palavÍa e o adiamenlo deve seÍ proposto por tempo determinado. contado em sessÕes'

§20Apresentados2(dois)ournaisrequerimentosdeadiamento.Serávotado,
pÍiíneiramente, 0 que marcar menor prazo.

§ 30 so,nente será admissível o requeÍitnento de adiamento da discussão ou da votação de

projetos, quando estes estiverem sLrieitos ao regime de tramitação ordinária'

SEÇAO ll

DAS DISCUSSÔES

t@!!t Drscussão é a fase dos tÍabalhos destrnada aos debales em PlenáÍio

§ 10 Serão votados eÍn dois turnos de discussão e votaçào:

a) com inteÍvalo minirno de 10 (dez) dras errtre eles, as propostas de emendâ à Ler

OÍgânrca;

b) os proietos de lei comPlementaÍ:

c) os pro,elos de lea do plano pluíianual, de diretrizes orçamentáÍias e do orçamento anual;

d) os pro,etos de codiÍicação.

§ 2o Excetuada a matéria em Íegime de Urgência, é de 2 (duas) sessóes o inteÍStício

minimo entre os tuÍnos de votaÇão das matérias a que se reÍererr] as alineas "b 
"'c' 

e "d"

do paíágrafo anterior,

§ 30 Terào discussão e votaçào unrcas todas as denrars proposiçÕes

o
]!f!!t os debates deverão realizar'se corn dignidade e ordem. cumprindo aos

Vereaclores alender às cietenninaçÔes sobre o uso da palavra, nos termos do art' 242 deste

Reglrer)to.

!Ç§ O Presidenre solicitaíá ao orador, poÍ inictattva prÓpria ou a requerimento de

qualquer Vereador, que interrompa o seu discuÍso, nos seguintes casos:

| - para leitura de requeÍimento de urgência esPecial;

ll - para comunicação importante à Câlnara i

lll - paÍa recepçâo de visrtantes.

lV - paía votação de requerrmento de prorrogação da sessão:

1.,1.,11,41,111;lpars c,.,1r.1r, " Resolüção 3/1999 (hllÍ, //lersnluncrpa.ri/rrluoq) - 10/0 2019 15:03:57

L
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'36 DE 23 DE SETEMBRO DE 20í9.

1. Submeto à Elevada Consideraçáo de Vossas Excelências o Projeto

de Lei Complementar no 36 / 20'19, que "Dispóe sobre a instalação e regularização de

Estação de Rádio Basê - ERB - no Ít/unicípio de Jaciara/MT e dá outras providências."

2. A Proposiçáo em comento dá início a uma série de alterações

na legislação municipal, em ordem a preencher a lacuna verificada no Código Tributário

acerca da fixação dos critérios para o cálculo do valor da Taxa de Localização e

Funcionamento e da Taxa de Licença Ambiental de atividades potencialmente poluidoras,

sob o enfoque da exploração de serviços de têlefonia celular móvel via estações de rádio-

base.

4. Quanto a esta última, mister registrar que o referido caráter é

reconhecido desde meados do século xx, por força de clássico magistério do Egrégio

§UPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Recurso Extraordinário 220.316, Ministro ILMAR

GALVÃO, DJ de 19/06/2001), e importa em reconhecer-se que o valor desta natureza de

taxa Cleve corresponder aos custos que a Administraçáo teve, tem ou terá para fiscalizar o

uso e a ocilpação do solo municipal e bem assim o cumprimento da legislação sanitária,

ambiental e dos Códigos de Obras e de Posturas, dentre outras espécies de normas.
CMJ
Fts
RUB
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SENHOR PRESIDENTE,

SENHORES VEREADORES

3. Como consabido, os referidos tributos se inserem no âmago

das "taxas pelo exercício do poder de polícia", as quais têm duas nuances que a

distinguem das demais espécies de exação, a saber, o seu caráter "extrafiscal" e bem

assim a sua índole contraprestacional.

,4-&i,âs.ffinái



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

5. No que concerne à "extrafiscalidade", o timbre que diferencia as

referidas taxas é o de que, enquanto os demais tributos existem para garantir a entÍega

dos serviços públicos cometidos à Munlcipalidade pelo ordenamento jurídico, as taxas pelo

exercício do poder de polícia se arttculam com o poder regulatório local, no que tangê aos

aspectos ambiental, de posturas e do uso e ocupação do solo.

6. Esta Exposição de Motivos limitar-sêá ao tema "exploração do ramo

de atividade de prestaçáo de serviços de telefonia celular móvel via Estações de Rádio

Base',, cujas premissas para imposição do valor estão refletidas no Anexo ll desta

Proposição.

7. Pois bem! Como consabido, a fiscalizaçao da atividade econômica

de prestaçáo de serviços de telefonia celular móvel envolve pelo menos seis ramos

distintos de engenharia.

8. Sem querer ser exauriente, esta Exposiçáo de Motivos passa a

sintetizar as referidas normas sob as dimensóes dos ramos de engenharia com os quais se

articulam, o nível de formação do referido segmento cientííico e a quantidade de horas

técnicas demandas para uma fiscalizaçáo completa de cada uma delas para fins de

cômputo do valor da Taxa de Localização e Funcionamento3'

8.1. ENGENHARTA OE ESTRUTURAS METÁLICAS (ENGENHEIRO SÊNIOR - NÍVEL

ESPEC|AL|ZAçÃO - pos GRADUAÇÃO - VALOR DA HORA TÉCNICA - R$ 3í0,00)

Norma ABNT Horas
Técnicas

Custo
Estimado

CMJ
FLS.
RUB3 Computados os custos conr análises laboratoriais

www.jaciara,mt.gov.br
(66) 3461-79OO
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

R$ 623,10NBR-868'| - Ações e segurança nas estruturas;

R$ 623,102,01hNBR 6í23 - Forças devidas ao Vento

R$ 623,í02,01hNBR 868í - AÇões e Segurança em Estruturas;

RS 623,102,01hNBR-6í20 - Cargas para cálculo de estruturas de

edificações;

2,01hNBR-6123 - Forças devidas ao vento em

edificaçôes

R$ 623,102,0"1hNBR-6355 - Perfis estruturais, de aços, formados a

frio;

2,01hNBR 5884 - Perfis estruturais soldados de aço;

R$ 623,102,01hNBR 6657 - Perfil de estruturas soldados de aço;

2,01hNBR 7398 - Produto de aço fundido revestido de

zinco por imersão à quente - Verificação da

aderência ao revestimento;

R$ 623,102,01hNBR ?399 - Produto de aço ou ferro fundido

revestido de zinco por imersão à quente -

Verificação da espessura do revestimento por

processo náo destrutivo;

R$ 623,102,01hNBR 1 í OO3 - Tintas - Determinação da aderência;

R$ 623,102,01hNBR 6664 - Requisitos gerais para chapas

grossas de aço-carbono e aço de baixa liga e alta

resistência;

R$ 623,102,01hPNB-í í 7 - Cálculo e execuçáo de estrutura em

aço soldada;

R$ 623,102,01h

CMJ
FI.S.

RUB
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2,01h

R$ 623,10

R$ 623,10

R$ 623,10

PEB-3.14 - Zincagem em produtos cie aço ou ferro

Página 22 de 25
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8.2. ENGENHARIA ELÉTRICA EM TELECOMUNICAçÔES (ENGENHEIRO SÊNIOR.

NÍVEL ESPECIALIZAÇÃO . PÓS GRADUAÇÃO - VALOR DA HORA TÉCNICA . R$

3í 0,00)

fundido-ABNT;

MB.4 - Determinaçáo das propriedades mecânicas

à tração de materiais metálicos.

2,01h

NBR 6663 - Requisitos gerais para chapas finas de

aço-carbono e aço de baixa liga e alta resistência;
2.O1h R$ 623, í 0

SUBTOTAL (ENG. ESTRUTURAS METÁLICAS) 33hí 6min R$ í0.279,60

Norma ABNT Horas
Técnicas

Custo
Estimado

2,01h

NBR 5422 - Projeto de linhas aéreas de transmissão

de energia elétrica

1,00h R$ 3í0,00

NBR 5434 - Redes de distribuiçáo aérea uÍbana de

energia elétrica

1,00h

R$ 310,00

NBR 5419 - Proteção de Estruturas contra

descargas atmosféricas;

í,00h R$ 310,00

SUBTOTAL (ENGENHARIA ELÉTRICA) 5,00h R$ 1.s53,í0
C l\4J

FLS
RUB

Página 23 de 25
rrvww.Jaclara,mt.gov. br
(66) 3461-79OO
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1 O75
Centro - Jaciara-MT l/ 7882O-OOO

covtt o MUNrcrrÀL oÍ

ffiâ:J.â,çlâ,nâ

R$ 623,10

NBR 5410 - Fiscalização de lnstalaçóes Elétricas R$ 623,10
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8.2. ENGENHARIA AMBIENTAL EM TELECOMUNICAçOES (ENGENHEIRO SÊNIOR -

NíVEL ESPECIALIZAçÃO . POS GRADUAÇÃO - VALOR DA HORA TÉCNICA . R$

3í 0,00)

Custo
Estimado

Horas
Técnicas

Norma ABNT

5,00hNBR ISO 'l4OO1 - Sistema de Gestáo Ambiental

R$ 1.550,005,OOh4

NBR 25415 - Metodos de medição e níveis de

referência para exposição a campos elétricos e

magnéticos na frequência de 50 Hz e 60 Hz

310,001,00hNBR 5434 - Redes de distribuição aérea urbana de

energia elétrica NBR IEC 61000-4

623,1 02,01hNBR IEC 61OOO-4 - Compatibilidade eletromagnética

(EMC)

R$ 3.100,00

IEC 61786 - Mediçáo dos campos magnético DC,

magnético CA e elétrico CA de 1 Hz a 100 kHz no

que diz respeito à exposição de seres humanos -

Parte 1: Requisitos para instrumentos de mediçáo

R$ 7.133,í0í 8,0í hSUBTOTAL (ENG. ESTRUTURAS METALICAS)

o
CMJ

RUB
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coNsirurNDo uH^ rcva NrsrorÁ

Presentes as premissas ora expostas, adoto-as como razóes que

É a justificativa

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 23 DE SETEMBRO DE 2019

ABDULJABAR IN MOH Ámruao

AO EXCELENTISSIMO SENHOR

VANDERLÉI SILVA DE OLIVEIRA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT'

CMJ
FLs 0
RUB
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a

justificam o encaminhamento da presente propostâ de ato normativo à consideração de

vossas Excelências, dada a importância do tema e a subsunção da Proposiçáo ao

princípio da anterioridade nonagesimal, apregoada pelo art. 150, lll, b e c, da constituiçáo

Federal, requeirendo, dessa forma, que o Projeto de Lei tramite em regime de urgência

especial, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

PREFEITO MUNICIPAL - 2017 A2Q2O.

www.taciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Àv. ÁntÔnio Ferreira Sobrinho, 1 075
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 36 DE 2019

" Dispóe sobrê a instalação ê regularização- de. Estação de rádio base - ERB ' no

Muniàipio de Jâciara /MT e dá outras providências"'

oPREFE|ToMUNlclPALDEJAC|ARAfazsaberqueaCâmaraMunicipalaprovoueeu

sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAP|TULO I

Das DisPosiçóes Gerais

AÉ.íoEstaLeiComplementardisciplinaainstalaçáoeofuncionamentodepostes,torreg'

antenas,contêineresedemaisequlpamentosquecompôemasEstaçõesdeRádioBase.

ERBs -, destinadas à operaçáo de serviços de telecomunicaçóes' no Municipic de

Jaciara/MT.

Parágrafo único. As normas e regras instituídas por esta Lei Complernentar serão

interpretadas em consonância com a legislação federal pertinente'

Art.2oParaoseÍeitosdestaLeiComplementar,considera-seEstaçãodeRádioBase.

ERB o conjunto de instalaçÕes que comporta equipamentos de radiofrequência'

destinado à transmissáo de sinais de telecomunicaçóes para cobertura de determinada

ivtJ
área. ts 0

ÚB

Página 1de 25
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corsreuNoo uí^ Nova N§roRi^

AÉ. 3o Consideram-se equipamentos permanentes as torres, postes, antenas e

contêineres, assim como as demais instalaÇóes que compõem a EstaÇão de Rádio Base.

Art.4o As Estaçóes de Rádio Base ficam enquadradas na categoria de uso especial,

podendo ser implantadas em todas as zonas de uso que vierem a Ser implantadas, desde

que atendam ao disposto nesta Lei Complementar.

Art. 5o O limite máximo de emissão de radiação eletromagnética, considerada a soma das

emissões de radiaçáo de todos os sistemas transmissores em funcionamento em qualquer

localidade do Município, será aquele estabelecido em legislação federal para exposição

humana.

CAPíTULO II

Das Restriçóes À lnstalação

AÉ. 6o Fica vedada a instalação de Estaçóes de Rádio Base:

| - em presídios, cadeias públicas, centros de convivência de idosos e estabelecimentos

que abriguem crianças e adolescentes em conflito com a lei;

ll - em hospitais e Postos de saúde;

lll - em estabelecimentos educacionais até o ensino médio, asilos e casas de repouso; FMJ t0FLS
RU8
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coNsrtuLNDo un^ Nov^ Br§rÓPr^

lV - em aeródromos e heliportos, quando não autorizada a insta lação pelo Comando Aéreo

(coMAR);

V - em postos de combustíveis;

Vl - em locais situados a uma distância inferior a 100 m (cem mêtros) de outra torre

existente e licenciada pela Prefeitura Municipal de Urucurituba'

§ 20. Sem prejuízo do disposto no § 1o, o empreendedor deverá comprovar' ainda' que a

instalação da ERB não ocasionaÍá nenhuma interferência eletromagnética nos

equipamentos hosPitalares.

'Á"b -,(,r$Lo'.-on
/Â A",n L!) fu'-§!r'*o"la-a<-r

(

#,
ô A/c _t

a
ur-w Vr ,lLdr r-#^

o-r9
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t

c

1oudo ut*' CAP íruLo ill
dD>v- 1D

t)I
§

Da lnstalação Em Áreas Públicas

Art.7o Nas áreas públicas municipais a permissão será outorgada por decreto de autoria

do CheÍe do Poder Executivo. CI'IJ
ÀtFrs
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§ 10. As Estaçôes de Rádio Base localizadas em um raio de 100 m (cem metros) de

hospitais e postos de saúde deverão comprovar, de acordo com a regulamentação da

ANATEL ou da entidade que as vezes lhe faÇa ou que a venha suceder' e antes do

respectivo funcionamento, que o indice de radiação resultante da somatória dos

indicadoresapóSoiníciodefuncionamentodamesmanãoexcederáaqueledefinidopelo

órgáo Íederal regulador'
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§ 1o A concessão dar-se-á, sempre, a título precário e oneroso, e será formalizada por

termo lavrado pela Procuradoria Geral do Município

§ 20 A contraprestaçáo financeira, a ser paga pelo permissionário, equivalerá' no minimo' a

1% (um por cento) do valor venal do imóvel ocupado'

§ 30 Do ato a que alude o §"lo deveráo constar, além das cláusulas apregoadas pelo art'

55 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, os parâmetros de ocupação dos bens

públicos, bem como as disposições desta Lei Complementar'

§ 40 O ato de concessão conterá' ainda, as seguintes obrigaçôes do permissionário

| - iniciar as instalações aprovadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias' contado da data

da lavratura do Termo de Permissão de Uso' executando-as de acordo com o projeto

aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaciara;

ll - não realizar qualquer instalaçáo nova ou benfeitoria na área cedida sem a prévia e

expressa aprovaçáo pela Prefeitura Municipal de Jaciara;

lll.náoutilizaraáreacedidaparâfina|idadediversadaaprovada;

nesta Lei ComPlementar;

Fn lL
V - pagar pontualmente a retribuição mensal estipulada;

Página 4 de 25
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coNsr RUrNoo ui^ Nova nElÔRrÀ

Vl - responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por quaisquer prejuizos decorrentes do

uso da área, serviços e obras que executar.

Art.80. A retribuiçáo mensal pelo uso do bem público municipal será calculada pela

contabilidade, de acordo com o valor de mercado de locação do imóvel e a extensáo da

área cedida.

§ 1o - Quando houver compartilhamento da área entre dois ou mais permissionários, cada

um pagará a retribuição mensal proporcionalmente à área ocupada pelo seu equipamento.

s 2o - O valor da retribuição mensal será reajustado anualmente pelo lndice de Preços ao

Consumidor Amplo - IPCA -, calculado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -

IBGE -, ou por outro índice que vier a substitui-lo.

da ERB em bens Públicos municiPals.

§ 4o - o recolhimento da retribuição mensal será efetuado pelo permissionário em data e

local a ser fixado no Termo de Permissão de Uso, e a impontualidade no pagamento

acarretará, desde logo, a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido,

sem prejuizo da aplicaçáo das penalidades previstas nesta Lei Complementar'

Art.9o Fica permitida a instalação de repetidores de sinal de telefonia em obras de arte,

competindo à Prefeitura Municipal a análise e aprovação do uso no local'

CMJ
Fts,
Rt/8
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§ 30 - Deverá ser efetuada a medição e cobrança de consumo de energia elétrica e água
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Parágrafo único. Compete à Prefeitura Municipal a emissáo do Termo de Permissáo de

uso e o cálculo do valor a ser cobrado pela utilização do espaço necessário à implantaçáo

desses equipamentos.

CAPíTULO IV

Das Regras De Edificação, Uso E Ocupação Do Solo

lll - apresentar 1 (uma) vaga para estacionamento de veículos' a qual poderá ser alugada;

lV.observaradistânciamínimadeloom(cemmetros)entretorres,postesousimilares,

mesmoquandohoUVercompartilhamentodessasestruturaS,conSideradasasjáinstaladas

regularmente e aquelas com pedidos iá protocolados;

V - o contêiner ou similâr poderá ser implantado no subsolo;

FtS \
lrlJ
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Art. 10. A Estaçáo de Rádio Base deverá atender às seguintes disposiçôes:

l-serinstaladaemlotesouglebas,comfrenteparaaviaoficial,comlarguraigualou

superior a 10,00m (dez metros);

ll.atenderaotamanhomínimodeloteestabelecidoparacadazonadeuso;

Vl - observância, pelo contêiner ou similar que compóe a ERB' do seguintes recuos:
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a) de frente e fundo, de 5,00 m;

b) laterais mínimos de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímeÚos) de ambos os lados, para

â implantação da sala de equipamentos;

vll - para torres, postes ou similares, com até 40,00m (quarenta metros) de altura, os

seguintes recuos:

a) de frente e fundo: 5,00 m;

b) laterais: 2,00 m de ambos os lados;

Vlll - as torres, postes ou similares, com altura superior a 40,00m (quarenta metros) e

inferior ou igual a 80,00m (oitenta metros), deverão observar aos recuos estabelecidos no

inciso Vll acrescidos de 0,10 m (dez centímetros) para cada 1 (um) metro de torre ou poste

adicional;

lx - as torres, postes ou similares com altura superior a 80,00m (oitenta metros), Íicaráo

condicionadas à apresentação de justiÍicativa técnica para a altura desejada e dependeráo

de diretrizes prévias emitidas pela Preíeitura Municipal e por ela aprovadas' para definição

dos recuos mínimos necessários à sua compatibilização com o entorno;

x - afixar, no local da instatação, placa de identificação visível com o nome da operadora

do sistema, telefone para contato ê outras informações exigidas pelo decreto que vier a

regulamentar a presente Lei Complementar;

§ í o - A implantaçáo de ERB deveiá ser feita prioritariamente em topo de edifícios,

construçóes e equipamentos mais altos existentes na localidade, desde que com anuên

dos condôrninos ou proprietários.

www.iaciara,mt,gov.bÍ
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§ 20 - Quando a ERB for implantada em teneno vago, este deverá apresentar no mínimo

15% (quinze por cento) de área permeável.

§ 3o - As instalaçóes que compóem a Estação de Rádio Base não seráo consideradâs

áreas computáveis para fins das disposiçóes dâ legislaçáo de uso e ocupação do solo, do

código de obras e EdiÍicações e legislação correlata quando instaladas no topo de

edifícios.

AÉ. 11 - No caso de compartilhamento da mesma estrutura poÍ mais de uma empresa,

deverá ser atendido o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único. Por ocasião do protocolo do processo, deverão ser identificadas todas as

empresas que participem do compartilhamento, emitindo-se documentos individuais para

cada uma delas.

Art.12.TodososequipamentosquecompõemaERBdeverãorecebertratamento

acústicoparaque,noreceptor'oruídonãoultrapasseoslimitesmáximospermitidospara

cada zona de uso, estabelecidos em legislaçâo pertinente, dispondo' tambem' de

tratamento antivibratório, se necessário, de modo a não acarretar incômodo à população.

Art. í3 - A instalação da ERB em condomínios, vilas e ruas sem saída dependerá de

prévia anuência dos condôminos ou proprietários, mediante documento registrado em

cartório.

feita de conformidade com o

CMJ
FLS

Parágrafo único. A anuência, em caso de condominio, será

estabelecido pela respectiva convenção.
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CAP|TULO V

Dos Procedimentos De lnstalação

Art. 14 - A instalaçáo de Estaçáo de Rádio Base depende da expediçáo de Alvará dê

Execuçáo.

AÉ. í5 - O pedido de Alvará de Execução para instalação de Estação de Rádio Base será

apreciado pela Prefeitura Municipal, devendo ser instruído com o requerimento padrão

acompanhado dos seguintes documentos:

l- título de propriedade do imóvel em que a ERB será instalada, acompanhado do

respectivo contrato de Locação ou documento que comprove a posse direta do imóvel,

quando a titularidade do bem não pertencer à requerente;

ll - cópia da notificaçáo-recibo do lmposto Predial e Territorial urbano - IPTU do imóvel em

que a ERB será instalada;

lll-declaraçãoautorizandoainstalaçáoassinadapeloproprietário,órgáoouentidade

competente;

lv - ata de reunião, registrada em cartório, com anuência dos condôminos, conforme

estabelecido em convençáo do condomínio;

CMJ

RUB
V - anuência dos moradores no caso de vila e ruas sem saída
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Vl - plantas contendo a localização de todos os elementos da ERB no imóvel, indicando os

parâmetros urbanísticos previstos nesta Lei Complementar, assinadas por proÍissionais

habilitados, responsáveis pela elaboração do projeto e pela execução da obra;

Vll - em caso de ERB implantada em lote em que já exista ediÍicação, documentos que

comprovem a regularidade da edificação quanto ao atendimento às posturas municipais;

Vlll - comprovação do âtendimento aos índices de radiaçáo estabelecidos na Resolução da

ANATEL, ou que vier a substituí-la, emitido por profissional habilitado, demonstrando que a

totalidade dos índices de radiação náo ionizantes (RNl) - considerada a soma das

emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em funcionamento com a ERB

que se pretende instalar - não causem riscos ou danos no caso de haver exposição

humana;

lX - laudos técnicos dos elementos estruturais da ediÍicação, bem como dos equipamentos

que compõem a ERB, atestando a observância das normas técnicas em vigor' emitidos por

profi ssional habilitado;

X - anuência dos órgãos competentes nos casos previstos nesta Lei Complementar;

Xl - aprovação dol Comando Aéreo Regional, se houver;

§ 1o - No caso de ERB localizada no raio de até 100,00m (cem metros) de hospitais e de

postos de saúde, a comprovação de emissáo de radiaçáo deverá indicar o nível de

radiação emitido pe lo ambiente, antes do funcionamento da ERB e o índice de radiação

resultante da somatória dos índicês que serão obtidos após o início de funcionamento çNlJ
FI-S
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mesma, comprovando que a instalação da ERB não ocasionará nenhuma interferência

eletromagnética nos equipamentos medicos e hospitalares e nem lhes causará danos.

§ 3o - No ato do protocolo do projeto de instalação ou de regularização de ERB, o

empreendedor comprovará o pagamento da Taxa Para Exame e VeriÍicação, cujo valor

será de R$ 5.796,73 (cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e três

centavos).

§ 5o - Alem da Taxa aludida no § 3o, o empreendedor deverá comprovar, no protocolo do

projeto de instalaçáo ou de Íegularização de ERB, os pagamentos dos seguintes tributos:

| - Taxa de consulta Prévia, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

ll - Taxa de Licença Ambiental Prévia, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

lll - Taxa de Licença de lnstalaçáo, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)'

§ 50 - uma vez aprovado o projeto de instalação ou de regularizaçâo da estação de rádio

base, o empreendedor comprovará o pagamento da Taxa de certidão de conclusão

("Habite-se"), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
CMJ
FLS
RUB
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§ 20 - O Cálculo Teórico de que trata o parágrafo anterior deverá ser emitido por

profissional habilitado, devendo o mesmo ser assinado pela operadora do sistema, a qual

será responsável solidária pelo mesmo.

s 4o - O valor da taxa aludida no § 30 será reajustado anualmente pelo Indice Nacional de

Preços ao Consumidor - INPC -, ou por outro indice que vier a substituí-lo'

Página 11 de 25
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§ 60 - O projeto contemplará - sob pena de rejeição - um sistema de proteção contra

descargas atmosféricas que seja independente e exclusivo da Estação de Rádio Base.

§ 70 - O projeto apresentado à Prefeitura Municipal deverá conter medidas de proteção que

impeçam o acesso de pessoas náo autorizadas à ERB, devendo o acesso às instalações

ser franqueado à Íiscalizaçáo municipal.

Art. í6 - Após a instalação da Estação de Rádio Base deverá ser requerida a expedição do

Certificado de Conclusão

§ 1o - o pedido do certificado de conclusáo será instruído com o requerimento padrão

acompanhado de um jogo de plantas aprovado e do alvará de execuçâo para instalação da

Estação de Rádio Base.

§ 2o - A operação da Estação de Rádio Base se sujeitará às normas gerais de ocupaçáo

do solo municipal e estará condicionada aos pagamentos da Taxa de Localização e

Funcionamento e da Taxa de Licença Ambiental, nos termos da Tabelas Única desta Lei

Complementar.

CAPÍTULO VI

Art. fi - A açáo fiscalizatória da

desenvolvida de ofício ou mediante

cumprimento da legislação municipa

instalação da Estação de Rádio Base deverá ser

notícia de irregularidade, limitando-se à verificação do

l, observado o procedimento ora estabelecido CMJ
Fts
RUB
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Da Fiscalização Da lnstalação
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Art. 18 -Constatado o descumprimento das disposições desta Lei Complementar, os

responsáveis ficarão sujeitos às seguintes medidas:

| - intimação para regularizar ou retirar o equipamento no prazo de 30 (trinta) dias;

ll - nâo atendida a intimação, será lavrada multa administrativa no valor de R$ 100.000,00

(cem mil reais), atualizado pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC -, ou por

outro índice que vier a substituí-lo, renovável a cada 30 (trinta) dias, enquanto perdurarem

as irregularidades.

AÍt. t9 - concomitantemente à lavratura da segunda multa, no valor fixado no inciso ll do

artigo 18, deverão ser adotadas as seguintes providências:

ll - encaminhamento do respectivo processo administrativo ao Departamento Judicial da

Procuradoria Geral do Município, para fins de propositura de ação judicial, ou, na hipótese

prevista no artigo 70 desta Lei Complementar, à Secretaria Municipal de Administraçáo,

para as providências de sua compêtência.

AÉ.2CNahipótesedeoinfratornáoprocederàregularizaçãoouàremoçãodo
equipamento,aPrefeituradeveráadotarasmedidastendentesàsuaremoçáo,podendo,

inclusive, quando for o caso, contratar serviços especializados para tal finalidade, cobrando

do infrator os custos correlatos, sem pre.iuízo da aplicação de multa e demais sa

cabíveis.
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| - expedição de oficio à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, informando

sobre o descumprimenlo, pela empresa concessionária, das disposições da legislaçáo

municipal e solicitando a desativação da transmissáo dos sinais de telecomunicação, com

fundamento no artigo T4daLei Federal no 9.472, de 16 de julho de'1997;
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Atl. 21 - As notificaçóes e intimações deveráo ser endereçadas à sede da operadora'

podendo ser enviadas por via postal com aviso de recebimento, ou por meio de correio

eletrônico (e-mail).

CAPíTULO VII

^rL 
22 - Compete ao Poder Executivo Municipal a fiscalização do funcionamento das

Estações de Rádio Base.

parágrafo único. o Poder Executivo regulamentará o procedimento de fiscalização das

ERBs e as sanções aplicáveis ao descumprimento desta Lei Complementar'

AÉ. 23 - O Poder Executivo Municipal deverá criar um sistema dê informação de

localização e funcionamento das ERBS, o qual deverá ser regulamentado por decreto.

AÍ1. 24 - O controle das avaliações de densidade de potência oriundas de radiaçóes

eletromagnéticasdeveráserderesponsabilidadedoPoderExecutivo'pormeiode
mediÇóes periódicâs.

Art. 25 - O Poder Executivo Municipal deverá elaborar um plano de controle para limitar a

exposiçãodapopulaçãoacamposeletricos,magnéticoseeletromagneticos'bemcomo

definir os aspectos a serem desenvolvidos no laudo radiométrico, o qual deve ser

apresentado anualmente
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Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde, diretamente ou por meio de contrato,

termo de parceria ou convênio, deverá promover estudos por amostragem acerca da

saúde da população com permanência prolongada em ambientes próximos a Estações de

Rádio Base.

Art. 26 - O Poder Executivo Municipal deverá estimular o compartilhamento das ERBs por

mais de uma operadora do sistema, visando diminuir o número de equipamentos de

radiofrequência.

Art.27 - O controle ambiental de radiação eletromagnética dar-se-á mediante a utilização

de Laudo Radiométrico de Conformidade, como instrumento de análise comparativa dos

dados fornecidos pelas empresas responsáveis e os monitorados pela Prefeitura

Municipal.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal, para efeito do controle ambiental por meio da

análise do Laudo Radiométrico de Conformidade, poderá contratar, estabelecer convênios

ou termos de parceria com entidades reconhecidamente capacitadas a respeito da matéria,

observada a legislação vigente.

AÉ. 28 - O não-cumprimento do disposto no artigo 50 desta Lei complementar caracteriza

crime ambiental, nos termos do artigo 60 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de í998.

CAPíTULO VIII

CMJ
Fts
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AÉ. 29 - As Estaçóes de Rádio Base instaladas em desconformidade com as disposiçóes

desta Lei Complementar deverão a ela se adequar no prazo de 60 (sessenta) dias,

contado da data da publicação do respectivo decreto regulamentar, podendo o prazo ser

prorrogado por igual período, a critério do Poder Executivo Municipal.

AÍt.30 - Fica concedido o prazo de 60 (sessenta) dias, contado da publicação do decreto

regulamentar desta Lei Complementar, para que as Estaçôes de Rádio Base regularmente

instaladas apresentem Laudo Radiométrico Teórico comprovando o atendimento dos

índices mínimos de enrissáo de campos eletromagnéticos, conforme o disposto na

legislação federal, sob pena de perda do licenciamento e aplicação das penalidades

previstas nesta Lei Complementar.

Art. 3'l - Sem prejuízo do atendimento às exigências especíÍicas, estabelecidas para os

equipamentos a que se refere o artigo 20 desta Lei Complementar, a regularização das

edificaçóes nas quais estejam eles instalados obedecerá às regras pertinentes previstas na

legislação de uso e ocupação do solo, bem como as normas aplicáveis às edificações êm

geral.

§ lo - Os pedidos de regularização das edificações mencionadas neste artigo deveráo ser

acompanhados de declaração firmada pelo interessado noticiando a existência dos

equipamentos reíeridos no artigo 20 desta Lei Complementar, bem como todas as

informaçôes referentes à respectiva operadora, sob as pênas da Lei Complementar.

§ 2o - Fica estabelecido o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da data da

publicação desta Lei Complementar, para o protocolo dos pedidos de regularização das

edificações referidas no capuÍ deste artigo.
CMJ
FLS x
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-desta 

Lei Complementar, Sob pena de cancelamento da regularização concedida

§ 40 - Do Auto de Regularização das ediíicações aludidas no caPut deste artigo deverá

constar ressalva quanto à regularizaçáo ou retirada da ERB no prazo previsto no artigo 29
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CAPíTULO IX

Das Centrais Telefônicas

AÉ. 32 - As edificações destinadas a abrigar central telefônica enquadram-se na categoria

de uso especial, sendo permitidas em todas as zonas de uso, devendo ser atendidas as

condições previstas para a implantação do uso sujeito a controle especial.

§ 1o - Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se central telefônica o conjunto

de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realizaçáo de

telecomunicação, seus acessórios e periféricos e, quando for o caso' as instalações que os

abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis, e a respectiva edificação.

§ 20 - No caso de serem ultrapassados os índices máximos previstos na legislação de uso

e ocupaçáo do solo, as edificaçóes destinadas a abrigar central telefônica estarão sujeitas

ao pagamento de outorga onerosa, nos termos previstos no Anexo I desta Lei.

§ 30 - são considerados equipamentos as instalações que compóem a central telefônica,

tais como sistemas de energia (transformadores, grupo motor gerador, quadros de

distribuição de força, retiÍicadores, bancos e baterias), máquinas de pressurização'

sistemas de ar condicionado, equipamentos de comutação e transmissáo, rádios, esteiras

e respectiva cabeação.

§ 4o - As edificaçôes destinadas a central telefônica concluidas até 30 de setembro de

CMJ

RU8
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2019 poderáo ser objeto de regularizaçáo
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Art.33 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei Complementar Complementar

no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da sua publicação.

Art. 35 - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 23 DE SETEMBRO DE 2019.

ABDULJ ARG OHôMMAO

PREFEITO MUNICIPAL - 2017 a2O2O.

SILVARONIEV

Secretário Municipal de Ad o e Finanças / Portaria no. 0212018
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TABELA I

(PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 36 / 20í9)

R$ 18.96s,80Taxa de Localização e Funcionamento - por ERB1

13.800,00Taxa de Licença Ambiental, Por ERB2

R$ 13.800,00Taxa de Localização e Funcionamento - Por Central Telefônica

R$ 13.800,00Taxa de Licença Ambiental - Por Central TelefÔnica

l Abreviatura de Estação de Rádio 8ase,

' td"^.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 714, de 15 de outubro de 98)

PAREcER JURíDtco 085/2019.

'Áfr

e2 lto lry
pRoJETo oE LEt coMPLEMENTAR Ne 36/2019. DlsPÕE

soBRE A rNsrALAÇÃo Ê REGULARIZAçÃo DÉ EsrAçÃo

oe nÁoto BASE - ERB - No MUNIcÍPlo DE JACIARA/MT

e oÁ ourRns pRovtDÊNclA5.

eA.Sll
RruróRto

Os autos vieram instruídos com os seguintês documentos, no que importa

a prese nte a ná lise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei e sua Tabela l.B)

anÁtrsr luníotce

Primeiramente é oportuno colacionar que o texto do Projeto de Lei

complementar deve-se adequar as normas de formatação instituídas pela Lei complementar n9

9sl1998.

No caso do presente projeto, devem ser corrigidos os seguintes

equ rvocos:

- o inciso vl do artigo 6e se refere a Prefeitura Municipal de Urucurituba, quando o correto

seria dizer Prefeitura Municipal de Jaciaraj

N
Ruâ lurucé. 1301-fenlro LLr

www.càmrrotacisí.r mt.8ov br

CMJ
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Trata-se de Projeto de Lei complementar que dispõe sobre a instalação e

regularização de estação de rádio base - ERB - no Município de Jaciara/MÍ e dá outras

providências.

1461 7



- Foi repetido o §5e na redação do artigo 15, devendo ser renumerados os parágrafos

seguintes;

- No artigo 31, não há o § 3e, pulando do segundo para o quarto, devendo ser corrigido e

renumerado o parágrafo seguinte;

- Não há o artigo 34, pulando do artigo 33 para o 35, devendo ser corri8ido o equÍvoco'

Feita estas pequenas ressalvas no que concerne às técnicas de

elaboração, redação e alteração das leis, cabe discorrer sobre a legalidade do presente Projeto

de Lei.

Nesta senda, verifica-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal,

e amolda-se ao artigo 30, lda constituição Federal, competindo ao Município legislar sobre

assuntos de interesse loca L

Art.30. Compete aos MunicíPios:

| 'legislar sobre assuntos de interesse local;

Além disso, nos termos da Lei Orgânica do Município de Jaciara/MT:

Art. 15. Compete privativamente ao Município:

l- legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislaçôes

federal e estadualno que couber;

Ademais, a iniciativa do Projeto de Lei é privativa do Prefeito Municipal,

nos termos do artigo 52, parágrafo único, ll da Lei Orgânica Municipal'

Nesta seara, o objeto do Projeto de Lei se refere a instalação e

funcionamento de equipamentos que compõem estações de rádio base (ERB), destinadas a

,-ü,
Ruâ Juíu.ê, 1301- CentÍo * CEP 78820-000 - laciàíô/MT - Fone: (66)1461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

www.càmaÍàjacaara.mt.Sov.bí
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunne MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

operâção de serviços de telecom unicações no Município de Jaciara, aplicando as normas gerais

previstas pela União na realidade localdo Município.

A referida legislação Federal em seu artigo sobre telecomunicações traça

normas gerais sobre o tema, cabendo aos municípios regularem as especificidades locais.

Logo, evidente que aos municípios compete normatizar aquilo que é

direcionado para o interesse local, o que é o caso do presente projeto, que não usurpa a

com petência legislativa da União.

Assim, é inegável a possibilidade de Municípios legislarem a respeito do

tema (ERB) isso decorre da autonomia municipal, situação .já consagrada na jurisprudência

pátria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAI NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

CONSTITUCIONAT. INSTALAçÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELUTAR'

coruperÊnctl LEGtstATlvA MUNIcIPAL PARA DlsclPlINAR o uso E A

OCUPAçÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAI SE NEGA

PROVIMÉNTO. (RE 632006 AgR, rel. a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1e.12.2014)

EXECUçÃO FISCAL - Embargos - Multa decorrente da ausência de alvará de

construção para instalação de Estação de Rádio Base (ERB) - Alegação de

inconstitucionalidade da legislação municipal que embasou a imposição da

respectiva autuação - Desacolhimento - Competência municipal exi nte para

d iscip linaÍ assuntos de in teresse local e oromover o deouado orde amento

rritori le F hi autos - rmt

normatiza ca o das oosturas muntctDats Dara s de instalacão de torres e

antenas consta nte da próDria Lei FedeÍal ne 9.472197 - lnexi ên€ia de

usu rpa o da com ência lesislat a da União - Vastos o entes

iurispruden resoeito - Manuten ção da r. sentença recorrida que set lmpoe

\
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuana MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

- Recurso desprovido. (TJ.SP 10063541720L6826OL14 SP 1006354-

ú.2of6.8.26.01L4, Relator: Wanderley José Federighi, Data de Julgamento:

23/LLI2O77, 18e Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07lL2l2ot7\.

{grifo nosso)

AçÃo ctvtt púgltca. EsrAçÃo nÁoto-aAse. coruperÊructa ol ulrttÃo plna

LEGTsTAR soBRE TELÉcoMUNtcAçÕEs. trtÃo cagtrurr,tro. QursrÃo arerl À

ExtGÊNcrA DÉ ATENDTMENTo Às posruus MUNlclPAls. DlRElro

ungaNísrtco. uso E ocupAçÃo Do soto. coMPEÍÊNcA tEGlstATlvA Dos

ENTEs MuNtctpAts. ART. 30, vttt, DA coNsrlrutçÃo rroenau MUNIcÍPlo DE

5Ão PAUtO. LEI N. 13.756/04. aLvaRÁ de aprovação e execução de edificação

nova para instalação de estação rádio-base. DocUMENTO DE QUE NÃo DlsPÕE

A APELANTE. FUNCIoNAMENTo TRREGULAR ol esraçÃo RÁotoalse oe sul
pRopRtEDADE. coNDENAÇÃo À oBRIGAÇÃo DE sE ABSTER DE MANTER A

EsrAçÃo EM FUNCIoNAMENTo E INSTALADA. SENTENÇA or pnoceoÊructn

MANT|DA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJSP Apelação ne 9231307-

59.2005.8.26.0000, 3e Câmara de Direito Público, Relator: Amorim Cantuária,

Julgado em: 28 de agosto de 2012).

Nesta senda, o presente Projeto de Lei busca dar efetividade e

regulamentar de acordo com a realidade local os parâmetros gerais dados em legislações

federa is.

Por fim, não se pode esquecer que há uma parte considerável da doutrina

e alguns entendimentos jurisprudenciais que discorrem que as normas que definem o

licenciamento ambiental municipal para os serviços de telefonia móvel são ilegais e

inconstitucionais e a exigência por parte dos órgãos municipais atinentes a tais licenças são

indevidas, inexigíveis e, portanto, passíveis de anulação inclusive na esfera judicial.

,.ÍÍü

'.:à#-

I
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuRnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Além disso, na esteira desta outra face dos entendimentos doutrinários e

jurisprudenciais, resta consignado que o tipo previsto no artigo 60 da Lei de crimes Ambientais

é inaplicável, ante a falta de tipicidade da conduta daquele que não se submete ao

licenciamento municipal ou estadual, porventura previstos (indevidamente)1.

Por derradeiro, segundo o que discorre o artigo 69 do Decreto Lei ne

4.65711942, "a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o

direito adquirido e a coisa julgada". Logo, o artiSo 10, inciso lv do presente projeto disciplina

que deve-se observar distância mínima de 100 metros entre torres, consideradas as já

instaladas regularmente, e como.já há várias torres instaladas em nosso Município, sendo que

algumas, certamente, estão em metragem inferior a 100 metros de outras torres, cumpre ao

poder Executivo, ao regulâmentar a lei oriunda deste projeto, a.lustar as novas regras para as

torres já em funcionamento, respeitando eventuais direitos já adquiridos.

coNcLUsÃo

Projeto de Lei,

fundamentação.

Em razão do quanto articulado, o parecer é no sentido da legalidade do

devendo ser adotadas as recomendações mencionadas ao longo da

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regimentais vigentes.

1 DisponÍvel em: https:/rus.com.b attigosl6S}S0/licenciamento-de-estacoes-radio-base-em-Íace-da-lei-Íederal-

11-934-2009-e'da lei federal 13-116-2015-e-a'inaplicabitidade-do'artlgo-60-da lel-9-605'1998'

t8/10/20t9.
irrr ' ): ; r" ll' rliilL 'l"l \l
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de determinada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. \...1 o ogente o quem incumbe opinor

não tem o poder decisório sobre o motério que lhe é submetida, visto que coisos diversas sõo

opinor e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

É o parecer.

laciara/MT,22 de outubro de 2019

Nu*
oAB/MT 14.18s

Rua.Jurucê, 130l - Centío - CEP 78820'OOO Jacinra/MÍ - Fone: (6rr)1461-7350 - Far: {66)3461-7373 Site

www.camarêJaciara.mt.Bov,br
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@Leis 74nt6

!@![ o requerimento de aciiamento de discLrssão oLr de votação de qualquer proposição

estará sujeito à deliberaÇão do Plenário e sonlerrte poderá ser proposto no início da Ordem

do Dia ou durante a discussão da proposição a que se reÍere.

§ 10 A apresentação do requerinleuto r]ão pode interromper o orador que estiver com a

palavra e o adiamento deve ser proposto por tempo determil]ado, contado em sessÕes.

§ 20 Apresentados 2 (dois) ou mats requerimentos cle adiamento, será votado,

primeiramente, o que marcar menor prazo.

§ 30 Somente será admissível o requerirnento de adiamento da discussão ou da votação de

projetos, quando estes estiveÍem sujeitos ao regime de Íamitação ordinária.

sEÇÃo
DAS DIScUSSÔES

l@l!l Discussão é a fase cios trabalhos destinada aos debates em Plenáíio

§ 10 Serão votados ern dois turnos de discussão e votaçào:

a) com intervalo mínimo de 10 (dez) dias entÍe eles, as propostas de emenda à Lei

Orgânica:

b) os projetos de lei complementar,

c) os pÍojetos de lei do plano plurianual, de diÍetrizes orçamentárias e do orçamento anual;

d) os proletos de codificação.

§ 20 Excetuada a matéria em regime de urgência, é de 2 (duas) sessÕes o interstício

mÍnimo entre os turnos de votação das mâIérias a que se referem as alíneas "b", "c" e "d"

do parágrafo anteÍior.

§ 30 Terão discussão e votação (rnrcas toclas as deírlals proposiçÕes

!@!lt os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, cumprindo aos

Vereadores atender às determinações sobre o uso da palavra, nos termos do art. 242 deste

Regin]ento.

!@![ o Presidente solicitará âo orador, por iniciativa prÓpria ou a requerimento de

qualqueÍ Vereador, que interrompa o seu discurso, nos seguir'ltes casos:

| - para leitura de requerimento de urgência especiali

ll - para comunicaÇão imponante à Câtnara :

lll - para recepção de visitantes

lV - para votaçào de requerlnlento de prorrogação da sessão;

Lerslvlunrcipars.conr.br - Resolução 3/1999 (http://leismunicipa.rslrjugq) - 10/01/2019 15:03i57
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E submetido à comissão o Projeto de Lei acima especificado, que dispõe sobre

a instalação e regularização ãe radio base - ERB no Município de Jaciara e dá outras

providências.

COMISS Ão DE CONSTITUTcÂo, Jtrs'ü A E, REDAÇ AO

PROJETO LEI COMPLEMENTAR N.'36, DE 26 DE SETEMBRO DE 20I9'

PODER EXECUTIVO

ITELATORI

I _ EXPO SIÇAO DA MATE II.IA EM EXAME

II - CON CLUSOES I)O RELA'I'OR

de rádio-base

São as conclusões.

vL, o É.oDRIGUES DE souzA
Vice-Presidente da Comi S de Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FELIX PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR

JACIARA(MT),24 DE OUTUBRO DE 2019'

Foi necessária a apresentação de 02 emendas' já que' no projeto' a distância mínima

entre duÀ estações de rádio base ê de 100 metros e, em nosso município, já existem estações

;;;dl; qr. não se enquadram nessa exigência As emendas desobrigam o cumprimento dessa

""auçao 
nas antenas já-instaladas até a publicação desta Lei'

Por todo exposto, concluo pela emissão de PARECER FAVORÁVEL' pela

constitucionalidade, legalidàde e regimentálidade, sendo a.matéria oportuna e convenlente a

,ru uproruçao, devendã por tanto ser apreciada pelo Plenário'

A matéria do Projeto de Lei justifica'se' pois visa implementar.uma série de

alterações na tàgislação ,uni"ipái u hm de preencher lacunas no código Tributário acerca da

i;-"çã" á;;;.iié"r., puru o calciú ao valor áa Taxa de Localização e Funcionamento e da Taxa

àfii..rç" an,Uientál em relação à exploração de serviços de telefonia celular móvel e estações

irp zse2o-ooo - rnliàra/MT - tone: {6613461-7350 
* tax (66)1461-7-â73-Site
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MuNlclPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 7L4, de 15 de outubro de 98)

comtssÃo DE CONSI'I TTIIcÃo..lttsrtCAEREoncÃ<t

PROJETO LEI COMPLEMENTAR N.'36' DE 26 DE SETEMBRO DE 2OI9'

PODER EXECU'[IVO

rtr - »ectsÃo nl coltrssÃo

A Comissão de Constituição. Justiça e Redação' reunida nesta data infra' após a

apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:

Pela Ordem:

VOI'OS:

Ileitcra o voto:

VEREA
it

irntcuns DE souzA
Vice-Presidente da Comi Constituição, Justiça e Redação

Pel:rs Conclusões:

VERT]ADOR CHA JORGE DE SOT]ZA

Secretário da ição, Justiça e Redação

VEIIEADOIT TIAG IILA DOS SANTOS

Membro Suplente da Comi de Constituição. Justiça e Redação

PLENÁRIO FELIX PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR

JACIARA(MT),24 DE OUTUBRO DE 2019.

entro - CEP 78820-0
gov.br
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Deacordocomoartigol0TdoRegimentolnterno'ediantedadecisãounânimeda
Comissào quanto a aprouação do relatório ãpresentado. e após a discussâo e votação emite

panrcrri ravoúvel a matéria do pÍesente Projeto de Lei'

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂUNNA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

COMISSÃO DIi CONS]'ITT]t CÃO . JUSTICA E RE DACAO

PROJETO LEI COMPLEMENTAR N." 36, DE 26 DE SE,TEMBRO DE 2019.

PODER EXECUTIVO

P,.\RE CT]R:

a'
RODRIGUES DE SOUZA

Vice-Presidente da Comissão nstituição, Justiça e Redação

VEREADOR C O JORGE DE SOUZA

Secretário da , Justiça e Redação

VEREADOR TIAGO P IRA DOS SANTOS

Membro Suplente da Cornissão d Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FELIX PEREIRA DE ÀLMEIDA JUNIOR

.IACIARA(MT),24 DE OUTUBRO DE 2019.

Rua luÍucê, 1301 - Cenrro - CÉP 78820-000

www.camàíajaciara.mt.gov.br

laciara/MT - Fone: {66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site
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ESTADO DE MATO GROSSO

9AMARA MUN|CIPAT DE JACARA
Palácio lzaias Arves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro oe sol

I;-rT#J*?âjDITIVA: Adiciona §3" ao art. 6o do presente projeto de Lei, com a

"§ 2". As Estações de Rádio Base. que_aré a publicação desta Lei já tiverem

iil,oro'no''uou', 
estão desobrigaar. a" .r.íp"..i,o' ãl' n"ir"- vr ã".i"

irr'r#1[?âiDITIVA: Adiciona §4" ao art l0 do presente projeto de Lei, com a

"§ 4o. As Estaçôes de Rádio 
lase que,até a publicaçâo desta Lei já tiverem

ilf,lotn*u'uout, 
estão desobrigaaui ao 

"*rp.iÀ",iã ãà"in.iro rv deste

SALA DAS COMISSOES
EM,29 DE OUTUBRO DE 2019.

LE
VE

RIG ls»nsoazt
AUTOR

Ruo Jurucê, l30i - Cenko - CEP: 78820-000 - JocioÍo-MI - Foner (óó) 34ól-73so

E-moil: contoto@como'oioc-àã 't'go''ot 
- www comoÍoiocioro mt govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

ReonçÃo FTNAL Ao pRoJETo DE rEr coMnLEMENTAR Ne 35 DE 2019

"Dispôe sobre a instalação e
regularização de Estação de rádio
base - ERB - no Município de Jaciara
/MT e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA faz saber que a Câmara Municipal aprovou

e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o Esta Lei Complementar disciplina a instalação e o funcionamento de

postes, torres, antenas, contêineres e demais equipamentos que compÕem as

EstaçÕes de Rádio Base - ERBs -, deslinadas à operaçáo de serviços de

telecomunicaçÕes, no Municipio de Jaciara/MT.

Parágrafo único. As normas e regras instituídas por esta Lei Complementar serão

interpretadas em consonância com a legislação federal pertinente.

Art. 20 Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se Estação de Rádio

Base - ERB - o conjunto de instalações que comporta equipamentos de

radiofrequência, destinado à transmissão de sinais de telecomunicaçôes para

cobertura de determinada área.

à
RUB
Fls

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDACÃO

CAPíTULO I

Das Disposiçôes Gerais

CMJ

Ruo Jurucê, I 30,l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó l-7350
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Art. 3o Consideram-se equipamentos permanentes as torres, postes, antenas e

contêineres, assim como as demais instalaçÕes que compõem a Estação de Rádio

Base.

Art. 40 As Estações de Rádio Base ficam enquadradas na categoria de uso

especial, podendo ser implantadas em todas as zonas de uso que vierem a ser

implantadas, desde que atendam ao disposto nesta Lei Complementar.

Art.50 O limite máximo de emissão de radiação eletromagnética, considerada a

soma das emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em

funcionamento em qualquer localidade do Município, será aquele estabelecido em

legislaçáo federal para exposiçáo humana.

CAPíTULO II

Das Restrições À lnstalação

Art. 6o Fica vedada a instalação de EstaçÕes de Rádio Base:

l- em presídios, cadeias públicas, centros de convivência de idosos e

estabelecimentos que abriguem crianças e adolescentes em conflito com a lei;

ll - em hospitais e postos de saúde;

lll - em estabelecimentos educacionais até o ensino médio, asilos e casas de

repouso;

lV - em aeródromos e heliportos, quando nâo autorizada a instalação pelo

Comando Aereo (COMAR);

V - em postos de combustíveis;
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Vl - em locais situados a uma distância inferior a í 00 m (cem metros) de outra

torre existente e licenciada pela Prefeitura Municipal de Jaciara/MT.

§ 1o. As EstaçÕes de Rádio Base localizadas em um raio de 100 m (cem metros)

de hospitais e postos de saúde deverão comprovar, de acordo com a

regulamentação da ANATEL ou da entidade que as vezes lhe faça ou que a venha

suceder, e antes do respectivo funcionamento, que o índice de radiaçáo resultante

da somatória dos indicadores após o início de funcionamento da mesma não

excederá aquele definido pelo órgão federal regulador.

§ 20. Sem prejuízo do disposto no § 1o, o empreendedor deverá comprovar, ainda,

que a instalação da ERB náo ocasionará nenhuma interferência eletromagnética

nos equipamentos hospitalares.

§ 3o. As Estações de Rádio Base que até a publicação desta Lei já tiverem sido

instaladas, estão desobrigadas do cumprimento do inciso Vl deste artigo.

CAPíTULO III

Da lnstatação Em Áreas Públicas

Art.70 Nas áreas públicas municipais a permissão será outorgada por decreto de

autoria do Chefe do Poder Executivo.

§'lo A concessão dar-se-á, sempre, a título precário e oneroso, e será formalizada

poÍ termo lavrado pela Procuradoria Geral do Município.

§ 2o A contraprestação Íinanceira, a ser paga pelo permissionário, equivalerá, no

mínimo, a 1% (um por cento) do valor venal do imóvel ocupado.

!'iic J
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§ 3o Do ato a que alude o §'1o deverão constar, além das cláusulas apregoadas

pelo art. 55 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, os parâmetros de

ocupação dos bens públicos, bem como as disposições desta Lei Complementar.

§ 4o O ato de concessáo conterá, ainda, as seguintes obrigaçôes do

permissionário:

| - iniciar as instalaçôes aprovadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado

da data da lavratura do Termo de Permissão de Uso, executando-as de acordo

com o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaciara;

ll - não realizar qualquer instalação nova ou benfeitoria na área cedida sem a

prévia e expressa aprovaçáo pela Prefeitura Municipal de Jaciara;

lll - não utilizar a área cedida para finalidade diversa da aprovada;

lV - náo ceder a área a terceiros, exceto nas hipóteses de compartilhamento

previstas nesta Lei Complementar;

V - pagar pontualmente a retribuição mensal estipulada;

Vl - responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por quaisquer prejuízos

decorrentes do uso da área, serviços e obras que executar.

Art.8o. A retribuiçáo mensal pelo uso do bem público municipal será calculada

pela Contabilidade , de acordo com o valor de mercado de locação do imóvel e a

extensáo da área cedida.

§ 1o - Quando houver compartilhamento da área entre dois ou mais

permissionários, cada um pagará a retribuição mensal proporcionalmente à área

ocupada pelo seu equipamento.
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§ 2o - O valor da retribuiçáo mensal será reajustado anualmente pelo indice de

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, calculado pelo lnstituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE -, ou por outro índice que vier a substituí-lo.

§ 30 - Deverá ser efeluada a mediçáo e cobrança de consumo de energia elétrica

e água da ERB em bens públicos municipais.

§ 4o - O recolhimento da retribuição mensal será efetuado pelo permissionário em

data e local a ser fixado no Termo de Permissão de Uso, e a impontualidade no

pagamento acarretará, desde logo, a incidência de multa de 10% (dez por cento)

sobre o valor devido, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nesta

Lei Complementar.

Parágrafo único. Compete à Prefeitura Municipal a emissão do Termo de

Permissão de Uso e o cálculo do valor a ser cobrado pela utilização do espaço

necessário à implantaçâo desses equipamentos.

CAPíTULO IV

Das Regras De Edificação, Uso E Ocupação Do Solo

Art. 10. A Estação de Rádio Base deverá atender às seguintes disposiçÕes

l- ser instalada em lotes ou glebas, com frente para a via oficial, com largura igual

ou superior a 1 0,00m (dez metros);

ll - atender ao tamanho mínimo de lote estabelecido para cada zona de uso;

CMJ
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lll - apresentar 1 (uma) vaga para estacionamento de veículos, a qual poderá ser

alugada;

lV - observar a distância mínima de í00 m (cem metros) entre torres, postes ou

similares, mesmo quando houver compartilhamento dessas estrutuÍas,

consideradas as já instaladas regularmente e aquelas com pedidos já

protocolados;

V - o contêiner ou similar poderá ser implantado no subsolo;

Vl - observância, pelo contêiner ou similar que compõe a ERB, do seguintes

Íecuos

a) de frente e fundo, de 5,00 m;

b) laterais mínimos de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) de ambos os

lados, para a implantação da sala de equipamentos;

Vll - para torres, postes ou similares, com até 40,00m (quarenta metros) de altura,

os seguintes recuos:

a) de frente e fundo: 5,00 m;

b) laterais: 2,00 m de ambos os lados;

Vlll - as torres, postes ou similares, com altura superior a 40,00m (quarenta

metros) e inferior ou igual a 80,00m (oitenta metros), deverão observar aos recuos

estabelecidos no inciso Vll acrescidos de 0,10 m (dez centímetros) para cada 1

(um) metro de torre ou poste adicional;

lX - as torres, postes ou similares com altura superior a 80,00m (oitenta metros),

ficarão condicionadas à apresentação de justificativa técnica para a altura

desejada e dependerão de diretrizes prévias emitidas pela Prefeitura Municipal e
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por ela aprovadas, para definição dos recuos mínimos necessários à sua

compatibilização com o entorno;

X - afixar, no local da instalação, placa de identificação visível com o nome da

operadora do sistema, telefone para contato e outras inÍormaçÕes exigidas pelo

decreto que vier a regulamentar a presente Lei Complementar;

§ 20 - Quando a ERB for implantada em terreno vago, este deverá apresentar no

mínimo 15% (quinze por cento) de área permeável.

§ 3o - As instalaçÕes que compÕem a Estação de Rádio Base não serão

consideradas áreas computáveis para fins das disposiçÕes da legislaçáo de uso e

ocupação do solo, do Código de Obras e Edificações e legislação correlata

quando instaladas no topo de edifícios.

§ 4o. As Estaçóes de Rádio Base que ate a publicação desta Lei já tiverem sido

instaladas, estão desobrigadas do cumprimento do inciso lV deste artigo.

Art. 11 - No caso de compartilhamento da mesma estrutura por mais de uma

empresa, deverá ser atendido o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único. Por ocasião do protocolo do processo, deverão ser identificadas

todas as empresas que participem do compartilhamento, emitindo-se documentos

individuais para cada uma delas.

A.rt. 12 - Todos os equipamentos que compõem a ERB deverão receber

tratamento acústico para que, no receptor, o ruído não ultrapasse os limites
CMJ
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§ '1o - A implantaçáo de ERB deverá ser feita prioritariamente em topo de edifícios,

construçÕes e equipamentos mais altos existentes na localidade, desde que com

anuência dos condôminos ou proprietários.
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máximos permitidos para cada zona de uso, estabelecidos em legislação

pertinente, dispondo, também, de tratamento antivibratório, se necessário, de

modo a não acarretar incômodo à população.

Parágrafo único. A anuência, em caso de condomínio, será feita de conformidade

com o estabelecido pela respectiva convenção.

CAPíTULO V

Dos Procedimentos De lnstalação

Art. í4 - A instalação de Estação de Rádio Base depende da expediçáo de Alvará

de Execução.

Art. 15 - O pedido de Alvará de Execução para instalaçáo de Estação de Rádio

Base será apreciado pela Prefeitura Municipal, devendo ser instruído com o

requerimento padrão acompanhado dos seguintes documentos:

t - título de propriedade do imóvel em que a ERB será instalada, acompanhado do

respectivo Contrato de Locação ou documento que comprove a posse direta do

imóvel, quando a titularidade do bem não pertencer à requerente;

lll - declaração autorizando a instalação assinada pelo proprietário, órgão ou

entidade competente;

CMJ
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Art. 13 - A instalaçáo da ERB em condomínios, vilas e ruas sem saída dependerá

de prévia anuência dos condôminos ou proprietários, mediante documento

registrado em cartório.

ll - cópia da notificaçâo-recibo do lmposto Predial e Territorial Urbano - IPTU do

imóvel em que a ERB será instalada;
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lV - ata de reunião, registrada em cartório, com anuência dos condôminos,

conforme estabelecido em convençáo do condomínio;

V - anuência dos moradores no caso de vila e ruas sem saída;

Vl - plantas contendo a localização de todos os elementos da ERB no imóvel,

indicando os parâmetros urbanísticos previstos nesta Lei Complementar,

assinadas por profissionais habilitados, responsáveis pela elaboração do projeto e

pela execução da obra;

Vll - em caso de ERB implantada em lote em que já exista edificação, documentos

que comprovem a regularidade da edificação quanto ao atendimento às posturas

municipais;

Vlll - comprovaçáo do atendimento aos índices de radiação estabelecidos na

Resolução da ANATEL, ou que vier a substituí-la, emitido por profissional

habilitado, demonstrando que a totalidade dos índices de radiação não ionizantes

(RNl) - considerada a soma das emissÕes de radiação de todos os sistemas

transmissores em Íuncionamento com a ERB que se pretende instalar - não

causem riscos ou danos no caso de haver exposição humana;

lX - laudos técnicos dos elementos estruturais da edificação, bem como dos

equipamentos que compÕem a ERB, atestando a observância das normas

técnicas em vigor, emitidos por proÍissional habilitado;

X - anuência dos órgãos competentes nos casos previstos nesta Lei

Complementar;

Xl - aprovação dol Comando Aéreo Regional, se houver;
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§ 'lo - No caso de ERB localizada no raio de ate 100,00m (cem metros) de

hospitais e de postos de saúde, a comprovação de emissão de radiação deverá
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indicar o nível de radiação emitido pelo ambiente, antes do funcionamento da ERB

e o indice de radiação resultante da somatória dos índices que serão obtidos após

o início de funcionamento da mesma, comprovando que a instalaçâo da ERB não

ocasionará nenhuma interferência eletromagnética nos equipamentos médicos e

hospitalares e nem lhes causará danos.

§ 2o - O Cálculo Teórico de que trata o parágrafo anterior deverá ser emitido por

profissional habilitado, devendo o mesmo ser assinado pela operadora do sistema'

a qual será responsável solidária pelo mesmo.

§ 3o - No ato do protocolo do projeto de instalação ou de regularização de ERB' o

empreendedor comprovará o pagamento da Taxa Para Exame e Verificação, cujo

valor será de R$ 5.796,73 (cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e

três centavos).

5 +o - O valor da taxa aludida no § 3o será reajustado anualmente pelo índice

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC -, ou por oulro índice que vier a

substituí-lo.

§ 5" - Além da Taxa aludida no § 3o, o empreendedor deverá comprovar, no

protocolo do projeto de instalação ou de regularização de ERB, os pagamentos

dos seguintes tributos:

| - Taxa de Consulta Prévia, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

ll - Taxa de Licença Ambiental Prévia, no valor de R$ 6.000'00 (seis mil reais);

lll - Taxa de Licença de lnstalação, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

§ 6o - Uma vez aprovado o projeto de instalação ou de regularização da estação

de rádio base, o empreendedor comprovará o pagamento da Taxa de Certidáo de

Conclusão ("Habite-se"), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
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§ 7o - O projeto contemplará - sob pena de rejeição - um sistema de proteção

contra descargas atmosféricas que seja independente e exclusivo da Estação de

Rádio Base.

§ 8o - O projeto apresentado à Prefeitura Municipal deverá conter medidas de

proteção que impeçam o acesso de pessoas não autorizadas à ERB, devendo o

acesso às instalaçÕes ser franqueado à fiscalização municipal.

Art. 16 - Após a instalação da Estação de Rádio Base deverá ser requerida a

expedição do Certificado de Conclusão.

§ 1" - O pedido do Certificado de Conclusão será instruído com o requerimento

padrão acompanhado de um jogo de plantas aprovado e do alvará de execuçáo

para instalaçâo da Estação de Rádio Base.

CAPITULO VI

Da Fiscalização Da lnstalação

AÍt. '17 - A ação fiscalizatória da instalação da Estação de Rádio Base deverá ser

desenvolvida de ofício ou mediante notícia de irregularidade, limitando-se à

verificação do cumprimento da legislação municipal, observado o procedimento

ora estabelecido.
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§ 2o - A operaçáo da Estação de Rádio Base se sujeitará às normas gerais de

ocupaçáo do solo municipal e estará condicionada aos pagamentos da Taxa de

Localização e Funcionamento e da Taxa de Licença Ambiental, nos termos da

Tabelas Unica desta Lei Complementar.

Art. í I -Constatado o descumprimento das disposiçoes desta Lei Complementar,

os responsáveis ficaráo sujeitos às seguintes medidas:
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| - intimação para regularizar ou retirar o equipamento no prazo de 30 (trinta) dias;

ll - náo atendida a intimação, será lavrada multa administrativa no valor de R$

100.000,00 (cem mil reais), atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao

Consumidor - INPC -, ou poÍ outro índice que vier a substituí-lo, renovável a cada

30 (trinta) dias, enquanto perdurarem as irregularidades.

Art. 19 - Concomitantemente à lavratura da segunda multa, no valor fixado no

inciso ll do artigo í 8, deverão ser adotadas as seguintes providências:

| - expedição de oficio à Agência Nacional de Telecomunicaçoes - ANATEL,

informando sobre o descumprimento, pela empresa concessionária, das

disposiçôes da legislaçáo municipal e solicitando a desalivaçâo da transmissão

dos sinais de telecomunicação, com fundamento no artigo 74 da Lei Federal no

9.472,de 16de julhode 1997;

ll - encaminhamento do respectivo processo administrativo ao Departamento

Judicial da Procuradoria Geral do Município, para fins de propositura de açâo

judicial, ou, na hipótese prevista no artigo 70 desta Lei Complementar, à Secretaria

Municipal de Administração, para as providências de sua competência.

Art. 20 Na hipótese de o infrator não proceder à regularização ou à remoção do

equipamento, a Prefeitura deverá adotar as medidas tendentes à sua remoção,

podendo, inclusive, quando for o caso, contratar serviços especializados para tal

finalidade, cobrando do infrator os custos correlatos, sem prejuízo da aplicação de

multa e demais sançÕes cabíveis.

Àfi.21 - As notificações e intimaçÕes deverão ser endereçadas à sede da

operadora, podendo ser enviadas por via postal com aviso de recebimento, ou por

meio de correio eletrônico (e-mail).

CMJ
FLS

Ruo Jurucê, I 30,l - Centro - CEP: 78820-000 - JocioÍo-MT - Fonê: (óó) 34ól -7350

E-moil : conÍoto@comoÍojocioro, mt. gov bÍ - www.comoÍoiocioro. ml. gov br

RUB



ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

CAPITULO VII

Da Fiscalização Do Funcionamento

Art.22 - Compete ao Poder Executivo Municipal a fiscalização do funcionamento

das Estaçóes de Rádio Base.

Art. 23 - O Poder Executivo Municipal deverá criar um sistema de informação de

localização e funcionamento das ERBs, o qual deverá ser regulamentado por

decreto.

Art. 24 - O controle das avaliações de densidade de potência oriundas de

radiações eletromagnéticas deverá ser de responsabilidade do Poder Executivo,

por meio de medições periódicas.

Art.25 - O Poder Executivo Municipal deverá elaborar um plano de controle para

limitar a exposiçáo da população a campos elétricos, magnéticos e

eletromagnéticos, bem como definir os aspectos a serem desenvolvidos no laudo

radiométrico, o qual deve ser apresentado anualmente.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde, diretamente ou por meio de

contrato, termo de parceria ou convênio, deverá promover estudos por

amostragem acerca da saúde da populaçáo com permanência prolongada em

ambientes próximos a Estações de Rádio Base.

Art. 26 - O Poder Executivo Municipal deverá estimular o compartilhamento das

ERBs por mais de uma operadora do sistema, visando diminuir o número de

equipamentos de radiofrequência.
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ParágraÍo único. O Poder Executivo regulamentará o procedimento de

fiscalização das ERBs e as sançôes aplicáveis ao descumprimento desta Lei

Complementar.
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AÍt.27 - O controle ambiental de radiaçáo eletromagnética dar-se-á mediante a

utilização de Laudo Radiométrico de Conformidade, como instrumento de análise

comparativa dos dados fornecidos pelas empresas responsáveis e os monitorados

pela Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal, para efeito do controle ambiental por

meio da análise do Laudo Radioméhico de Conformidade, poderá contratar,

estabelecer convênios ou termos de parceria com entidades reconhecidamente

capacitadas a respeito da matéria, observada a legislação vigente.

Art. 28 - O não-cumprimento do disposto no artigo 50 desta Lei Complementar

caracleriza crime ambiental, nos termos do artigo 60 da Lei no 9.605, de 12 de

fevereiro de 1998.

CAPITULO VIII

Da Regularização

Art.30 - Fica concedido o prazo de 60 (sessenta) dias, contado da publicação do

decreto regulamentar desta Lei Complementar, para que as EstaçÕes de Rádio

Base regularmente instaladas apresentêm Laudo Radiométrico Teórico

comprovando o atendimento dos índices mínimos de emissáo de campos

eletromagnéticos, conforme o disposto na legislação Íederal, sob pena de perda

do licenciamento e aplicação das penalidades previstas nesta Lei Complementar.
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Art. 29 - As EstaçÕes de Rádio Base instaladas em desconformidade com as

disposições desta Lei Complementar deverão a ela se adequar no prazo de 60

(sessenta) dias, contado da data da publicação do respectivo decreto

regulamentar, podendo o prazo ser prorrogado por igual período, a critério do

Poder Executivo Municipal.
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Art.3'l - Sem prejuízo do atendimento às exigências específicas, estabelecidas

para os equipamentos a que se refere o artigo 2o desta Lei Complementar, a

regularização das edificaçÕes nas quais estejam eles instalados obedecerá às

regras pertinentes previstas na legislação de uso e ocupação do solo, bem como

as normas aplicáveis às edificações em geral.

§ 1o - Os pedidos de regularização das ediÍicaçÕes mencionadas neste artigo

deverão ser acompanhados de declaração firmada pelo interessado noticiando a

existência dos equipamentos referidos no artigo 2o desta Lei Complementar, bem

como todas as informaçÕes referentes à respectiva operadora, sob as penas da

Lei Complementar.

§ 3o - Do Auto de Regularização das edificaçÔes aludidas no caput deste artigo

deverá constar ressalva quanto à regularização ou retirada da ERB no prazo

previsto no artigo 29 desta Lei Complementar, sob pena de cancelamento da

regularização concedida.

CAPíTULO IX

Das Centrais Telefônicas

Art. 32 - As edificações destinadas a abrigar central telefônica enquadram-se na

categoria de uso especial, sendo permitidas em todas as zonas de uso' devendo

ser atendidas as condiçÕes previstas para a implantação do uso sujeito a controle

especial.

§ 1o - Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se central telefônica o

conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários

6
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§ 2o - Fica estabelecido o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da

data da publicaçáo desta Lei Complementar, para o protocolo dos pedidos de

regularização das edificações referidas no capuÍ deste artigo.
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à realização de telecomunicaçáo, seus acessórios e periféricos e, quando for o

caso, as instalaçÕes que os abrigam e complementam, inclusive terminais

portáteis, e a respectiva edificação.

§ 2o - No caso de serem ultrapassados os índices máximos previstos na legislação

de uso e ocupação do solo, as edificaçÕes destinadas a abrigar central telefônica

estarão sujeitas ao pagamento de outorga onerosa, nos termos previslos no

Anexo I desta Lei.

§ 3o - São considerados equipamentos as instalações que compõem a central

telefônica, tais como sistemas de energia (transformadores, grupo motor gerador,

quadros de distribuição de força, retificadores, bancos e baterias), máquinas de

pressurização, sistemas de ar condicionado, equipamentos de comutação e

transmissão, rádios, esteiras e respectiva cabeação.

§ 40 - As edificaçÕes destinadas a central telefônica concluídas até 30 de

setembro de 20"19 poderão ser objeto de regularização.

Art. 33 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei Complementar

Complementar no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da sua

publicação.

Art. 35 - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação

Sala das SessÕes, em 05 de novembro de 2019.
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TABELA I

(PROJETO DE LEt COMPLEMENTAR No 36 / 20í9)

Taxa de Localização e Funcionamento - por ERBl R$ 18 965,80

Taxa de Licença Ambiental, por ERB2 13.800,00

Taxa de Localização e Funcionamento - Por Central
Telefônica

R$ 13.800,00

Taxa de Licença Ambiental - Por Central Telefônica R$ 13.800,00

I Abreviatura de Estação de Rádio Base,
2 Id"^. CMJ
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