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OMAR NAJAR, Prefeito Municipal de Americana, Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. Io A esta Lei se aplicam os limites estabelecidos pela Lei Federal n° 11.934, de 05
de

maio

de

2009,

eletromagnéticos,

quanto

à

associados

exposição
ao

humana a

funcionamento

campos
de

elétricos,

estações

magnéticos

transmissoras

e
de

radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de
freqüências até 300 GHz (trezentos gigahertz), visando garantir a proteção da saúde e do

meio ambiente equilibrado.

Sf " ~

~~^

Parágrafo Único - Estão sujeitos às obrigações estabelecidas por esta Lei as operadoras
de serviço que se utilizarem de estações transmissoras de radiocomunicação, de telefonia
móvel ou fixa, fornecedores de terminais de usuário comercializados no Município de
Americana e as concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços de energia
elétrica.

Art. 2o Nos termos dos incisos I e VIII do art. 30 da Constituição Federal de 1988 é de
competência exclusiva do Município de Americana legislar sobre assuntos de interesse local,
atinentes ao uso e ocupação do solo, ordenamento urbano, aprovação de projetos de

construção e afins, bem como a análise de empreendimentos considerados de impacto
ambiental para fins de licenciamento municipal de suas atividades.
Art. 3o Para os fins desta Lei são adotadas as seguintes definições:

I - área crítica: área localizada até 50 (cinqüenta) metros de residência e 100 (cem) .
metros de hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos;

II - campos elétricos e magnéticos: campos de energia independentes um do outra
criados por voltagem ou diferença de potencial elétrico (campo elétrico) ou por corrente

Praça Divino Salvador N° 5 - Bairro Girassol - CEP 13465-689 - Fone: (19) 3472-9700 - Americana - SP
www.camara-americana.sp.gov.br

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15:43:11

PROJETO

fvsUNiCíPAL

"americana

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

elétrica (campo magnético), associados à geração, transmissão, distribuição e uso de energia
elétrica;

III - campos eletromagnéticos: campo radiante em que as componentes de campo
elétrico e magnético são dependentes entre si, capazes de percorrer grandes distâncias, sendo

IV

-

exposição:

situação em que pessoas estão

expostas

a campos elétricos,

magnéticos ou eletromagnéticos ou estão sujeitas a correntes de contato ou induzidas,
associadas a campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos;
V - infraestrutura de suporte: meios físicos fixos construídos para dar suporte às
estações transmissoras de radiocomunicação, entre os quais postes, torres, mastros, armários,
estruturas de superfície e estruturas suspensas;

VI - radiocomunicação: telecomunicação que utiliza freqüências radioelétricas não
confinadas a fios, cabos ou outros meios físicos;

VII - radiofreqüência - RF: freqüências de ondas eletromagnéticas, abaixo de 3000
GHz (três mil gigahertz), que se propagam no espaço sem guia artificial e, para os fins desta
Lei, situadas na faixa entre 9 kHz (nove quilohertz) e 300 Ghz (trezentos gigahertz);

VIII - relatório de conformidade: documento elaborado e assinado por entidade
competente, reconhecida pelo respectivo órgão regulador federal, contendo a memória de
cálculo ou os resultados das medições utilizadas, com os métodos empregados, se for o caso,
para demonstrar o atendimento aos limites de exposição;

IX - taxa de absorção específica - SAR: medida dosimétrica utilizada para estimar a
absorção de energia pelos tecidos do corpo;

X

-

estação transmissora de radiocomunicação:

conjunto

de

equipamentos

ou

aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação, seus
acessórios e periféricos que emitem radiofreqüência e, quando for o caso, as instalações que
os abrigam e complementam;

XI - sistema de energia elétrica: conjunto de estruturas, fios e cabos condutores de
energia,

isoladores,

dispositivos

e

transformadores,

demais

meios

e

subestações

equipamentos

e

seus

destinados

equipamentos,

aos

serviços

de

aparelho:

geraçã^

transmissão, distribuição e ao uso de energia elétrica;

XII - Estação Rádio Base - ERB: estação transmissora de radiocomunicação destinada
à prestação de serviço de telefonia;

XIII - ERB tipo terreno: é a Estação Rádio Base instalada em lotes ou terrenos que usa
postes ou torres como suporte das antenas transmissoras;
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XIV - ERB tipo topo de prédio: é a Estação Rádio Base instalada nos topos ou
fachadas das edificações, dispensando assim o uso de postes ou torres como suporte das
antenas transmissoras;

XV - torre ou poste: modalidade de infraestrutura de suporte às estações transmissoras

XVI - operadora do sistema: a empresa detentora da outorga, concessão ou autorização
emitida pelo poder público para operar os sistemas;

XVII - proprietária da infraestrutura: pessoa física ou jurídica detentora do domínio da
torre, poste ou similar, dos demais elementos que compõem o sistema, que os utiliza para
operação de sistema transmissor ou receptor de radiofreqüência ou para aluguel dessa
infraestrutura.

Parágrafo Único - As estruturas verticais com altura superior a 1 Om (dez metros) serão
consideradas como estrutura similar à de torre.

Art. 4o Para garantir a proteção da saúde e do meio ambiente serão adotados os limites
recomendados pela Organização Mundial de Saúde - OMS para a exposição ocupacional da
população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados pelas

Estações Rádio Base e pelos sistemas de energia elétrica que operam na faixa de até 300
Ghz (trezentos gigahertz).

Parágrafo Único - Enquanto não forem estabelecidas novas recomendações pela
Organização Mundial de Saúde serão adotados os limites da Comissão Internacional de
Proteção Contra Radiação Não Ionizante - ICNIRP, recomendados pela Organização
Mundial de Saúde ou outra que venha substituí-la, em conformidade com as orientações da
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

Art. 5o Não estão sujeitos às prescrições previstas nesta Lei, os radares militares e

civis, com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo, cujo funcionamento deverá
obedecer aos dispositivos legais próprios.
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de radiocomunicação, com configuração vertical;

Art. 6o O controle ambiental será realizado mediante medição de emissões// sFZ)
eletromagnéticas dos empreendimentos, e da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental -\J
EIA, realizado pela própria empresa emissora ou por terceiro por ela contratada e pela!
análise dos laudos técnicos respectivos analisados pela municipalidade.

Parágrafo único: Pode a municipalidade destacar servidor habilitado para a
conferência das normas técnicas estabelecidas na lei federal 11.934 de 05 de maio de 2009,
das recomendações da Organização Mundial da Saúde - OMS e do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 7o O controle urbanístico se dará mediante elaboração de Estudo de Impact

Vizinhança - EIV e a realização de audiência pública, pela própria empresa emissora ou pw
terceiro por ela contratada e por demais laudo técnico que se fizer constar.
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Art. 8o Os laudos radiométricos preexistentes, aqueles destinados à emissão da licença
de funcionamento ou aqueles realizados para fins de monitoramento serão feitos, dentro de
um raio de 50 (cinqüenta) metros do eixo da estação em licenciamento.

situação preexistente e a segunda avalie as condições do local com a incorporação da
radiação emitida pela nova estação.

§ 2o Durante a tramitação do processo da licença de funcionamento será permitido o
funcionamento dos equipamentos, visando a realização das medições de emissões prévias,
sendo que caso a Secretaria Municipal do Meio Ambiente verifique irregularidades nas
emissões eletromagnéticas, poderá sugerir, inclusive, a cassação da Alvará de Execução já
deferida pela Secretaria Municipal de Obras.

§ 3o A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, visando avaliar as radiações não
ionizantes, poderá exigir das empresas emissoras a realização de até 9 (nove) medições, de
acordo com a metodologia adotada pela ÀNATEL, através da Resolução n° 303/2002 e seus
anexos.

§ 4o As medições deverão ser realizadas por profissionais habilitados, com o uso de
equipamentos que quantifiquem a densidade de potência na faixa de freqüência de interesse
e que englobe as fontes de freqüência relevantes, por integração do espectro
eletromagnético, de acordo com os critérios definidos na Resolução n° 303/2002 e seus
anexos, expedida pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações.

§

5o Os

equipamentos utilizados

serão

calibrados

e

aferidos

em laboratórios

credenciados pelo fabricante, devidamente comprovado, dentro de suas especificações.
§ 6o Os laudos radiométricos resultantes das medições realizadas pelas empresas

emissoras deverão ser elaborados por engenheiro especialista em radiação eletromagnética,
com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e
estarem acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

§ 7o Na impossibilidade de se obter a permissão para a realização da medição em locail

privado, a mesma poderá ser realizada no local público que mais se aproxime do ponto \
anteriormente determinado.

§ 8o As Estações Rádio Base em regime de compartilhamento devem apresentar sua
documentação em separado, sendo que o laudo radiométrico será parâmetro de análise
conjunta a ser realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Art. 9o A licença de funcionamento deverá contar com o registro das condições

técnicas autorizadas para funcionamento do equipamento no local, com vistas a facilitar o^A
trabalhos de fiscalização.
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§ Io Para o licenciamento de novo empreendimento é obrigatória à realização pela
empresa emissora de, pelo menos, 02 (duas) medições, de modo que a primeira identifique a
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§ Io As antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas deverão, por regra, serem
compartilhadas, funcionando de modo que a densidade de potência total, considerada a soma
da radiação preexistente com a radiação adicional emitida pela nova antena, medida por
equipamento que faça a integração de todas as freqüências na faixa prevista nesta Lei, não
ultrapasse os limites recomendados na forma do art. Io, retro.

deverão ser publicados no Diário Oficial do Município.

Art. 10 Os concessionários de serviços de transmissão de energia elétrica deverão, na
fase da emissão da licença de funcionamento do novo sistema de transmissão de energia ou
sempre que houver alteração nas características vigentes dos sistemas de transmissão,

solicitar medições dos níveis de campo elétrico e magnético para a apresentação de relatório
dos níveis identificados, conforme disposto na Lei Federal n° 11.934/09.

Art. 11 A fim de garantir a proteção da paisagem urbana, as operadoras devem

priorizar o compartilhamento de infraestruturas, levando em conta o disposto no art. 73 da
Lei Federal n° 9.472, de 16 de julho de 1997.

Parágrafo Único - Na existência da antena já instalada nas proximidades, deverá a
municipalidade condicionar o uso compartilhado em detrimento de novas instalações.

Art. 12 As Estações Rádio Base tipo terreno devem atender ao afastamento mínimo de
500 (quinhentos) metros, de qualquer outra estação, exceto quando houver justificado
motivo técnico.

Parágrafo Único - As Estações Rádio Base tipo topo de prédio devem atender
Ímpreterivelmente ao afastamento mínimo de 100 (cem) metros de qualquer outra estação,
sob pena de indeferimento do pedido de licença respectivo.

Art. 13 As Estações Rádio Base e demais sistemas ou empreendimentos passíveis de

licenciamento nos termos da presente Lei serão instalados conforme as regras de recuo, em
analogia, ao art. 122, da lei municipal n° 5.998, de 22 de dezembro de 2016, (Plano!
Desenvolvimento Físico e Urbanístico).

Art. 14 As instalações dos equipamentos de transmissão, gabinetes, containeW,

geradores de energia elétrica e antenas no topo de edifícios são admitidos desde que:

rJ

'^

I - firmada a excepcionalidade do §1°, do artigo 23, desta lei;

II - as emissões de ondas eletromagnéticas não sejam direcionadas para o interior da
edificação na qual se encontram instaladas;

III - sejam garantidas condições de segurança para as pessoas que acessarem o topo do
edifício;

IV - seja promovida a harmonização estética dos equipamentos de transmissão/\

containers e antenas com a respectiva edificação.
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§ 2o Os registros das localizações e das densidades de potência das antenas licenciadas
deverão constar de um cadastro a ser criado junto ao órgão público, sendo que tais registros

I
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V - seja a emissão sonora inferior aos limites estabelecidos no anexo V da lei

municipal n° 5.998 de 22 de Dezembro de 2016 (Plano Desenvolvimento Físico e
Urbanístico)

Art. 15 Deverão ser utilizados, sempre que tecnicamente viável, em áreas urbanas,
postes tubulares, visando minimizar os impactos visuais causados pela estrutura de suporte
das antenas, excluindo, assim, a utilização de estruturas treliçadas.
Art. 16 0 licenciamento municipal deverá ser realizado em 03 (três) etapas seqüenciais

destinadas, respectivamente, à apreciação dos requerimentos de certidão de uso e ocupação
do solo, do alvará de execução e da licença de funcionamento.

Parágrafo Único - A expedição de certidão de uso e ocupação do solo dependerá de
requerimento do interessado, acompanhado do endereço do local onde pretende se instalar,
da descrição dos equipamentos e da apresentação de dados da empresa e atividades que
pretende executar.

Art. 17 Para análise e obtenção do alvará de execução, o empreendedor deverá
apresentar requerimento acompanhado de:

I - certidão de uso e ocupação do solo já expedida;
II - projeto do empreendimento respectivo,

III - cópia do termo de concessão, permissão ou de autorização de serviço de
telecomunicação e de uso de radiofreqüência, expedido pela Agência Nacional de

Telecomunicações-ANATEL;

"\_

f*>

IV - Estudo do Impacto Ambiental - EIA;
( \^i

V - Estudo de Impacto de vizinhança - EIV;

VI - ata de audiência pública registrada em cartório;
VII - comprovação do pagamento da taxa de Alvará de Execução;

!

VIII - e outros documentos que poderão ser exigidos pela Municipalidade.

§ Io Após a expedição do alvará de execução, o interessado deverá juntar no
respectivo processo o pedido de licença de funcionamento, o comprovante de recolhimento

da taxa de licença de funcionamento e os laudos de medição de emissões de que trata a

presente Lei.

§ 2o Todos os empreendimentos em licenciamento deverão apresentar laudo
audiométrico indicando os níveis de ruídos emitidos pelo funcionamento do equipamento da
estação de transmissão, laudo de avaliação do corpo de bombeiro, sendo que <

documentação deverá ser apresentada juntamente com o requerimento para obtenção a&licença de funcionamento e serão avaliados para enquadramento nos limites prescritos na L—

legislação municipal em vigor.
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VI - seja em conformidade com as normas do corpo de bombeiros;
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Art. 18 0 alvará de execução deve ser renovado, anualmente, até que seja expedida a
licença de funcionamento ou sempre que houver qualquer alteração na infraestrutura do
equipamento, seja para fins de ampliação, redução ou compartilhamento.

Art. 19 As licenças e alvarás concedidos até a presente data, haverão de ser renovados

Parágrafo Único. Os projetos protocolados e/ou aprovados na vigência da lei revogada
e que ainda não receberam o respectivo alvará de funcionamento deverão, obrigatoriamente,
apresentar o que dispõe os incisos de I a VIII do artigo 17.

Art. 20 Em havendo início da construção sem que haja o respectivo alvará de execução
ou no caso da obra acarretar riscos à segurança de pessoas ou imóveis fronteiriços, a
Secretaria Municipal de Obras deverá de imediato embargar a respectiva obra.

Parágrafo Único - Não sendo tomadas as medidas necessárias para restabelecer a
segurança de pessoas ou imóveis fronteiriços, fica a Secretaria Municipal de Obras
autorizada a proceder à remoção da infraestrutura, sendo que os custos serão cobrados do
proprietário ou do responsável pela obra.

Art. 21 Pela análise dos processos de licenciamento das atividades abrangidas pela
presente Lei serão devidas as taxas do alvará de execução e licença de funcionamento, cujos
valores são os constantes da legislação tributária municipal e devem ser recolhidos pelos
interessados e apresentados juntamente com os requerimentos de solicitação da licença
respectiva.

Parágrafo Único - Além destes valores, após o regular funcionamento das atividades

descritas nesta Lei, os interessados para fins de análise das medições apresentadas, deverão
recolher, anualmente, a taxa de fiscalização, de acordo com o disposto na legislação
tributária municipal.

Art. 22 O processo referente ao alvará de execução será objeto de manifestação das

Secretarias Municipais de Obras e de Meio Ambiente, conjuntamente, as quais poderio

solicitar o licenciamento do empreendimento em âmbito estadual, conforme a legislação

vigente.

A

Art. 23 Ficam vedadas as instalações de sistemas de transmissores ou receptores, nas

seguintes áreas:

I - em áreas de conservação ou de preservação de vida silvestre;
II - em áreas de relevante interesse ecológico;
III - em estações ecológicas;
IV - em unidades de conservação.
V - em cadeias públicas;
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observando os critérios desta no prazo de 1 (um) ano contados da vigência desta lei.
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VI - em asilos e casas de repouso;
VII - em postos de combustível;
VIII - em áreas localizadas até 50 (cinqüenta) metros de residências;

X - em imóveis tombados pelo patrimônio histórico;

§ Io - De forma excepcional, as instalações de sistemas de transmissores ou receptores
em áreas localizadas até 50 (cinqüenta) metros de residências, poderá ser objeto de análise
de implantação, caso seja juntado ao pedido de licença, documento que comprove a
autorização dos proprietários ou titulares de domínio dos imóveis estabelecidos no raio
delimitado pelo inciso VIII, deste.

§ 2o - Quando do licenciamento das atividades descritas na presente Lei, com relação

às áreas de proteção ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá observar a
legislação federal a fim de verificar se consta da mesma autorização para a implantação de
empreendimentos nestas áreas.

Art. 24 No caso de instalação de novas antenas em sistema de compartilhamento de
estrutura já licenciada, será dispensada a expedição de certidão de uso e ocupação do solo e
de alvará de execução, sendo necessário apenas a expedição de nova licença de
funcionamento.

Art. 25 Havendo várias antenas transmissoras já em operação de um mesmo]
empreendedor, a documentação relativa ao respectivo licenciamento deverá ser apresentada
/
em conjunto para análise, acompanhada de projeto contendo as seguintes informações:

I - antenas transmissoras próprias, com indicação de sua altura, especificação da
estrutura de suporte, tipo de ocupação do lote ou edificação da instalação;

II - antenas transmissoras de terceiros, com indicação de sua altura, no caso da
ocorrência de compartilhamento de torre ou estrutura;

III - prédios residenciais ou comerciais com altura igual ou superior à altura da antena,
considerando um raio de lOOm (cem metros) da antena objeto de análise;
IV - ocorrência de áreas de proteção ambiental, escolas, creches, hospitais e clinicas

onde internem pacientes ou locais onde se verifiquem grande concentração de pessoas,
considerando um raio de lOOm (cem metros) da antena objeto de análise;
Art. 26 Nos locais onde a densidade de potência total ultrapasse os limites descritos
nesta Lei, as emissões deverão ser imediatamente enquadradas de forma a atender os
parâmetros nela estabelecidos, sob pena de ser determinada a desativação da antena.
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IX - em áreas localizadas até 100 (cem) metros de escolas e hospitais;

S CÂMARA yUN!CiPAL

I

AMERICANA

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

§ Io Os empreendedores serão convocados para dar esclarecimento e, se necessário, as
medições serão realizadas com a interrupção alternada para diagnóstico e apuração de
responsabilidades nos casos citados no caput deste artigo.
§ 2o Havendo mais de uma fonte emissora responsável pelo excesso de densidade de
recentemente instalada e, assim, sucessivamente, até que sejam atendidos os limites
estabelecidos.

Art. 27 O empreendedor licenciado deverá a cada 3 (três) anos elaborar laudo
radiométrico das emissões das antenas e a Municipalidade quando entender tal medição

imprescindível para fiscalizar, obrigará que se exare novo laudo, a qualquer turno, no prazo
de 30 (trinta) dias.

Art. 28 A instalação de estrutura vertical para suporte de antenas deverá seguir normas

de segurança, mantendo suas áreas devidamente isoladas e aterradas, conforme as
prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, garantindo que os locais
expostos à radiação não ionizante, na área considerada ocupacional, sejam sinalizados com
placas de advertência.

§ Io As placas de sinalização devem estar em local de fácil visibilidade e conter nome
do empreendedor, telefone para contato, nome e qualificação do profissional responsável e
número da licença, além de informações sobre o processo de licenciamento a ser fornecido
pelo município.

Art. 29 Deverá ser mantida no imóvel onde estiver instalado o sistema transmissor ou /

receptor, em local que permita a leitura natural a partir da rua, placa de identificação di/
operadora do sistema, com as seguintes informações: nome da operadora, com seu endereço

e telefone, nome do responsável técnico, número do CREA, os números das licenças d|

implantação e operação e da autorização de funcionamento expedida pela Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL ou outra licença de igual valor expedida pela agência
reguladora respectiva.

Parágrafo Único - Caso a proprietária da infraestrutura seja pessoa diversa da
operadora do sistema, deverá ser mantida também, placa de identificação com as seguintes
informações: nome do proprietário da torre, endereço e telefone, nome do responsável
técnico, número do CREA e número do alvará de execução.

Art. 30 Nas áreas públicas municipais, a permissão ou a concessão será outorgada por

decreto do Poder Executivo, a título oneroso, e formalizada por Termo, no qual deverão

constar, além das cláusulas convencionais e do atendimento aos parâmetros de ocupação dos

bens públicos, bem como às disposições desta lei, as seguintes obrigações do permissionário
ou concessionário:

I - iniciar as instalações aprovadas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data da lavratura do Termo de Permissão ou Concessão de Uso, podendo

prorrogado pelo Poder Executivo por igual período;
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potência será determinada sua adequação ao responsável, iniciando-se por aquela mais

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

II - não realizar qualquer instalação nova ou benfeitoria na área cedida, sem a prévia e
expressa aprovação da Prefeitura Municipal de Americana;

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

V - responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por quaisquer prejuízos decorrentes

do uso da área, serviços e obras que executar.

Art. 31 A remuneração pelo uso do bem público municipal poderá ser estipulada em
pecúnia, de acordo com o valor de mercado de locação do imóvel e a extensão da área
cedida, podendo ser estabelecida outra forma de contraprestação.
§ Io Quando houver compartilhamento da área entre dois ou mais permissionarios ou
concessionários a título oneroso mediante pagamento mensal, cada um pagará a retribuição
mensal proporcionalmente à área ocupada pelo seu equipamento.

§ 2o Quando houver compartilhamento da área pública entre dois ou mais
permissionarios ou concessionários a título oneroso com base em permuta de serviços ou
benfeitorias para o Município, deverá ser definido junto à Prefeitura qual serviço ou
benfeitoria ou remuneração deverá ser realizado por cada empresa.
§ 3o O valor da retribuição mensal será reajustado anualmente pelo índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou p

outro índice que vier a substituí-lo.

-......—■**"

J>

§ 4o Deverá ser efetuada a medição e cobrança de consumo de energia elétrica e ági /a

da ERB em bens públicos municipais.

\

\

§ 5o O recolhimento da retribuição mensal será efetuado pelo permissionário ou
concessionário em data e local a ser fixado no Termo de Permissão ou Concessão de Uso, e
a impontualidade no pagamento acarretará, desde logo, a incidência de multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor devido, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em lei.

Art. 32 A desobediência ou não observância das regras estabelecidas nesta Lei
implicará sucessivamente, na aplicação das seguintes penalidades:
I - advertência por escrito, notifícando-se o infrator para sanar a irregularidade no

prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa;

II - imposição de multa que pode variar entre 40 UFESP e 4.000 UFESP, aplicadas

segundo os critérios estabelecidos em Decreto regulamentador;

Praça Divino Salvador N° 5 - Bairro Girassol - CEP 13465-689 - Fone: (19) 3472-9700 - Americana - SP
www.camara-americana.sp.gov.br

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15:43:11

IV - não ceder a área a terceiros, exceto nas hipóteses de compartilhamento previstas

nesta lei;

Câmara Municipal de Americana

\

Estado de São Paulo

III - persistindo a irregularidade mesmo após a multa, a atividade será embargada e/ou
interditada.

Art. 33 Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de 90 dias.

Art. 34 Fica expressamente revogada a Lei n° 4.307, de 10 de Janeiro de 2.006, e a Lei
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4.784. de 29 de dezembro de 2008.

Art. 35 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário, Dr. Antônio Alvares Lobo, 29 de maio de 2017.

Segue assinatura de seus autores.

Marcb Antônio A. Jo _

Avereador-PMrÍB
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Vereador - PSDB

Vereador-PCdoB

Vereador - PV
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Vereador - PSDB

Vereador - PR
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Gôalter Amado
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Câmara Municipal de Americana

Estado de São Paulo

II CÂM^wcÍ!Ía
CÂM^wcÍ!Ía

*

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação de Vossa Excelência e dos nobres pares
desta Casa, o incluso Projeto de Lei de nossa autoria, que "estabelece normas e
procedimentos para a instalação e de funcionamento de torres de transmissão de telefonia
celular e de outrasfontes emissoras no município e dá outras providências ".

Preliminarmente, importante esclarecer que a presente propositura visa adequar a
legislação municipal vigente às regras contidas na legislação federal, especificamente nas
Leis Federais n° 11.934, de 05 de maio de 2.009 e n° 9.472, de 16 de julho de 1.997 e na
Resolução n° 303, de 02 de julho de 2002, expedida pelo Conselho Diretor da Agência

Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

O presente projeto de lei trata especificamente de estabelecer, observando a
legislação federal e estadual e suas respectivas competências reservadas, procedimentos a
serem cumpridos quando do licenciamento de estações de radiocomunicação, no que diz
respeito à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de
radiofreqüências associados à operação de estações transmissoras de serviços de
telecomunicações, de forma a preservar as pessoas e o meio ambiente local.

Além disso, nos termos dos incisos I e VIII do art. 30 da Constituição Federal de
1.988, que estabelece ser de competência exclusiva do Município legislar sobre assuntos de
interesse local, estamos estabelecendo regras atinentes ao ordenamento urbano, aprovação
de projetos de construção e afins, bem como a análise de empreendimentos considerados de
impacto ambiental para fins de licenciamento municipal das atividades já mencionadas.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DE 1988

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

VIU - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da

ocupação do solo urbano. "

A adequação da Lei Municipal que estabelece normas e procedimentos para a

instalação e de funcionamento de torres de transmissão de telecomunicações e de outras
fontes emissoras no município também atende as sugestões feitas pelo Excelentíssimo
Senhor Promotor de Justiça, Dr. Daniel Tadeu dos Santos Mano, enviadas a esta Casa por
intermédio do Oficio 2PJA-AMB - 0159/2017 - svsc, que anexamos à propositura
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Senhores (as) Vereadores (as).

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

rOLHAjW^1
Concluindo, com o devido respeito, submetemos o presente Projeto de Lei à
elevada apreciação dos nobres Vereadores que integram esta Casa Legislativa, na certeza de
que, após regular tramitação, seja a final deliberada e aprovada na devida forma.

Plenário, Dr. Antônio Alvares Lobo, 29 de maio de 2017.

Segue assinatura de seus autores.

i

»

m Rezende

Vereador - PRP

lartins
Vereador - PV

%W**
Thiagooroch

Vereaffòr- PSDB

Marschelo Meche
Vereador - PSDB

Ignér Malheiros
Vereador - PDT

Praça Divino Salvador N° 5 - Bairro Girassol - CEP 13465-689 - Fone: (19) 3472-9700 - Americana - SP
www.camara-americana.sp.gov.br

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15:43:11

É a exposição de motivos.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Promotoria de Justiça de Americana

í*™*r7fiÀRA MUNíCíPA"l

Rua Cristóvão Colombo. n° 233 - Parque Residencial Nardini - American^St* V
CEP 13.468-290- Fone/Fax: 19-3462-1429

CANA

■

OFÍCIO 2PJA-AMB - 0159/2017 - svsc
Assunto: Apurar a regularidade da instalação de antena, tprre e equipamento de

telefonia móvel na Rua Pauíínia, entre os números 642 e 688, neste município de
Americana, (favor usar esta referência).

Americana, 16 de maio de 2017.

Senhor Vereador:

Por

intermédio

do

presente,

encaminho-lhe

sugestão

do

Ministério Público, nos termos do documento anexo, em relação.ao objeto do
inquérito

civil

em

referência

que

tramita

na

Promotoria

de

Justiça

Americana.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

DANIEL TADEU DOS SANTOS MANO
Promotor de Justiça Substituto

Ao

Senhor Vereador ALFREDO LUIZ ONDAS,
Câmara Municipal de AmericanaPraça Divino Salvador, 5

CEP 13465-689 - Bairro Girassol - Americana- SP
ÍIUNICIPflL
AMERICftNfl
DfiTfi:
HORA:

DE

17/05/2017
13:02

Correspondência Recebida N« 383/2B17

de
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Ref: Inquérito Civií MP 14.0187.110/2017-2

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. DE SÃO PAULO

MP

Inquéritos

Civis

14.0739.0006172/2016-9,

n°

14.0187.0000226/2011-2,

14.0187.0000110/2017-2

e

Vistos...

Considerando

que

"Todos

têm

direito

ao

meio

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-ío e preserva- Io para
as presentes e futuras gerações" (artigo 225 da Constituição
Federal de 1988);

Considerando que "A/os últimos anos, a poluição
eletromagnética cresceu assustadoramente, evidenciando que o
custo-benefício não estaria a compensar os enormes avanços

tecnológicos obtidos no campo da telefonia móvel. Assim,

a

exemplo do que se verificou no caso do automóvel, particularmente
em virtude do princípio da precaução e dos interesses das
gerações futuras, a sociedade civil organizada e a comunidade

científica dotada de visão mais ampliada dessa problemática
procuram trazer novas reflexões e buscar debates científicos e

doutrinários para salvaguardar o ser humano e sua qualidade de

vida em harmonia com o meio ambiente," (Edgard Moreira da

Silva,

Poluição

Eletromagnética

-

Saúde

Pública,

Meio

Ambiente, Consumidor e Cidadania: Impactos das Radiações
das Antenas e dos Aparelhos Celulares. São Paulo, 2004, ano
3 - Volume 6, n° 2, abril/junho 2004);
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37.0187.0000375/2017-9

MINiSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Considerando que "Estudos de cientistas

FOLHA,

estrangeiros indicam elevados riscos para o meio ambiente, o
paisagismo, a segurança das edificações, a saúde do trabalhador,
em resumo,

a própria qualidade de vida da pessoa humana"

Pública, Meio Ambiente, Consumidor e Cidadania: Impactos
das Radiações das Antenas e dos Aparelhos Celulares. São
Paulo, 2004, ano 3 - Volume §5 n° 2» abril^unrio 2004);

Considerando qoe !T> princípio da precaução, em
vista desses riscos, cujos maíefícios ainda não possam ser, ao que

alegariam alguns,

comprovados cientificamente, ou meramente

"fantasiosos" para os d&tentores do poder econômico da telefonia
móvel, ou mesmo evidenciados em vários casos concretos, com a
ocorrência de câncer na região craniana de alguns pacientes,
determina que sejam tomadas medidas para regular a produção e

comercialização de equipamentos de telefonia celular bem como
proibir a instalação de antenas de telefonia celular sem prévio
estudo de impacto ambiental e urbanístico, além de respectivo

licenciamento, sempre considerando os direitos do consumidor, o
f

direito constitucional ao meio ambiente sadio e sustentável, a
preservação do paisagismo e prevenção da poluição visual sob o

prisma do valor urbanístico cultural e qualitativo de vida das
grandes cidades e metrópoles. Não havendo certeza absoluta

quanto à inexistência de riscos à saúde e ao meio ambiente,

impõe-se obediência estrita ao princípio da precaução para a
preservação da vida com um. mínimo de dignidade e de qualidade."

(Edgard Moreira da Silva, Poluição Eletromagnética - Saúde

Pública, Meio Ambiente, Consumidor e Cidadania: Impactos
das Radiações das Antenas e dos Aparelhos Celulares. São

Paulo, 2004, ano 3 - Volume 6, n° 2, abril/junho 2004); (g.n.)
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(Edgard Moreira da Silva, Poluição Eletromagnética - Saúde

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Considerando que "Todos os dados referente aos
impactos ambientais e seus efeitos à saúde da população que as

Estações Rádio Base - ERB's provocam, inobstante,

estudos

científicos que provam o seu grau de nocividade, eles ainda são

Todas essas respostas deveriam ser dadas no Estudo de Impacto
Ambiental e no Estudo de impacto de Vizinhança iá que é uma

atividade potencialmente poluidora (art. 225, !V da CF 88 e art. 4,
inciso VI, da Lei n° 10.257/01 - Estatuto das Cidades) (Ivens

Drumond, Guilherme Franco Netto e André Fenner, Poluição
Eletromagnética - Saúde Pública, Mèi© Ambiente, Consumidor
e Cidadania: Impactos das Radiações das Antenas e dos
Aparelhos Celulares. São Paulo, 2004, ano 3 - Volume 6, n° 2,
abril/junho 2004);

Considerando

que

a

realização

de

audiências

públicas é recomendada pela a Organização Mundial da Saúde OMS e, portanto, deveria fazer parte do processo de licenciamento
para

a

instalação

de

novas

estações

transmissoras

de

radiocomunicação (OMS - Estabelecendo um diálogo sobre
riscos

de

campos

eletromagnéticos

-

1.

Campos

Eletromagnéticos efeitos adversos 2. Risco 3. Avaliação de
riscos - métodos 4. Gerenciamento de risco - métodos 5,

Comunicação 6. Exposição a riscos ambientais 7. Orientações)
e (Manual básico do Promotor de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente / Sandra Mara Garbelini (coord.) -v.2, Goiânia: Ministério
Público de Goiás, EStylP, 2010, p. 114);

Considerando que à ANATEL cabe apenas analisar
o uso das radiofreqüências, como suporte de um serviço de

telecomunicações em determinado ponto (Resolução n° 303/2002),

não lhe cabendo a autorização para instalaçã.0 de infraestrutura de
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freqüentemente contestados pefas operadoras de telefonia móvel.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

telecomunicações (torre) em determinado local, ficando a empresa
prestadora do serviço de telecomunicação responsável por atender

os requisitos de urbanismo e obras civis de cada Município (artigo

Considerando que o princípio 15 da "Declaração do

Rio

sobre

Meio Ambiente e

Desenvolvimento",

elaborada

na

"Conferência da Terra" (ECO 92) estabelece que: uCom o fim de
proteger

o

amplamente

meio

o

ambiente,

critério

os

cfe

Estados

precaução

deverão

aplicar

conforme

suas

capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível,

a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como
razão para se adiar a adoção de mediadas eficazes em função dos

custos para impedir a degradação do meio ambiente." (g.n.);

Considerando que para assegurar a efetividade do
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, incumbe ao

Poder Público: exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará

publicidade (artigo 225, § 1o, inciso IV, da Constituição Federal de
1988). (g.n.);

Considerando que o Estatuto da Cidade (Lei n°

10.257/01) insere, dentre suas diretrizes, a proteção, preservação e
recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio

cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico (art. 2o, inc.
XII).

Prevendo,

ainda,

que

a

"Lei

municipal

definirá

os

empreendimentos e atividades privados ou públicos em área

urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de

impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações
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74 da Lei n° 9.472/1997);

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder
Público municipal" (artigo 36). (g.n.);

Considerando

que

a

Constituição

da

República

atinentes ao interesse local (artigo 30, inciso 1);

Considerando que, nos termos da Resolução n°

237/1997 do Conselho Naeiooái do Meio Ambiente - CONAMA,
"/A/f. 3o- A licença ambientai para empreendimentos e atividades
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa
degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto
ambiental e respectivo relatório de impado sobre o meio

ambiente (EIA/RIMA). ao qual dar-se-â publicidade,-garantida a
realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com
a regulamentação", (g.n.);

Considerando que, nos termos da Resolução n°
237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA

"Art. 6° - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos
competentes da União, dós Estados e do Distrito Federal, quando

couber,

o

licenciamento

ambiental

de

empreendimentos

e

atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem

delegadas pelo Estado pôr instrumento legal ou convênio", (g.n.);
Considerando que a Lei municipal n° 4.307/06:

"Dispõe sobre a instalação e o funcionamento de Estações RádioBasè de Telefonia Celular no município e dá outras providências.";
Considerando a necessidade de se promover o

desenvolvimento econômico, mas de forma sustentável:
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defere competência aos municípios para legislarem sobre matérias

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Considerando que a Promótoria de Justiçi"cle
Americana (área: meio ambiente) vem recebendo um número
crescente de representações que almejam que o Ministério Público

investigue eventuais irregularidades nas instalações de Estações

o

que

demonstra

população

o aumento da preocupação

diretamente

atingida

14.0187.0000226/2011-2,

por

{Inquéritos

parte
Civis

da
n°

14.0739.0006172/2016-9,

"14.0187.0000110/2017-2 e 37.0187.0000375/2017-9);

Considerando

que

é

função

institucional

do

Ministério Público, em conformidade com o artigo 129, incisos III,
VIII e IX, da Constituição Federal de 1988: promover a proteção do
meio ambiente e outros direitos difusos e coletivos; requisitar

diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial;
exercer outras funções que lhe forem conferidas,

desde que

compatíveis com sua finalidade;

Considerando que, no exercício de suas funções, o

Ministério Público poderá sugerir ao Poder competente a edição de
norrtias e a alteração da legislação em vigor (artigo 104, inciso VI,

da Lei Complementar Estadual n° 734/1993 - Lei Orgânica do
Ministério Público);

Sirvo-me do presente para, nos termos do artigo 104,

inciso VI, da Lei Complementar Estadual n° 734/1993 - Lei

Orgânica do Ministério Público, SUGERIR ao Excelentíssimo

Senhor Prefeito e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores
do Município de Americana que promovam a edição de nova lei ou
a, alteração da legislação em viaor (Lei n° 4.307, de 10 de janeiro

de 2006 e Lei n° 5.997, de 22 de dezembro de 2016), objetivando
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Rádio Base - ERB's (antenas e equipamentos de telefonia móvel),

ÂrÃ

AMERICANA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

acrescentar os seguintes requisitos à construção e instalação de

Estações Rádio-Base de Telefonia Celular:

a) Elaboração dê Estudo de Impacto Ambiental - EIA;
b) Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança EIV;e

c)

Realização

de

audiências

públicas

com

a

população diretamente interessada/atingida com a

instalação da Estação de Rádio-Base, como parte do
processo de licenciamento.

Reafirmamos, todavia, que independentemente do
acolhimento ou não da presente sugestão o Ministério Público

continuará, como sempre fez, empenhando-sê no exercício de sua
função fiscalizatória em relação ao tema em questão.
Por outro lado, a edição de nova lei ou a alteração da

legislação

em

vigor

para

contemplar

as

sugestões

acima

viabilizará: 1) o incremento das medidas de proteção do meio
ambiente e da saúde pública (Primados da Prevenção e da

Precaução); e 2) a participação da população diretamente
atingida/interessada com a instalação da Estação de Rádio-Base
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de Telefonia Celular
(Princípio da Informação - artigo 5o, inciso II,

da Lei n° 9.795/99).

DANIEL TADEU DOS

Promotor de Justiça Substituto

2017-6-2

LEI N° 4.307, DE 10 DE JANEIRO DE 2006.

LEI N° 4.307, DE 10 DE JANEIRO DE 2006.

Autor do Projeto de Lei C. M. n° 127/2005 - Poder
Legislativo

-

Vereadores

Marco

Antônio

Alves

Regulamentada pelo Decreto n° 7.382, de 6/9/2007 Jorge, Flávio Biondo e Jonas Santa Rosa
Alterada pela Lei n° 4,784, de 29/12/08

"Dispõe sobre a instalação e o funcionamento de
Estações
Rádio-Base
de
Telefonia
Celular
no
município e dá outras providências."

Dr. Erich Hetzl Júnior, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. Io A instalação e o funcionamento, no Município de Americana, de postes, torres, antenas,
contêineres e demais equipamentos que compõem as Estações Rádio-Base, destinadas à operação de
serviços de telecomunicações, ficam disciplinados por esta lei, sem prejuízo do disposto na legislação
federal pertinente.
i

Art. 2o Para os efeitos desta lei, considera-se Estação Rádio-Base - ERB o conjunto de instalações que
comportam equipamentos de rádio-freqüência, destinados à transmissão de sinais de telecomunicações
para cobertura de determinada área.
Art. 3o Consideram-se equipamentos permanentes as torres, postes, antenas e contêineres, assim
como as demais instalações que compõem a Estação Rádio-Base.
Art. 4o As estações Rádio-Base podem ser implantadas em todas as zonas de uso, desde que atendam
ao disposto nesta lei.

Parágrafo único. As instalações das estações de que trata o caput deste artigo serão estudadas caso a
caso pela Prefeitura Municipal.

Art. 5o 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 legislação federal e demais regulamentos pertinentes para exposição
humana.

DAS RESTRIÇÕES A INSTALAÇÃO

Art. 6o Fica vedada a instalação de Estações Rádio-Base:
I - em presídios e cadeias públicas;
II - em asilos e casas de repouso;

III - em aeroportos e heliportos quando não autorizada a instalação pelo Comando Aéreo Regional
(COMAR);

IV - em postos de combustíveis;

V - a uma distância inferior a 300m (trezentos metros) de raio de outra torre existente e licenciada
pela Prefeitura Municipal de Americana;
VI - em escolas e hospitais;

VII - em imóveis tombados pelo patrimônio histórico.
§

Io Havendo interesse de mais de uma operadora em

instalar sua ERB dentro do raio previsto no

inciso V, ficará obrigada a operadora já licenciada a permitir o compartilhamento da torre.
http://www.americana.sp.gov.br/v6/legislacao/lei_4307.html
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CAPÍTULO I
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§

LEI N° 4.307, DE 10 DE JANEIRO DE 2006.

2o

As

despesas

necessárias

à

adequação

requisitarem o compartilhamento da área.

da

torre

—"T 2 ÍX W\U^C^ ~ I

correrão

por

cpnta Ail&5r "operadora^

\

que

CAPITULO III

DA INSTALAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS
Art. 7o Nas áreas públicas municipais, a permissão ou a concessão será oâitergatla por decreto do
Poder Executivo, a título oneroso, e formalizada por Termo, no qual deverão constar, além das
cláusulas convencionais e do atendimento aos parâmetros de ocupação dos bens públicos, bem como
às disposições desta lei, as seguintes obrigações do permissionário ou concessionário:

I - iniciar as instalações aprovadas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
lavratura do Termo de Permissão ou Concessão de Uso, podendo ser prorrogado pelo Poder Executivo

II - não realizar qualquer instalação nova ou benfeitoria na área cedida, sem a prévia e expressa
aprovação da Prefeitura Municipal de Americana;
III - não utilizar a área cedida para finalidade diversa da aprovada;
IV - não ceder a área a terceiros, exceto nas hipóteses de compartilhamento previstas nesta lei;
V - responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por quaisquer prejuízos decorrentes do uso da área,
serviços e obras que executar.

Art. 8o A remuneração pelo uso do bem público municipal poderá ser estipulada em pecúnia, de acordo
com o valor de mercado de locação do imóvel e a extensão da área cedida, podendo ser estabelecida
outra forma de contraprestação.

§ Io Quando houver compartilhamento da área entre dois ou mais permissionários ou concessionários a
título oneroso mediante pagamento mensal, cada um pagará a retribuição mensal proporcionalmente à
área ocupada pelo seu equipamento.
§ 2o Quando houver compartilhamento da área pública entre dois ou mais permissionários ou
concessionários a título oneroso com base em permuta de serviços ou benfeitorias para o Município,
deverá ser definido junto à Prefeitura qual serviço ou benfeitoria ou remuneração deverá ser realizado
por cada empresa.

§ 3o O valor da retribuição mensal será reajustado anualmente pelo índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice que vier a
/substituí-lo.

§ 4o Deverá ser efetuada a medição e cobrança de consumo de energia elétrica e água da ERB em
bens públicos municipais.
§ 5o O recolhimento da retribuição mensal será efetuado pelo permissionário ou concessionário em
data

e

local

a

ser fixado

no Termo

de

Permissão

ou

Concessão

de

Uso,

e a

impontualidade

no

pagamento acarretará, desde logo, a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em lei.

CAPÍTULO IV
DAS REGRAS DE EDIFICAÇÃO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 9o A Estação Rádio-Base deverá atender às seguintes disposições:

I - observar a distância mínima de 300m (trezentos metros) entre torres, postes ou similares,
excetuando-se quando houver compartilhamento dessas estruturas, consideradas as já instaladas
regularmente e aquelas com pedidos já protocolados;
II - o contêiner ou similar poderá ser implantado no subsolo;

III - observância, pela torre ou similar que compõe a ERB, dos seguintes recuos das divisas do lote:
http://www.am ericana.sp.gov.br/v6/legislacao/lei_4307.htm I
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por igual período;

2017-6-2

LEI N° 4.307, DE 10 DE JANEIRO DE 2006.

a) de frente, de 5,00m (cinco metros);

b) de fundo e laterais, de ambos os lados, recuo de h/5, com mínimo de 5,00m (cinco metros), sendo
"h" a altura total da torre, poste ou similar;
IV - afixar, no local da instalação, placa de identificação visível com o nome da operadora do sistema,
telefone para contato e número da autorização municipal;

V - autorização dos proprietários ou titulares de domínio dos imóveis estabelecidos no raio delimitado
por h/2, distado da base da torre, poste ou similar, quando instalados em áreas particulares.

§ Io Para atender a disposição prevista na alínea "b", do inciso III, poderá a operadora locar ou adquirir
os imóveis lindeiros, mantendo-os desabitados.

§ 3o As instalações que compõem a Estação Rádio-Base não serão consideradas áreas computáveis
para fins das disposições da legislação de uso e ocupação do solo, do Código de Obras e Edificações e
legislação correlata quando localizadas no topo de edifício.
(Acrescentado artigo 9°-A pela Lei n° 4,784/08)

-/Art. 10. No caso de compartilhamento da mesma estrutura por mais de uma empresa, por ocasião do
protocolamento do processo deverão ser identificadas todas as empresas
compartilhamento, emitindo-se documentos individuais para cada uma delas.

que

participem

do

Art. 11. Todos os equipamentos que compõem a ERB deverão receber tratamento acústico para que, no

receptor, o ruído não ultrapasse os limites máximos permitidos em lei, dispondo, também, de
tratamento antivibratório, se necessário, de modo a não acarretar incômodo à vizinhança, sendo
obrigatório à empresa apresentar laudo comprovando que os níveis de ruídos estão de acordo com a
Lei Municipal n° 3.233, de 23 de outubro de 1998 ou a que vier a substituí-la, até 30 (trinta) dias depo|5v

de concluídas as instalações.
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§ 2o Nas ERBs instaladas em topo de edifício não se aplica o disposto nos incisos I, II, III, IV e V do
caput deste artigo.

ícAW!ARAWlUW^rrw'i

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

Art. 12. A instalação da Estação de Rádio-Base depende da expedição de Alvará de Coii:
Art. 13. O pedido de Alvará de Construção para instalação de Estação Rádio-Base sera-aprScTiâõ pela
^Prefeitura Municipal, devendo ser instruído com o requerimento padrão e acompanhado dos seguintes

**-àocumentos:

I - título de domínio do imóvel em que a ERB será instalada;
II - declaração autorizando a instalação, assinada pelo proprietário, órgão ou entidade competente;
III - ata de reunião, registrada em cartório, com anuência dos condôminos, conforme estabelecido em

convenção do condomínio;

IV - plantas contendo a localização de todos os elementos da ERB no imóvel, indicando os parâmetros

urbanísticos previstos nesta lei, assinadas por profissionais habilitados, responsáveis pela elaboração

do projeto e pela execução da obra;

V - laudo de comprovação do atendimento aos índices de radiação estabelecidos na Resolução da

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

dos índices de radiação não-ionizantes (RNI), considerada a soma das emissões de radiação de todos

os sistemas transmissores em funcionamento com a ERB que se pretende instalar, não cause riscos ou
danos, no caso de haver exposição humana;

VI - Jaudos técnicos dos elementos estruturais da edificação, bem como dos equipamentos que
compõem a ERB, atestando a observância das normas técnicas em vigor, emitidos por profissional
habilitado.

http://www.americana.sp.gov.br/v6/legislacao/lei_4307.html
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§ Io Deverá ser prevista a existência de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas que
seja independente e exclusivo da Estação Rádio-Base.

§ 2o 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.

Art.

14. Após a instalação da Estação Rádio-Base deverá ser requerida expedição de Alvará de

Utilização, que ficará a cargo da Prefeitura Municipal.

§ Io O pedido do Alvará de Utilização será instruído com o requerimento padrão acompanhado de um
jogo de plantas aprovado e do Alvará de Construção para instalação da Estação

na legislação municipal em vigor.

1

CAPITULO VI

\

\\

DA FISCALIZAÇÃO, DA INSTALAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO ^

v\t\}P

\

""""

Art. 15. A ação fiscalizadora da instalação e do funcionamento da Estação Rádio-Base* Be competência

da Prefeitura Municipal, deverá ser desenvolvida de ofício ou mediante notícia de irregularidade,
^visando verificar o cumprimento da legislação municipal, observado o procedimento ora estabelecido.

Art. 16. Constatado o não atendimento às disposições desta lei, os responsáveis ficarão sujeitos às
seguintes medidas:

I - intimação para regularização ou retirada do equipamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

II - não atendida a intimação, será lavrado auto de imposição de multa administrativa prevista na Lei
Estadual n° 10.083, de 23 de setembro de 1998.

Art. 17. Havendo reincidência, deverão ser adotadas as seguintes providências:

I - expedição de ofício à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, informando sobre o
descumprimento, pela empresa concessionária, das disposições da legislação municipal e solicitando a
desativação da transmissão dos sinais de telecomunicação, com fundamento no art. 74 da Lei Federal
n° 9.472, de 16 de julho de 1997;

II - encaminhamento do respectivo processo administrativo à Secretaria de Assuntos Jurídicos, com
vistas à propositura de ação judicial.

rt. 18. Na hipótese de o infrator não proceder à regularização ou à remoção do equipamento, a

Municipalidade deverá adotar as medidas tendentes à sua remoção, cobrando do infrator os custos
correlatos, sem prejuízo da aplicação de multas e demais sanções cabíveis.
Art. 19. As notificações e intimações deverão ser endereçadas à sede da operadora, podendo ser
enviadas por via postal, com aviso de recebimento.

Art. 20. Toda instalação de antenas e ERBs de que trata esta lei deverá ser feita de modo que a

densidade de potência total, considerada a soma da radiação preexistente com a radiação adicional
emitida pela nova antena, medida por equipamento que faça a integração de todas as freqüências na
faixa prevista por esta lei, não ultrapasse os limites da legislação federal, em qualquer local passível
de ocupação humana.

Art. 21. As empresas deverão apresentar semestralmente, ou a qualquer tempo por determinação da
Prefeitura Municipal, laudo radiométrico, comprovando o atendimento aos índices de radiação
estabelecidos em Resolução n° 303/02 da ANATEL, ou em qualquer instrumento que vier a substituí-la,
emitido por profissional habilitado, demonstrando que a totalidade dos índices de radiação nãoionizantes (RNI), considerada a soma das emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em

funcionamento com a ERB, não causa riscos ou danos à exposição humana.

Art. 22. O controle ambiental de radiação eletromagnética dar-se-á mediante a utilização de Laudo
Radiométrico a ser monitorado pela Prefeitura Municipal, a seu critério.
http://www.americana.sp.gov.br/v6/legislacao/lei_4307.html
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§ 2° Aplicam-se aos pedidos de Alvará de Utilização de ERB os procedimentos!administrativos previstos
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LEI N° 4.307, DE 10 DE JANEIRO DE 2006.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal, para efeito do controle ambiental por meio da análise do Laudo
Radiométrico previsto no artigo anterior, poderá, às expensas das empresas operadoras, contratar,
estabelecer convênios ou termos de parceria com entidades reconhecidamente capacitadas a respeito

da matéria, observada a legislação vigente.

Art. 23. As empresas de telecomunicações e/ou pessoas físicas responsáveis pela instalação de torres,
conforme prevê esta lei, serão, por todo o tempo, responsáveis por danos físicos ou materiais que
venham a causar a terceiros.

CAPÍTULO VII

Art. 24. As Estações Rádio-Base instaladas em desconformidade com as disposições desta lei e não
regularizadas deverão a ela adequar-se no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua
publicação, podendo o prazo ser prorrogado por igual período, a critério do Poder Executivo.

Parágrafo único. As operadoras poderão, no prazo estabelecido no caput, apresentar declaração

expressa, com firma reconhecida, dos proprietários ou titulares do domínio dos imóveis existentes no
raio de medida equivalente à altura das torres, postes ou similares já instalados quando da publicação

da presente lei, autorizando a sua permanência nas áreas cujos recuos não atendam as disposições

expressas no inciso III, do art. 9o.

Art. 25. Fica concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação desta lei, para
que as Estações Rádio-Base regularmente instaladas apresentem Laudo Radiométrico comprovando o
atendimento dos índices mínimos de emissão de campos eletromagnéticos, conforme o disposto na

legislação federal, sob pena de perda do licenciamento e aplicação das penalidades previstas nesta lei.

Art. 26. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento
vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente a Lei Municipal n° 3.602. de 28 de novembro de 2001.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de janeiro de 2006.
Dr. Erich Hetzl Júnior
Prefeito Municipal

Publicada na mesma data na Secretaria de Administração.
(V3r. Carlos Fonseca

-Secretário Municipal
de Administração

Ref. Prot. PMA n° 23.295/05
"Publicação oficial: jornal O Liberal, de 13/01/2006."

"Observação: cópia autenticada do original deste ato oficial será fornecida mediante requerimento e pagamento de taxa.'

http://www.americana.sp.gov.br/v6/legislacao/leL4307.html

5/5

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15:43:11

DA REGULARIZAÇÃO
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LEI N°4.784, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008.

LEI N° 4.784, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008.

Autor do Projeto de Lei C. M. n° 187/2008 - Poder

Legislativo - Vereadores Marco Antônio Alves Jorge
- KIM e Jonas Santa Rosa.

"Acrescenta o art. 9°-A no Capítulo IV da Lei n°
4.307, de 10 de janeiro de 2006. (Dispõe sobre a
instalação e o funcionamento de Estações RádioBase de Telefonia Celular no Município e dá outras
providências.)"

Art. Io Fica acrescido o art. 9°-A ao Capítulo IV da Lei n° 4.307, de 10 de janeiro de 2006, a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 9°-A Quando a instalação de antenas voltadas à tecnologia 3G utilizar postes de aço com até
40,00 (quarenta) metros de altura, serão observados os seguintes recuos, desobrigando o previsto no
inciso V do art. 9o:

I - de frente e fundo: 5,00m;
II - laterais: 4,00m de ambos os lados.

Parágrafo único. Os postes com altura superior a 40,00 (quarenta) metros e inferior ou igual a 80,00
(oitenta) metros, deverão observar aos recuos estabelecidos no caput deste artigo acrescidos de 0,10
(dez) centímetros para cada 1 (um) metro de poste adicional.
Art. 2° Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
„„.,, Prefeitura Municipal de Americana, aos 29 de dezembro de 2008.
Dr. Erich Hetzl Júnior
Prefeito Municipal

Publicada na mesma data na Secretaria de Administração.

. Prot. PMA n° 68.505/2008

|pROb _JJ--Jí--
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"Publicação oficial: jornal O Liberal, de 31/12/2008"

"Observação: cópia autenticada do original deste ato oficial será fornecida mediante requerimento e pagamento de taxa.

http://www.americana.sp.gov.br/v6/legislacao/lei_4784.html
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Dr. Erich Hetzl Júnior, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Câmara Municipal de Americana

PROCESSO RECEBIDO DO PROTOCOLO EM 2 DE JUNHO DE 2017.

À ASSESSORIA JURÍDICA PARA MANIFESTAR SOBRE;
PROJETO DE LEI N.° 71/2017
PROCESSO C. M. N.° 114/2017

"Estabelece normas e proc

ão de torres de transmissão de

telecomunicação e de outra.

s emissoras no município de Americana e dá outras

providências".

< '

"*TI*!*Z"

AUTORES: DIVERSOS VEREADORES.

A) INSTRUÇÃO DO PROJETO DE LEI;

B) FIXAR QUORUM. PROCESSO DE VOTAÇÃO, 1
PRAZO DE TRAMITAÇÃO;

C) COMISSÕES

IICAS

CONCERNENTES

SOBRE O PROJETO DE LEI;

D) RESTITUIR À COORDENADORIA DE

PARA POSSIBILITA

E DISTRIBUIR ÇQPê

CRO DE VOTAÇÕES E
PARA

A-^L-Z^f

MANIFESTAÇÃO

JIETARIA ÇOM URGÊNCIA

1 COMISSÕES TÉCNICAS

CS VEREADORES DENTRO DO

PRAZO REGIMENTAL.

COORDENADORIA DE SECRETARIA, EM 2 DE JUNHO DE 2017.

ÇLAÜDIO DTNIZ SÇHIAVI

COORDEMADdRDE SECRETARIA
CDS/mbs.

Praça Divino Salvador N° 5 - Bairro Girassol - CEP 13465-689 - Fone: (19) 3472-9700 - Americana - SP
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Estado de São Paulo

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

r

CÂMARA MUNICIPAL
AMERICANA

PROC.
FOLHA

SECRETARIA GERAL,

PROCESSO C. M. N° 114/2017

AUTORIA: DIVERSOS VEREADORES

"ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DE

TORRES DE TRANSMií

ECQMUNICAÇÃO E DE OUTRAS

FONTES EMISSORAS

i AMERICANA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".

RECEBIDO NA ASSESSORIA JURÍDICA E

DE JUNHO DE 2017.

A) INSTRUÇÃO DO PROJETO DE LEI:
- Instrução:

ida ao R.l.

B) QUORUM, PR

3SO DE VOTAÇÃO, PRAZO DE TRAMITAÇÃO E

NÚMERO DE VOTAÇÕES:

- Quorum: maioria absoluta (LOM, a
- Processo de Vofc
I;
- Prazo de Tramitação: or

inc. I - preço público);

o;

- Número de Votações: 2 (dois) turnos de discussão e votação.

C) COMISSÕES TÉCNICAS COMPETENTES:
- Justiça e Redação;
- Finanças e Orçamento;

- Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas;
- Meio Ambiente, Transporte e Comunicação;
- Educação, Saúde e Promoção Social.

io Dr. Antônio A. Lobo, 06 de junho de 2017.

LUÍS

RAUL/LEME BRISOLÜA JUNIO

OAB/SP 92.435
Assessor Jurídico

Assessor Jurídico
c
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PROJETO DE LEI N° 071/2017

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

PROTOCOLO DE DISTRIBUIÇÃO

PROCESSO N2 114/2017

COMISSÕES
JUSTIÇA

VEREADORES

ASSINATURAS

FINANÇAS

(7?

Marschelo Meche

Y

Welington Rezende

-11

Kim - Marco A.J

DATA

IDENTIFICAÇÃO

Rafael Macris
Dr.Otto Kinsui

I

Prof.Pe.Sergio

OBRAS

Léo da Padaria
Odir Demarchi

I

WS-z;,(

Gualter Amado

EDUCAÇÃO

|©<b

Maria Giovana

Thiago Brochi
Judith Batista

M. AMBIENTE

"

'

OR \0f\

Guilherme Tiosso
Pedro Peol

X'JJ.\)

Luiz da Rodaben
CULTURA

_

CH\0b\

V.

&

Juninho Dias

> 1'ZJPí?-

Thiago Martins
Vagner Malheiros

Observações:
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PROJETO DE LEI IM2 71/2017

PUBLICADO no Jornal "Todo Dia'

Câmara Municipal de Americana

Caderno Todo Oferta, Pg

Estado de São Paulo I ÍCÂMAF

AME

CÂMARA MUNICIPAL
DE AMERICANA

ESTADO DE SÂO PAULO
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a«^as

CÂMARA MUNICIPAL
-

AMERICANA

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

PARECF.» DA COMISSÃO
TTTTACO BROCHI -

Processo da CM. n° 114/2017

Trata-se do Projeto de Lei N° 71/2017 de autoria de Diversos Vereadores que:

EstabeJce no mas e procedimentos para a instalação de torres de transmissão de
feletiunicação e de ostras fontes emissoras no município de Americana e da outras
providências.

Alegam os autores que: '

ReXãoJso?

■

' visa adequar a legislação

■ eVMaptioC<>me,hO Diretor da Agencia

Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

O presente projeto de lei trata especificamente de estabelecer, observando a

legislação fedZal e "estadual e suas respectivas competências reservadas,

ZedZno

Tserer- Lpridos quando ,

■

•

-"> de estações de

PadioTmunZção Io , < í respeito à exposição humana a campos elétricos,
ZaZíüos eletromagnéticos de radiofreqüências assv? ■ V* à operação de estações

ZTsmTsZasde serZ

' ^comunicações, de forma a preservar as pessoas e o

meio ambiente local..."

ix

Conclusão:

Esta comissão, analisando a propositura em questão entende f

quanto a sua regular tramitação. Quanto ao mérito, os Membros desta
reservam-se no direito de opinar em Plenário.
É o parecer.

Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, em 19 de junho de 2017.

ria Giovana Fortunato
Presidente

Thiago Brochi
Membro

ut

ftliERICflNfl

DATA:
HORA:
Parecer N»

20/06/2017
10:55
1 ac Projeto de Lei N° 71/2017

~> 13465-689 - Fone: (19) 3472-9700 - Americana - SP
nericana.sp.gov.br

l^
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Projeto de Lei 71/2017

ÍÂMARA MUNICIPAL
n

rrpíLiüEí

AMERICANA

^sin-20Í7-14sl0-005129-l/

ícana

Câmara Municipal
Estado de São Paulo

PROC

JtíJJl

FOLHA

DATA:
HORA:

Processo da CM. n° 114/2017

22/06/2017
14:10

Parecer W 2 ao Projeto de Lei N» 71/2B17

I-

Relatório

Trata-se do Projeto de Lei n° 71/2017

autoria de Diversos Vereadores que
torres de transmissão de

icípio de Americana e dá
providências.

Data vênia, P»a os NobKs Legislado^

kgislação municipal observando a eg,slaç» feder^«o de" estaç6es de

procedimentos a serem cumpndos ^d° d0 ' humana a campos elétricos,
diiçao, no que d'zfP

ia preservando as pessoas e o me10

í^ convoca seus pares p,a a

aprovação.

II-

Voto do Relator

^^^^í-^

"*^^

ÉÉ da competência
do município legislar sobre assunto local.
p

A iniciativa do projeto de lei tem respa^ legal por não permear temática de

competência diversa da exercida pelo seu propositor.

O projeto, em seu mérito, nSo ofende <,ua,quer prineípio constitucionai
consolidado.

O projeto vai de encontro dos anseios da comunidade, e seu ato motivaciona, é

bem fundamentado e coerente.

Em face ao exposto, considero o projeto constitucional, lega,, jurídico, correto
quanto a técnica legislativa, e, no mérito, o acolho.

Praça Divino Saivaao, N- 5 -

: ,19, 3472-ST00 -
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CAHHRH MINICIPRL DE
AMERICANA

Projeto de Lei n° 71/2017

Câmara Municipal de Americana

CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

AMERICANA

MARCO ANTÔNIO ALVES JORGE

PROC

KIM

FOLHA

Relator

Parecer da Comissão

A Comissão de Justiça e Redação, „ «* ft^

unanimemente pela consttaionaUdade, juricUcicWe^ta

Sala Décio Vitta, 12 de junho de 2017.

MARSCHELO MECHE
Presidente

MARCO ANTÔNIO

x

-^^kiM

WE

t)N REZENDE
1/

v

Membro

Membro

Praça Divino Salvador N° 5 - Bairro G^sso^CEP I

'. (19)
íiQ\ 3472-9700 -Americana - SP
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III-

•MO.

CÂMARA MUNICIPAL
AMERICANA

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
OBRAS,

PROC.'
SERVI£OS

-MEMBROS.

Processo da CM. n° 114/2017

Trata se do Projeto de Lei n° 71/2017, de autoria de diversos Vereadores que
providências.".

Da análise da presente Propositura, esta Comissão entende que nada obsta a sua

l^tLJo direito de deliberar sobre o mérito em Plenano.

É o parecer.

Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, em 21 de junho de 2017.

A

/

GUALTER AMADO
Membro

DflTfi:
HORA:

Presidente
ODIRDEMARCHI
Membro

26/06/2017
10:03

í.recer N> 3 .o Projeto d. L.i «■

Praça Divino Sa,vador N- 5 -

: (19) 3472-9700 - Americana - SP
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Projeto de Lei n° 71/2017

AMERICANA

ltlPm DE
Obw •-26"-Jurv-aí7-Íl=03~Ô05i77-L

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

PROC

■Jlilü

T.TTTZ DA ROfíABEN E PEDRO FEQT -MEMBROS.

Processo da CM. n° 114/2017

Trata se do Projeto de Lei n°. 71/2017 de autoria de diversos Vereadores, que "Estabelece normas e

S^^Sio de torres de transmissão de telecomunicação e de outras fontes ermssoras
no município de Americana e dá outras providencias".

A propositura visa adequar a legislação municipal vigente às

Telecomunicações - ANATEL.

A edição de nova legislação foi também sugerida pelo E-lent^moJ^^

Dr. Daniel Tadeu dos Santos Mano, por intermédio do Oficio 2PJA-AMB - 0159/2017

svsc, com

anexada ao proj eto de le i.

Conclusão:

Esta

, analisando a propositura em questão, emende que nada^bsta^asuaregular tramitação

Quanto ao mérito, os Membros desta Comissão reservam-se no dire.to de opinar em

É o parecer.

Plenário Dr. AntonipÁlvares Lobo, em 20 de junho de 2017.

ifME TIOSSO

Presidente

n

DE

flMERICRNft

DflTft:
HORfi:

26/06/2017
11:03

Parecer N» 4 «o Projeto de Lei N« 71/2017

Praça Divino Salvador N° 5 - Bairio Gj

: (19) 3472-9700 - Americana - SP
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Projeto de Lei n° 71/2017

Câmara Municipalle Americana
Estado de São Paulo

DR. OTTO KINSUI - MEMBROS.

Projeto de Lei n° 71/2017

no município de Americana e dá outras
visa

da

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

telecomunicações, de forma a preservar as pessoas e o meio ambiente local.

Plenário.

;

—

É o Parecer.

Plenário Dr. Antônio A. Lobo, em 21 de junho de 2017.

, MACRIS
Presidente

PROFESSOR-BE-SÉRÍ
Membro

^fiT^
HORA:

DMno

26/06/2017
16:50

N- 5 -

OTTO KINSUI
Membro
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Processo CM. n° 114/2017

CÂMARA MUNICIPAL
AMERICANA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANAj-JSP

RELATÓRIO DE VOTAÇÃO
23a Sessão Ordinária de 29 de junho de 201?
Ordem da votação

14
Descrição

Projeto de Lei N° 71/2017

SIM

18

NÃO

0

ABST,

0

VOTOS 18

Status

CONCLUÍDO
APROVADO
providências.

inicio votação

J Ténrono volaçã©

19:44:46

119:45:27

I Duração votação

00:00:40

Parlamentar

13

DFL OTTO WNSUl

18

LUiZ DA RODABEN

20

KIM

24

PEDRO PEOL

27

THIAGO BROCHI

3032

LEO DA PADARIA

3033

GUALTER AMADO

3034

GUILHERME TIOSSO

3035

JUDITH BATISTA

3036

MARIA GIOVANA

3037

MARSCHELO MECHE

3038

ODIR DEMARCHI

3040

RAFAEL MACR1S

3041

PROF. PE. SÉRGIO

3042

THIAGO MARTINS

3043

VAGNER MALHEIROS

3044

WELINGTON REZENDE

3086

PROF. ÂNGELO GIRARD!

Voto

Partido

PMDB

19-.44-.56

S

PP

19:45:06

S

PMDB

19:44:54

S

PV

19:44:57

S

PSDB

19:44:52

S

PCdoB

19:44:55

S

PRB

19:44:52

s

PRP

19:45:13

s

PDT

19:44:56

s

PCdoB

19:44:55

s

PSDB

19:44:53

s

PR

19:44:59

s

PSDB

19:44:52

s

PT

19:44:56

s

PV

19:44:59

s

PDT

19:44:56

s

PRP

19:44:56

s

PMDB

19:44:54

s
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ONDAS, KIM. WELINGTON REZENDE, «NHO DIAS, LEO DA PADARÍA,

Ô/ao J aulo

RA MUNICIPAL |
AMERICANA

Secretaria de
Negócios Jurídicos

pROC._Jíiiü
I FOLHA,

<z\-A

OF. 195/SN.T/05/2017

Protoc.

14404/2017

Ref. Inquérito Civil MP n. 14.0187.110/2017-2

Prezado Presidente:

Constando as recomendações sugeridas no Oficio ^^^

exoedido pelo Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça - Dr. Daniel Tadeu dos

Sn o Mano, no tocante as alterações das Leis Municipais 4307, de 10 de janeiro

de 2006 e 5997, de 22 de dezembro de 2016, entendemos que as mesmas devem ser
acolhidas nos termos dos documentos anexos.

Nesta oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,

VEIRA SILVA

DR. ALEX

egócios Jurídicos

Secretário Mu

Excelentíssimo Senhor Vereador

ALFREDO ONDAS

3

DD. Presidente da Câmara Municipal g
AMEJMCANA^SP

riUNICIPRL
AMERICANA

DRTR:
HORR:

03/07/2017
15:45

Correspondência Racsbida N>

507/21917

SNJ/dfc

Jh*mú (BranC, 85-Centro - C&13.46S-901 -Jhnencana -SP- ImC (19)3475.9035
^ -juridico@amencana.sp.gavM
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Americana, 29 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PROTOCOLO GERflL

r.)

i

32.749/2017
-

||in

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SAO PAULU
IV"

18/05/2017

11:U hs

pROnOTORIft DE justiçai
Ass,: TELEFONIA

2a Promotoria de Justiça dé Americana

Rua Cristóvão Colombo; n° 233 - Parque Residencial1 Nardini - Ame
/

OFÍCIO

CEP 13.468-290- Fone/Fax: 19-3462-1429

- 0176/2017 - svsc

1

Americana, (favor usar esta referencia).

Americana, 16 de maio de 2017.

Senhor Prefeito:

Por intermédio do presente, encaminho-lhe sugestão do

)s do documento anexo, em relação ao obieto ao
;ia que tramita

na

Promotoria_

Americana.

..

*

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

MANO

Promotor de Justiça Substituto

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15

Ao

Excelentíssimo Senhor OWIAR NAJAR»

Prefeito Municipal de Americana- SP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

i
MP

Inquéritos

Civis

14.0739.0006172/2016-9,

n°

14.0187.0000226/2011-2,

14.0187.0000110/2017-2

é

37.0187.0000375/2017-9

Vistos...
;.".■;■?

Considerando que Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva- Io para

as presentes e futuras gerações" (artigo 225 da Constituição
Federal de 1988);

1

;

Considerando que "Nos. últimos anos, a poluição

eletromagnética cresceu assustadoramente, evidenciando que o
custo-benefício não estaria a compensar os enormes avanços

tecnológicos obtidos no campo da telefonia móvel. Assim, a

exemplo do que se verificou no caso do automóvel, particularmente

em virtude do princípio da precaução e dos interesses das

gerações futuras, a sociedade civil organizada e a comunidade

KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15
científica dotada.DOCUMENTO
de visãoASSINADO
mais DIGITALMENTE
ampliada POR:
dessa
problemática

procuram trazer novas reflexões e buscar debates científicos e

doutrinários para salvaguardar o ser humano e sua qualidade de
vida em harmonia com o meio ambiente." (Edgard Moreira da

Silva, Poluição Eletromagnética - Saúde Pública, Meio
Ambiente, Consumidor e Cidadania: Impactos das Radiações
das Antenas e dos Aparelhos Celulares. São Paulo, 2004, ano
3 - Volume 6, n° 2, abril/junho 2004);

MÓ
4,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando que "Estudos de cientistas nacionais e

estrangeiros indicam elevados riscos para o meio ambiente, o
paisagismo, a segurança das edificações, a saúde do trabalhador,

em resumo, a própria qualidade de vida da pessoa humana"
(Edgard Moreira da Silva, Poluição Eletromagnética - Saúde
Pública, Meio Ambiente, Consumidor e Cidadania: Impactos

das Radiações das Antenas e dos Aparelhos Celulares. São
Paulo, 2004, ano 3 -Volume 6, n° 2, abril/junho 2004);

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 1

Considerando que "O princípio da precaução, em

vista desses riscos, cujos malefícios ainda não possam ser, ao que

,

alegariam alguns, comprovados cientificamente, ou meramente
"fantasiosos" para os detentores do poder econômico da telefonia
móvel, ou mesmo evidenciados em vários casos concretos, com a

ocorrência de câncer na região craniana de alguns pacientes,

determina que sejam tomadas medidas para regular a produção e
comercialização de equipamentos de telefonia celular, bem como
a instalaçZ" rfe antenas de

H» imnacto -"«"'*' * urbanístico, além de respectivo

licenciamento, sempre considerando os direitos do consumidor, o

direito constitucional ao meio ambiente sadio e sustentável, a
preservação do paisagismo e prevenção da poluição visual sob. o

prisma do valor urbanístico cultural e qualitativo de vida das
grandes cidades e metrópoles. Não havendo certeza absoluta
quanto à inexistência de riscos à saúde e ao meio ambiente,
impõe-se obediência estrita ao princípio da precaução para a

preservação da vida com um mínimo de dignidade e de qualidade."
(Edgard Moreira da Silva, Poluição Eletromagnética - Saúde
Pública, Meio Ambiente, Consumidor e Cidadania: Impactos

das Radiações das Antenas e dos Aparelhos Celulares. São

Paulo, 2004, ano 3 -Volume 6, n° 2, abril/junho 2004); (g.n.)

'

!í
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
Considerando que Todos os dados referente aos

impactos ambientais e seus efeitos à saúde da população que as

Estações Rádio Base - ERBs provocam, inobstante, estudos
científicos que provam o seu grau de nocividade, eles ainda sao

freqüentemente contestados pelas operadoras de telefonia movei,
respostas

nn Estudo de

ialmente noluidora (art. 225, IV da CF 88 e art. 4,

Inciso VI da Lei n." 10.257/01 - Estatuto das Cidades) (Ivens
Drumond, Guilherme Franco Netto e André Fenner, Poluição
Eletromagnética - Saúde Pública, Meio Ambiente, Consumidor
e Cidadania: Impactos das Radiações das Antenas e dos

Aparelhos Celulares. São Paulo, 2004, ano 3 - Volume 6, n° 2,
abril/junho 2004);

Considerando que a realização de audiências

públicas é recomendada pela a Organização Mundial da Saúde OMS e portanto, deveria fazer parte do processo de licenciamento

para a instalação de novas estações transmissoras de
radiocomunicação (OMS - Estabelecendo um diálogo sobre
riscos

de

campos

eletromagnéticos

-

1.

Campos

Eletromagnéticos efeitos adversos 2. Risco 3. Avaliação de
.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15
riscos - métodos 4. Gerenciamento de risco - métodos 5.
Comunicação 6. Exposição a riscos ambientais 7. Orientações)
e (Manual básico do Promotor de Justiça de Defesa do Me.o
Ambiente / Sandra Mara Garbelini (coord.) -v.2, Goiânia-. Mimsteno
Público de Goiás, ESMP, 2010, p. 114);

Considerando que à ANATEL cabe apenas analisar

o uso das radiofreqüências, como suporte de um serviço de
telecomunicações em determinado ponto (Resolução n° 303/2002),
não lhe cabendo a autorização para instalação de infraestrutura de

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
vi'

JjÉfc

.4ò
telecomunicações (torre) em determinado local, ficando a empresa

prestadora do serviço de telecomunicação responsável por atender
os requisitos de urbanismo e obras civis de cada Município (artigo
74 da Lei n° 9.472/1997);
,

Considerando que o princípio 15 da "Declaração do

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento", elaborada na
"Conferência da Terra" (ECO 92) estabelece que: "Com o fim de

proteger

o

meio

amplamente

o

ambiente,
critério

os
de

Estados
precaução

deverão

aplicar

conforme

suas

capacidades. Quando houver perigo de dano grave o'u irreversível,
a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como

razão para se adiar a adoção de mediadas eficazes em função dos
custos para impedir a degradação do meio ambiente." (Q.n.y,

Considerando que para assegurar a efetividade do

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, incumbe ao

Poder Público: exigir, rmJonna_daJeL para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do
meio ambiente, eMuçkLmÉmJe^^

publicidade (artigo 225, § 1o, inciso IV, da Constituição Federal de
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1988). (g.n.);

Considerando que o Estatuto da Cidade (Lei n°

10.257/01) insere, dentre suas diretrizes, a proteção, preservação e
recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio
cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico (art. 2o, inc.
XII).

Prevendo,

ainda,

que

a

''IM-JnMnioiEML^Müim

os

empreendimentos e atividades privados, ou públicos em área
urbana flüe_dej2enderâ^^

para obter as licenças ou autorizações

Lvk.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
c/e construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder
Público municipal" (artigo 36). (g.n.);

Considerando que a Constituição da República

defere competência aos muniqípios para legislarem sobre matérias
atinentes ao interesse local (artigo 30, inciso I);
Considerando que, nos termos da Resolução n

237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
"Art. 3o- A licença ambiental para empreendimentos e atividades

consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa

degradação do meio degenera de prévio estudo de impacto
b respectivo relatório de impacto^sobre_g_meio
ÍEIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a

Vuarído couber' de acord° °°m
a regulamentação", (g.n.);
>o

Considerando que, nos termos da Resolução n

237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA

"Art 6° - QomgetejHLÓ^^

ouvidos os órgãos

competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando
couber,

o

licenciamento

ambiental

de

empreendimentos

e
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atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem'
delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio", (g.n.);
Considerando que a Lei municipal n° 4.307/06:

"Dispõe sobre a instalação e o funcionamento de Estações RádioBase de Telefonia Celular no município e dá outras providências.";
Considerando a necessidade de se promover o

econômico, mas de forma sustentável;

I (J AM AKA, iVS U >>i l

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
se.

Considerando que a Promotoria de Justiça de

Americana (área; meio ambiente) vem recebendo um número
crescente de representações que almejam que o Ministério Publico
investigue eventuais irregularidades nas instalações de Estações

Rádio Base - EBBs (antenas e equipamentos de telefonia movei),
o que demonstra o aumento da preocupação por parte da
população diretamente
140187.0000226/2011-2,

atingida

(Inquéritos Cv.s
n
14.0739.0006172/2016-9,

14.0187.0000110/2017-2 e 37.0187.0000375/2017-9);

O

■

Considerando

que

é

função

institucional

do

Ministério Público, em conformidade com o artigo 129, incisos III,
VIII e IX da Constituição Federal de 1988; promover a proteção do

meio ambiente e outros direitos difusos e coletivos; requisitar

diligências investigatorias e a instauração de inquérito pohcal;
exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que
compatíveis com sua finalidade;

Considerando que, no exercício de suas funções, o

Ministério Público poderá sugerir ao Poder competente a edição de
normas e a alteração da legislação em vigor (artigo 104, incso VI,
da Lei Complementar Estadual n° 734/1993 - Lei Organ.ca do
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Ministério Público);

lin/o-me do presente para, nos termos do artigo 104,

inciso VI, da Lei Complementar Estadual n« 734/1993 - Lei
Orgânica do Ministério Público, SUGERIE ao Exceienfss.mo
Senhor Prefeito e aos Exce.entissimos Senhores Vereadores
do Município de Americana que promovam a edicãodenovajei ou
■

viaor (Lei n° 4.307, de 10 de janeiro

detoneTlÍ I«« de dezembro de 2016), objetivando
'C

.•»

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ri

,.

acrescentar os seguintes requisitos à construção e insta,ação de
Estações Rádio-Base de Telefonia Celular-.

a) Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - E1A;
b) Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança -

.

T Realização de audiências públicas com a

população diretamente interessada/atingida com a

instalação da Estação de Rádio-Base, como parte do
processo de licenciamento.

Reafirmamos, todavia, que ^P6^^^
função fiscalizatóna em relação ao tema em questão.

outro lado, a edição de nova lei ou a alteração da
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da Lei n° 9.795/99)- #
Americana,J6 de^maio^deJ017:

DANIEL TADEU DOST3ANTOS W1ANO
Promotor de Justiça Substituto

■7'-:

CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA^SP

RELATÓRIO DE VOTAÇÃO
___

—■

24a Sessão Ordinária de 06 de julho de 2017

Projeto de Lei N

1/2017

Status

CONCLUÍDO
APROVADO

providências.

Inicio votação

Término votação
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16:07:47

Duração votação
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Ausentes
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0
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e dá outras providências.

Art Io A esta lei se aplicam os limites estabelecidos pela Lei Federal n° 11.934, de 5 de maio de

2009 quanto à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados ao

funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de

energia elétrica nas faixas de freqüências até 300 GHz (trezentos gigahertz), visando garantir a proteção
da saúde e do meio ambiente equi

Io.

Parágrafo único Estão suje

nue se utilizarem de estações ir

■

áridas por esta lei as operadoras de serviço

de radiocomunicação, de telefonia movei ou rixa,

fornecedores de terminais de usuário comerc^dos nc
permissionárias e autorizatárias de serviços de energia elétrica.

o de Americana e as concessionárias,

Art T Nos termos dos incisos I e VIII do art. 30 da Constituição Federal de 1988 é de competência

exclusiva do Município de

;ana iegisiar sob

r^reendimeitos consid,

de impacto ambiental para fins de licenciamento municipal de suas

ocuS do si ordename.

e interesse locai, atinentes ao uso e

^^ e afins' bem ™™ ******

atividades.

Art. 3o Para os fins desta lei são adotadas as seguintes definições:

I - área crítica: área localizada até 50 (cinqüenta) metros de residência e 100 (cem) metros de
hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos;

II - campos elétricos e magnéticos: campos de energia independentes um do outro, criados por

voltagem oií diferença de potencial elétrico (campo elétrico) ou por corrente elétrica (campo magnético),
associados à geração, transmissão, distribuição e uso de energia elétrica;
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Estabelece normas e procedimentos para a instalação
de torres de transmissão de telecomunicação e de
outras fontes emissoras no Município de Americana

IH - campos eletromagnéticos: campo radiante em que as componentes de campo elétrico e
magnético são dependentes entre si, capazes de percorrer grandes distâncias, sendo que para efeitos
práticos são associadas à sistemas de comunicação;
IV

-

exposição'

Situação cm que p^oov/tiL.

wi~~

~~t

-

x

eletromagnéticos ou estão sujeitas a correntes de contato ou induzidas, associadas
magnéticos ou eletromagnéticos;

V - infraestrutura de suporte: meios físicos fixos construídos para dar surxí^

transmissoras de radiocomunicação, entre os quais postes, torres, mastros, annanos, estruturas de
superfície e estruturas suspensas;

Praça Divino Salvador N° 5 - Bairro Girassol - CEP 13465-689 - Fone: (19) 3472-9700 - Americana - SP
y

www.camara-amencana.sp.gov.Dr
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VI - radiocomunicação: telecomunicação que

utiliza freqüências radioelétricas não confinadas a

9 kHz (nove quilohertz) e 300 Ghz (trezentos gigahertz);
de

limites de exposição;

ecífica - SA:

simétrica utilizada para estimar a absorção de

IX - taxa de absorção específic
energia pelos tecidos do corpo

X . estação transmissor,

*£

Xn - Estação Rádio Base - ERB: estação transmissora de radiocomunicação destinada à prestação
de serviço de telefonia;
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fios, cabos ou outros meios físicos;

XHI . ERB tipo teríeíío:é a Estação Rádio Base instakda em lotes ou terrenos que usa postes ou
torres como suporte das antenas transmissoras;

h» tooo de prédio' é a

ção Rádio Base instalada nos topos ou fachadas das

L como suporte das antenas .—oras;

XV - torre ou poste: modalidade de infraestrutura de suporte às estações transmissoras de

radiocomunicação, com configuração vertical;

I

XVI - operadora do sistema: a empresa detentora da outorga, concessão ou autorização emitidaJU

poder público para operar os sistemas;

ou receptor de

ia ou para aluguel dessa mfraestrutura.

Parágrafo único. As estruturas verticais com

altura superior a lOm (dez metros) serãe^nsideradas

como estrutura similar à de torre.

3472-9700 - Americana - SP
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Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

g

pRQC

a proteção da saúde e do meio ambiente serão adotados osJimta»

Eternas de energia elétrica que operam na faixa de até 300 Ghz
único

Enquanto não forem estabelecidas novas recomendações pela Organização

em conformidade com as orientações da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.
A* 5° Não estão suieitos às prescrições previstas nesta lei os radares militares e civis com

propó^o de defesa ouToZtde tráfego aLo, cujo funcionamento deverá obedecer aos dispositivos
legais próprios.

analisados pela Municipalidac í.

au^-F0M|edoS.Nacona,do Meio Amb.ente-CONAMA.
Art 7° O controle urbanístico se dará mediante elaboração de Estudo de Impacto Vizinhança -

EIV e ^Jização dê áudiên,

«ca, pela própria empresa emissora ou por terce.ro por ela contratada

e por demais laudos técnicos que se fizerem constar.

Art 8° Os laudos radiométricos preexistentes, aqueles destinados à emissão da licença de
funcio—o ou aqueles realiz;
lamento, serão feitos dentro de um raio de 50
(cinqüenta) metros do eixo da estação em licenciamento.

8 Io Para o licenciamento de novo empreendimento é obrigatória à realização pela
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2° Durante

**B^*v^*i^***»r^!?l^^%?""

ia

sugerir,

incWe! a cassação da Alvará de Execução já deferida pela

de Obras.

8 1° A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, visando avaliar as radiações não ionizantes

igir§das tm^sTemtoras^
exigir§das
tm^sTemtoras^ realização
realização de até 9 (nove) medições, de acordo comAto
adotada pela ANATEL, através da Resolução n° 303/2002 e seus anexos.

§ 4° As medições deverão ser realizadas por profissionais habilitados, com c.use' ^W^

que quantifiquem a densidade de potência na faixa de freqüência de interesse e que englobe as fontes

Praça Divino Salvador N° 5 - Bairro Girassol - CEP 1M6WJ89 - Fone; (19) 3472-9700 - Americana - SP
www.camara-americana.sp.gov.br
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.

,

„

. ,

freqüência relevantes, por integração do espectro eletromagnético, de acordo com os critérios detinidos na

Resolução n° 303/2002 e seus anexos, expedida pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações.

§ 5o Os equipamentos utilizados serão calibrados e aferidos em laboratórios credenciados pelo
§ 6o Os laudos radiométricos resultantes das medições realizadas pelas empresas emissoras deverão
ser elaborados por engenheiro especialista em radiação eletromagnética, com registro no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e estarem acompanhados da respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

§ 7o Na impossibilidade de se obter a p;
mesma poderá ser realizada no lc

ara a realização da medição em local privado, a
ime do ponto anteriormente determinado.

§ 8o As Estações Rádio Bast

amento devem apresentar sua documentação

em separado, sendo que o laudo rac
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

*ro de análise conjunta a ser realizada pela
^^

Art 9o A licença de funcionamento deverá contar com c

"O das condições técnicas autorizadas

8 Io As antenas transmissoras de ondas eletroim-

ao, por regra, serem compartilhadas,

para funcionamento do equipamento no local, com vistas a facilitar os trabalhos de fiscalização.
funcionando de modo que a d

de de potência total, com

a radiação adicional emitida pela nova antena, medida pi

i a soma da radiação preexistente com

onto que faça a integração de todas as

freqüências na faixa prevista nesta lei, não ultrapasse os limites recomendados na forma do art. 1 , retro.

8 2o Os registros das localizações e das densidades de potência das antenas licenciadas deverão
constar de um cadastro a ser criado junto ao órgão público, sendo que tais registros deverão ser
publicados no Diário Oficial do Município.

Art 10 Os concessionários de serviços de transmissão de energia elétrica deverão, na fase da
emissão da licença de funcionamento do novo sistema de transmissão de energia ou sempre que houver

alteração nas características vigentes dos sistemas de transmissão, solicitar medições dos níveis de aatapo
elétrico e magnético para a apresentação de relatório dos níveis identificados, conforme disposto
Federal n° 11.934, de 5 de maio de 2009.

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15:43:11

fabricante, devidamente comprovado, dentro de suas especificações.

Art 11 A fim de garantir a proteção da paisagem urbana, as operadoras devem priorikar o
compartilhamento de infraestruturas, levando em conta o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 9.472, de
16dejulhodel997.

Parágrafo único. Na existência da antena já instalada nas proximidades, deverá

r icipalidade

condicionar o uso compartilhado em detrimento de novas instalações.

Art 12 As Estações Rádio Base tipo terreno devem atender ao afastamento mínimo de 500
(quinhentos) metros, de qualquer outra estação, exceto quando houver justificado motivo técnico.
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de licença respectivo.

Urbanístico).

Art 14 As instalações dos equipamentos de transmissão, gabinetes, containers, geradores de

energia elétrica e antenas no topo de edifícios são admitidos desde que:
I - firmada a excepcionalidade do § Io, do

desta lei;

II - as emissões de ondas eletrc

direcionadas para o interior da edificação na

qual se encontram instaladas;

III - sejam garantidas condições de segurança para as pessoas que acessarem o topo do edifício;
IV - seja promovida a harmonização estética dos equipamentos de transmissão, containers e antenas
com a respectiva edificação;

V - seja a emissão sonora inferior aos limites estabeleci

22 de Dezembro de 2016 (PI-

.^envolvimento Físico e V

anexo V da lei municipal n° 5.998 de

uco);

VI - seja em conformidade com as normas do corpo de bombeiros.

excluindo, assim, a utilização de estruturas treliçadas.

Art 16 O licenciamento municipal deverá ser realizado em 3 (três) etapas

P£

respectivamente, á apreciação dos requerimentos de certidão de uso e ocupação do solo, do
execução e da licença de funcionamento.
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Rádio Base e demais sistemas ou

da apresentação de dados da empresa e atividades que pretende executar.

Art. 17.

Para análise e obtenção do alvará de execução, o empreendedor^deverá apresentar

requerimento acompanhado de:

I - certidão de uso e ocupação do solo já expedida;
II - projeto do empreendimento respectivo;

Praça Divino Saivador N° 5 - Bairro Girass^ CEP 13465-^9 - R>je: (19, 3472-9700 - Americana - SP
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III - cópia do termo de concessão, permissão ou de autorização de serviço de telecomunicação e de

uso de radiofreqüência, expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL,
IV - Estudo do Impacto Ambiental - EIA;

AMERICANA

V - Estudo de Impacto de vizinhança - EIV;

VI - ata de audiência pública registrada em cartório;

VII - comprovação do pagamento da taxa de Alvará de Execução;

VIII - e outros documentos que poderão ser exigidos pela Municipalidade.

8 Io Após a expedição do alv

PROC ._JÍ4Í!3l_ j

|folhaJ5J5LJCüs^i

sadc

pedido de licença de funcionamento, o comprovante de recolhimento
e os laudos de medição de emissões de que trata a presente lei.
8 2o

Todos os

r

de ampliação, redução ou compartilhamento.

19 As
data,, haverão de ser renovados observando
As licenças
licenças ee alvarás
alvarás conced.dos
conced.dos ate
ate a
a presente
prese

Art 19

térios desta no prazo de 1 (um)) ano contados da vigência ddesta ller

os critérios

os

incisos de I a Vffl do artigo 17.

deverá de imediato embargar a respectiva obra.
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Autógrafo n" 51/2017

dajíSslíítotíbutária municipal e devem ser recolhidos pelos interessados e apresentados juntamente
com os requerimentos de solicitação da licença respectiva.

Parágrafo único. Além destes valores, após o regular funcionamento das atividades descritas nesta

lei os Sessados para fins de análise das medições apresentadas, deverão recolher, anualmente, a taxa
Art 22 O processo referente ao alvará de execução será objeto de manifestação das Secretarias

Munic^ais de Obras e de Meio Ambiente, conjuntamente, as quais poderão solicitar o licenciamento do
empreendimento em âmbito estadual, conforme a legislação vigente.

Art. 23. Ficam vedadas as instalações de sistemas de transmissores ou receptores, nas seguintes
áreas:

I - em áreas de conservação c

ívestre;

II - em áreas de relevante i
III - em estações ecol

Jco;

i CÂMARA MUNICIPAL

I

AMERICANA

s;,

IV - em unidades de conservação;
V - em cadeias públicas;

VI - em asilos e casas d

uso;

VII - em postos de combustív•*■_

^,__._

Vffl - em áreas localizadas até 50 (cin |

a) metros de residências;

IX - em áreas localizadas até 100 (cem) metros de escolas e hospitais;
X - em imóveis tombados pelo patrimônio histórico.
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defiscalização, de acordo com o disposto na legislação tributária municipal.

S Io De forma excepcional, as instalações de sistemas de transmissores ou receptores em áreas
localizadas até 50 (cinqüenta) metros de residências, poderão ser objeto de análise de implantação, caso

si juníadoZ]pedidode licença, documento que comprove a autorização dos propnetános ou titulares
de domínio dos imóveis estabelecidos no raio delimitado pelo inciso VIII, deste.

f

8 2o Quando do licenciamento das atividades descritas na presente lei, com relação às áreák de

proteção ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá observar a legislação federal a mu
de verificar se consta da mesma autorização para a implantação de empreendimentos nestas,

Art 24 No caso de instalação de novas antenas em sistema de compartilhamento

licenciada, será dispensada a expedição de certidão de uso e ocupação do solo e de alvak

estrutura já
e execução,

sendo necessário apenas a expedição de nova licença de funcionamento.
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Art 25 Havendo várias antenas transmissoras já em operação de um mesmo empreendedor, a
documentação relativa ao respectivo licenciamento deverá ser apresentada em conjunto para analise,
acompanhada de projeto contendo as seguintes informações:

suporte, tipo de ocupação do lote ou edificação da instalação;

II - antenas transmissoras de terceiros, com indicação de sua altura, no caso da ocorrência de
compartilhamento de torre ou estrutura;

III - prédios residenciais ou comerciais com altura igual ou superior à altura da antena,
considerando um raio de lOOm (cem metros) da antena objeto de análise;

IV - ocorrência de áreas de p
pacientes ou locais onde se verifi

* creches, hospitais e clinicas onde internem
> de pessoas, considerando um raio de lOOm

(cem metros) da antena objeto d

ie;

Art 26 Nos locais onde a densidade de potência total ultrapasse os limites descritos nesta Lei as
emissõesdeverão ser imediatamente enquadradas de forma a atender os parâmetros nela estabelecidos,
sob pena de ser determinada a desativação da antena.

8 Io Os empreendedores serão tflnvlcados para dar esclarecimento e, se necessário as medições

serão realizadas com a interrupção alternada para diagnóstico e apuração de responsabilidades nos casos
citados no caput deste artigo.

8 T Havendo mais de uma fonte emissora resp;
determinada sua adequação ao res

ú pelo excesso de densidade de potência será
r aquela mais recentemente instalada e, assim,

sucessivamente, até que sejam atendidos os limites estabelecidos.

Art 27 O empreendedor licenciado deverá a cada 3 (três) anos elaborar laudo radiométrico das
emissõesdas antenas e a Municipalidade quando entender tal medição imprescindível para fiscalizar,
obrigará que se exare novo laudo, a qualquer turno, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art 28
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I - antenas transmissoras próprias, com indicação de sua altura, especificação da estrutura de

A instalação de estrutura vertical para suporte de antenas deverá seguir normas de

segurança, mantendo suas áreas devidamente isoladas e aterradas, conforme as prescrições da A*saaaça£

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, garantindo que os locais expostos a radiação nao lonizante, *a
área considerada ocupacional, sejam sinalizados com placas de advertência.
S Io

As placas de sinalização devem estar em local de fácil visibilidade e conter nome

empreendedor, telefone para contato, nome e qualificação do profissional responsável e numero
licença, além de informações sobre o processo de licenciamento a ser fornecido pelo Municio
Art 29 Deverá ser mantida no imóvel onde estiver instalado o sistema transmissor
Art

ir)

uevera sei

mauuua i«j

iuiuyu v>»iv*~ ^>«.*»»~

a

ptor, em
•%_/.

rti da
d rua, placa
laca de identificação da operadora do sisfenii com as
local que permita a leitura naturall a partir

seguintes informações: nome da operadora, com seu endereço e telefone, nome do responsável técnico,
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expedida pela agência reguladora respectiva.

execução.

Art 30. Nas áreas públicas municipais, a permissão ou a concessão será
desta lei as seguintes obrigações do pen

«ncessionano:

por igual período;

H - não realizar qualquer instalação nM> benfeitoria na área cedida, sem a prévia e expressa
aprovação da Prefeitura Municipal de Americana;

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

IV - não ceder a área a terceiros, exceto nas hipóteses de compartilhamento previstas nesta lei;

V - responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por quaisquer prejuízos decorrentes do uso da
área serviços e obras que executar.

estabelecida outra forma de contraprestaçao.

proporcionalmente à área ocupada pelo seu equipamento.

substituí-lo.

PraÇa Divino Saiva.or N- 5 -

.——*

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15:43:11

Parágrafo único Caso a proprietária da infraestrutura seja pessoa diversa da operadora do sistema
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—^J^!^:

§ 4° Deverá ser efetuada a medição e cobrança de consumo de energia elétrica e água da ERB em

bens públicos municipais.

§ 5o O recolhimento da retribuição mensal será efetuado pelo permissionário ou concessionário em
data e local a ser fixado no Termo de Permissão ou Concessão de Uso, e a impontualidade no pagamento
acarretará, desde logo, a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, sem prejuízo da

Art. 32.

A desobediência ou não observância das regras estabelecidas nesta lei implicará

sucessivamente, na aplicação das seguintes penalidades:

I - advertência por escrito, notificando-se o infrator para sanar a irregularidade, no prazo máximo de

15 (quinze) dias, sob pena de multa;

II - imposição de multa qm-

rta) UFESP e 4.000 (quatro mil) UFESP,

aplicadas segundo os critérios esfc>

III - persistindo a írrey

«entador

.íiesmo após a multa.,

idade será embargada e/ou interditada.

Art. 33. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 34. Fica expressamente revogada a Lei n° 4.307, de 10 de janeiro de 2006, e a Lei n° 4.784, de
29 de dezembro de 2008.

Art. 35. Esta lei entra e>

na data de sua publicação

Plenário Doutor Antônio;.Álvares Lobo, em 6 de julho de 2017.

Presidente

r^>
DE

ROCHI

GU

Primeiro Secretário

R DE ALMEffiA AMADO

Segundo Secretário

PUBMCADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA NA DATA SUPRA.

SECCO
PROCESSO CMA N° 114/2017
CDS/acl
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aplicação das penalidades previstas em lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANP
PROTOCOLO GERAL

Câmara Municipal de Americana

44.306/2017
12/07/2017 10:50 hs

Estado de São Paulo

Autógrafo n» 51/2017
ftss.: TELEFONIA

OFICIO CMA N° 142/2017

Americana, 7 de julho de 2017.

ASSUNTO:

Autógrafo

n°

51/2017:

Estabelece

normas e procedimentos para a instalação de torres

de transmissão de telecomunicação e de outras fontes
emissoras no município de Americana e dá outras
providências.

Remetemos, através do

o, oriundo do Projeto de Lei CMA n°

71/2017, de iniciativa deste Poder Legislativo, de au:

adores Alfredo Luiz Ondas, Clemente

Alves dos Santos Neto, Gualter de Almeida Amado, Luiz Carios Cezaretto, Marco Antônio Alves Jorge,
Marschelo Rodrigo Marin Meche, Odir João Demarchi, P;

< > ' <

xdo Dias Júnior, Pedro do Nascimento

Júnior, Rafael de Andrade Galvão Macris, Thiago Luis de Oliveira Brochi, Thiago Rodrigo Martins,
Vagner Aparecido Malheiros e Welington Guilherme Rí-r

Ordinária do dia 6 de julho do corrente ano, foi z,

O referido projeto, apreciado na Sessão

ida Discussão.

Uma vez promulgada a respectiva lei, solicitamos a re

de cópia para instruir o competente

processo.

Sem mais, aproveitamos o ens
estima e distinta consideração, firmar

:a renovar à Vossa Excelência nossos protestos de elevada
i

MVDAS

l Presidente

CIPAL!

|-^ AMERICANA
Senhor Omar Najar

PROC. \\l\\\\

Prefeito Municipal
AMERICANA - SP
PROCESSO CMA 114/2017.
CDS/acl
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Excelentíssimo Senhor:

,,.:,-WWP& WMCIPÍÜSE,. ASCRICANA

GABINETE DO PREFEITO

OF. 197/GP/08/2017

Prot.

| CÂMARA MUNICIPAL1

44.306/2017

AMERICANA

Senhor Presidente,

REF. OFÍCIO CMA N° 142/2017 - AUTÓGRAFO N° 51, DE 6 DE JULHO

DE 2017, que "Estabelece normas e procedimentos para a instalação de torres

de transmissão de telecomunicação e de outras fontes emissoras no Município
de Americana e dá outras providências.".

Em atenção ao expediente em referência e considerando o teor do art. 41 da Lei

Orgânica do Município, especialmente o § 7o, vimos informar que o número a ser
utilizado para a promulgação de lei é o 6.060, de 07 de agosto de 2017.
Respeitosamente,

>mar JXajar

Prefeito^Municipal

Exmo. Sr.

Vereador Dr. Alfredo Luiz Ondas
Presidente da Câmara Municipal de
AMERICANA - SP

CÂMARA

MUNICIPAL
AMERICANA

DATA:
HORA:

10/08/2017
15:07

Correspondência

Recebida

N«

OE

606/2817

GP/gkcf

Avenida Brasil, n° 85 - Centro - Tel. (19) 3475.9001 - Fax (19) 3461-8586
CEP 13465-901 - Americana - SP

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15:43:11

Americana, 07 de agosto de 2017.

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

Lei Municipal n° 6.060/2017

LEI N° 6.060, DE 7 DE AGOSTO DE 2017

Autores do Projeto de Lei n° 71/2017 - Poder
Legislativo - Vereadores Senhores Alfredo Luiz
Ondas, Clemente Alves dos Santos Neto, Gualter de
Almeida Amado,

\ ;ÃMARA MUNICIPAi

Luiz

Carlos

Cezaretto,

Marco

Meche, Odir João Demarchi, Paulo Eduardo Dias
Júnior,

Pedro

do Nascimento Júnior,

Rafael

de

Andrade Galvão Macris, Thiago Luis de Oliveira
Brochi, Thiago Rodrigo Martins, Vagner Aparecido

PROC._

Malheiros e Welington Guilherme Rezende.

i-UÍ

Esfabelece normas e procedimentos para a instalação
ie transmissão de telecomunicação e de

(s Ibdíes emissoras no Município de Americana
..

■■

-

. rovidências.

ALFREDO LUIZ ONDAS, Presidente d^âjiara Mufícipal de Americana:
Faço saber que a Câmara Municipal de Americana man
art. 41, da Lei Orgânica do IV
Art. Io A esta lei se

eu promulgo, nos termos do § 7o do

o. a seguinte lei:
in os limites estabelecido

Federal n° 11.934, de 5 de maio de

2009, quanto à exposição hi

a campos elétricos, ma;

s e eletromagnéticos, associados ao

funcionamento de estações tn

omunicaçí

ninais de usuário e de sistemas de

energia elétrica nas faixas a^rrê^u^^TO^é 3f)0%Hzj^^^os"^^Siertz), visando garantir a proteção
da saúde e do meio

Parágrafo único.

Estão sujeitos àsT&bri

s estabelecidas por esta lei as operadoras de serviço

que se utilizarem de estações transmissoras de radiocomunicação, de telefonia móvel ou fixa,
fornecedores de terminais de usuário comercializados no Município de Americana e as concessionárias,
permissionárias e autorizatárias de serviços de energia elétrica.
Art. 2o Nos termos dos incisos I e VIII do art. 30 da Constituição Federal de 1988 é de competência
exclusiva do Município de Americana legislar sobre assuntos de interesse local, atinentes ao uso e

ocupação do solo, ordenamento urbano, aprovação de projetos de construção e afins, bem como a análise
de empreendimentos considerados de impacto ambiental para fins de licenciamento municipal de suas
atividades.

Art. 3o Para os fins desta lei são adotadas as seguintes definições:

I - área crítica: área localizada até 50 (cinqüenta) metros de residência e 100 (cem) metros qe
hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos;
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II - campos elétricos e magnéticos: campos de energia independentes um do outro, criados por

voltagem ou diferença de potencial elétrico (campo elétrico) ou por corrente elétrica (campo magnético),
associados à geração, transmissão, distribuição e uso de energia elétrica;

III - campos eletromagnéticos: campo radiante em que as componentes de campo elétrico e
magnético são dependentes entre si, capazes de percorrer grandes distâncias, sendo que para efeitos

IV - exposição: situação em que pessoas estão expostas a campos elétricos, magnéticos ou
eletromagnéticos ou estão sujeitas a correntes de contato ou induzidas, associadas a campos elétricos,
magnéticos ou eletromagnéticos;
V - infraestrutura de suporte: meios

sufixos construídos para dar suporte às estações

transmissoras de radiocomunicação, entre o

S||torres, mastros, armários, estruturas de

superfície e estruturas suspensas;
VI - radiocomunicação: te!

acias radioelétricas não confinadas a

fios, cabos ou outros meios físicos;

VII - radiofreqüência -

equências de ondas eletr.

:ticas, abaixo de 3000 GHz (três mil

gigahertz), que se propagam no espaço sem guia artificial e,

9 kHz (nove quilohertz) e 3C

i

-zentos gigahertz);

VIII - relatório de con

reconhecida pelo respectivo ó
medições utilizadas, com ps me
limites de exposição;

ís desta lei, situadas na faixa entre

íade: documento ela

■

inado por entidade competente,

ador federal, contendria de cálculo ou os resultados das
. se for o caso, para demonstrar o atendimento aos

IX - taxa de absorção espec

ica utilizada para estimar a absorção de

energia pelos tecidos do corpo;

X

-

estação

transmissora

de

radiocomunicação:

conjunto

de

equipamentos

ou

aparelhos,

dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação, seus acessórios e periféricos que
emitem radiofreqüência e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam;
XI - sistema de energia elétrica: conjunto de estruturas, fios e cabos condutores de energia,
isoladores, transformadores, subestações e seus equipamentos, aparelhos, dispositivos e demais meios e

equipamentos destinados aos serviços de geração, transmissão, distribuição e ao uso de energia elétrica;
XII - Estação Rádio Base - ERB: estação transmissora de radiocomunicação destinada à prestação
de serviço de telefonia;

»

XIII - ERB tipo terreno: é a Estação Rádio Base instalada em lotes ou terrenos que usa postes o} 1
J

torres como suporte das antenas transmissoras;

XIV - ERB tipo topo de prédio: é a Estação Rádio Base instalada nos topos ou fachadas da»
edificações, dispensando assim o uso de postes ou torres como suporte das antenas transmissoras;
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práticos são associadas à sistemas de comunicação;
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XV - torre ou poste: modalidade de infraestrutura de suporte às estações transmissoras de
radiocomunicação, com configuração vertical;

XVI - operadora do sistema: a empresa detentora da outorga, concessão ou autorização emitida pelo

XVII - proprietária da infraestrutura: pessoa física ou jurídica detentora do domínio da torre, poste
ou similar, dos demais elementos que compõem o sistema, que os utiliza para operação de sistema

transmissor ou receptor de radiofreqüência ou para aluguel dessa infraestrutura.
Parágrafo único. As estruturas verticais com altura superior a lOm (dez metros) serão consideradas
como estrutura similar à de torre.

Art. 4o Para garantir a pi

o ambiente serão adotados os limites

recomendados pela Organização >

r<i a exposição ocupacional da população

em geral a campos elétricos, mat

.

sistemas de energia elétrica c

, «

;

os pelas Estações Rádio Base e pelos

,í

mtos gigahertz).

È:

Parágrafo único.
Ene
não forem estabelecida
Mundial de Saúde serão adotados os limites da Comissão Intc
lonizante - ICNIRP, recomeí
i Organi/
em conformidade com as oric:

Àgênc

1...-■ \ Vff :;:':■'7

Art. 5o

Não estão suj

»

legais próprios.

c

I

í nicações - ANATEL.

' 7'.1

.s prescrições previs^-.

propósito de defesa ou contn

Art. 6o

'

is recomendações pela Organização
de Proteção Contra Radiação Não
\e ou outra que venha substituí-la,

iX^

i os radares militares e civis, com

co, cujo funci

* * ^rÇ~~
—-*" Â

O controle ambiental -■

empreendimentos, e da elaboração de Estu

■

-

deverá obedecer aos dispositivos

. -i medição de emissões eletromagnéticas dos

Impacto Ambiental - EIA, realizado pela própria

empresa emissora ou por terceiro por ela contratada e pela análise dos laudos técnicos respectivos
analisados pela Municipalidade.
Parágrafo único. Pode a Municipalidade destacar servidor habilitado para a conferência das normas

técnicas estabelecidas na Lei Federal ri° 11.934, de 5 de maio de 2009, das recomendações da
Organização Mundial da Saúde - OMS e do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 7o O controle urbanístico se dará mediante elaboração de Estudo de Impacto Vizinhança fj
EIV e a realização de audiência pública, pela própria empresa emissora ou por terceiro por ela contrat

e por demais laudos técnicos que se fizerem constar.
Art. 8o

Os laudos radiométricos preexistentes, aqueles destinados à emissão da licença

funcionamento ou aqueles realizados para fins de monitoramento, serão feitos dentro de um raio de

(cinqüenta) metros do eixo da estação em licenciamento.
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poder público para operar os sistemas;
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§ Io

j

Para o licenciamento de novo empreendimento é obrigatória à realização pela "empresa

emissora de, pelo menos, 2 (duas) medições, de modo que a primeira identifique a situação preexistente e
a segunda avalie as condições do local com a incorporação da radiação emitida pela nova estação.

dos equipamentos, visando a realização das medições de emissões prévias, sendo que caso a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente verifique irregularidades nas emissões eletromagnéticas, poderá sugerir,
inclusive, a cassação da Alvará de Execução já deferida pela Secretaria Municipal de Obras.
§ 3o A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, visando avaliar as radiações não ionizantes, poderá

exigir das empresas emissoras a realização de até 9 (nove) medições, de acordo com a metodologia
adotada pela ANATEL, através da Resolução n° 303/2002 e seus anexos.

§ 4o As medições deverão ser
que quantifiquem a densidade de r
freqüência relevantes, por integra^
Resolução n° 303/2002 e seus
i

■

Telecomunicações.

,__„„

§ 5o Os equipamento:
fabricante, devidamente conij
§6° Os laudos radie
ser elaborados por engen
Regional de Engenharia, Ar

s habilitados, com o uso de equipamentos
a de interesse e que englobe as fontes de
;o, de acordo com os critérios definidos na
lio Diretor da Agência Nacional de

ados serão calibrados e;
Io. dentro de suas especifk
<■

,
l«
,
-xialista em radiação
ra e Agia - CRE

Anotação de Responsabilidad

■ ica - ART.

§ 7o Na impossibilidade de s

mesma poderá ser realizada no local ]

>s em laboratórios credenciados pelo

,"i , '■

/

pelas empresas emissoras deverão
iica, com registro no Conselho
em acompanhados da respectiva

;r ájf^rmSS^jariRi^rteaJiza^o da medição em local privado, a
;roxime do ponto anteriormente determinado.

§ 8o As Estações Rádio Base em regime de compartilhamento devem apresentar sua documentação
em separado, sendo que o laudo radiométrico será parâmetro de análise conjunta a ser realizada pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Art. 9o A licença de funcionamento deverá contar com o registro das condições técnicas autorizadas

para funcionamento do equipamento no local, com vistas a facilitar os trabalhos de fiscalização.

a

§ Io As antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas deverão, por regra, serem compartilhac ais,
funcionando de modo que a densidade de potência total, considerada a soma da radiação preexistente G©m
a radiação adicional emitida pela nova antena, medida por equipamento que faça a integração de todas Ias
freqüências na faixa prevista nesta lei, não ultrapasse os limites recomendados na forma do art. Io, retro.\
§ 2o Os registros das localizações e das densidades de potência das antenas licenciadas deverão
constar de um cadastro a ser criado junto ao órgão público, sendo que tais registros deverão ser
publicados no Diário Oficial do Município.
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§ 2o Durante a tramitação do processo da licença de funcionamento será permitido o funcionamento

i CÂMARA MUNICIPAL
AMERICANA

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

PROC.

1/4

Lei Municipal n" 6.060/2017

Art. 10.

Os concessionários de serviços de transmissão de energia elétrica deverão, na fase da

emissão da licença de funcionamento do novo sistema de transmissão de energia ou sempre que houver
alteração nas características vigentes dos sistemas de transmissão, solicitar medições dos níveis de campo
elétrico e magnético para a apresentação de relatório dos níveis identificados, conforme disposto na Lei

Art. 11. A fim de garantir a proteção da paisagem urbana, as operadoras devem priorizar o
compartilhamento de infraestruturas, levando em conta o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 9.472, de
16dejulhodel997.

Parágrafo único. Na existência da antena já instalada nas proximidades, deverá a Municipalidade
condicionar o uso compartilhado em detrimento de novas instalações.

Art. 12. As Estações Rádio
(quinhentos) metros, de qualquer oi
Parágrafo único. As Es
afastamento mínimo de 100 (c

■■"...

.

13.

í > devem atender impreterivelmente ao
sob pena de indeferimento do pedido

i

i

As Estaçò-

licenciamento nos termos ài\
art. 122, da Lei Municipal

em atender ao afastamento mínimo de 500
uver justificado motivo técnico.
;

»

de licença respectivo.

Art.

.

Jio Base e demais

itc lei serão r
'>8, de 2/

.

:

sisf
•'- . '■

ou empreendimentos passíveis de

• as regras de recuo, em analogia, ao
. (Plano Desenvolvimento Físico e

Urbanístico).

Art. 14. As instalações

.

s de transmi

energia elétrica e antenas nd^õpõdS^íiKdps são àdmitidc&di!

■-.

dnetes, containers, geradores de

I - firmada a excepcionalidaC

II - as emissões de ondas eletromagnéticas não sejam direcionadas para o interior da edificação na
qual se encontram instaladas;

III - sejam garantidas condições de segurança para as pessoas que acessarem o topo do edifício;
IV - seja promovida a harmonização estética dos equipamentos de transmissão, containers e antenas
com a respectiva edificação;

V - seja a emissão sonora inferior aos limites estabelecidos no anexo V da lei municipal n° 5.9< 8 de
22 de Dezembro de 2016 (Plano Desenvolvimento Físico e Urbanístico);
VI - seja em conformidade com as normas do corpo de bombeiros.

Art. 15.

Deverão ser utilizados, sempre que tecnicamente viável, em áreas urbanas, postes

tubulares, visando minimizar os impactos visuais causados pela estrutura de suporte das antenas,
excluindo, assim, a utilização de estruturas treliçadas.
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Federal n° 11.934, de 5 de maio de 2009.

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

Lei Municipal n" 6.060/2017

Art. 16. O licenciamento municipal deverá ser realizado em 3 (três) etapas seqüenciais destinadas,
respectivamente, à apreciação dos requerimentos de certidão de uso e ocupação do solo, do alvará de
execução e da licença de funcionamento.

Art. 17.
Para análise e obtenção do alvará de execução, o empreendedor deverá apresentar
requerimento acompanhado de:
I - certidão de uso e ocupação do solo já expedida;
II - projeto do empreendimento i

i

^

III - cópia do termo de cone
uso de radiofreqüência, expedido

IV - Estudo do Impacto /
V - Estudo de Impactc

^ação de serviço de telecomunicação e de
, mnicações - ANATEL;

mtal - EIA;

jí

CÂMARA MUNICIPAL
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/inhança - EIV;

VI - ata de audiência

VII - comprovação do p

nto da taxa de Alvará de '

X

7

ão;

VIII - e outros docum^^is"q^^S^^io Ser exigidas'^S*MÜn^foalidade.
a

§ Io Após a expedição do a^^^^gH^ãQ,mJ^^ssaao deverá juntar no respectivo processo o

pedido de licença de funcionamento, o con .

de recolhimento da taxa de licença de funcionamento

e os laudos de medição de emissões de que trata a presente lei.

§ 2o
Todos os empreendimentos em licenciamento deverão apresentar laudo audiométrico
indicando os níveis de ruídos emitidos pelo funcionamento do equipamento da estação de transmissão,
laudo de avaliação do corpo de bombeiro, sendo que esta documentação deverá ser apresentada
juntamente com o requerimento para obtenção da licença de funcionamento e serão avaliados para
enquadramento nos limites prescritos na legislação municipal em vigor.

Art. 18. O alvará de execução deve ser renovado, anualmente, até que seja expedida a licença de

funcionamento ou sempre que houver qualquer alteração na infraestrutura do equipamento, seja para fins

de ampliação, redução ou compartilhamento.

J

II

Art. 19. As licenças e alvarás concedidos até a presente data, haverão de ser renovados observando

os critérios desta no prazo de 1 (um) ano contados da vigência desta lei.

Praça Divino Salvador N° 5 - Bairro Girassol - CEP 13465-689 - Fone: (19) 3472-9700 - Americana - SP
www.camara-amerlcana.sp.gov.br

\

i

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15:43:11

Parágrafo único. A expedição de certidão de uso e ocupação do solo dependerá de requerimento do
interessado, acompanhado do endereço do local onde pretende se instalar, da descrição dos equipamentos
e da apresentação de dados da empresa e atividades que pretende executar.

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

Lei Municipal n°6.060/2017

Parágrafo único. Os projetos protocolados e/ou aprovados na vigência da lei revogada e que ainda
não receberam o respectivo alvará de funcionamento deverão, obrigatoriamente, apresentar o que dispõe
os incisos de I a VIII do artigo 17.

Parágrafo único. Não sendo tomadas as medidas necessárias para restabelecer a segurança de
pessoas ou imóveis fronteiriços, fica a Secretaria Municipal de Obras autorizada a proceder à remoção da
infraestrutura, sendo que os custos serão cobrados do proprietário ou do responsável pela obra.

( )

Art. 21.

Pela análise dos processo^de

Lento das atividades abrangidas pela presente lei

serão devidas as taxas do alvará dj|ex!

Lçipnamento, cujos valores são os constantes

da legislação tributária municipal e dcv

interessados e apresentados juntamente

com os requerimentos de solicita-

Parágrafo único. Além
lei, os interessados para fins
de fiscalização, de acordo cor

.. após o r
.
■ >
Uise das rr
es apresei:
sposto na legislação tribut.

lamento das atividades descritas nesta
deverão recolher, anualmente, a taxa
;ipal.

!

Art. 22.

O processo re

Municipais de Obras e de Mc
empreendimento em âmbito <

e ao alvará de ar

.

,y de manifestação das Secretarias

derão solicitar o licenciamento do

il, conforme a legisla

Art. 23. Ficam vedada!

[ações

áreas:

-lemas de

I - em áreas de conservação M^e^ptejer

-ves ou receptores, nas seguintes

silvestre;

II - em áreas de relevante interesse ecológico;

CÂMARA MUNIC1PA!
AMERICANA

III - em estações ecológicas;
IV - em unidades de conservação;
V - em cadeias públicas;
VI - em asilos e casas de repouso;
VII - em postos de combustível;

VIII - em áreas localizadas até 50 (cinqüenta) metros de residências;

IX - em áreas localizadas até 100 (cem) metros de escolas e hospitais;
X - em imóveis tombados pelo patrimônio histórico.
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Art. 20. Em havendo início da construção sem que haja o respectivo alvará de execução ou no caso
da obra acarretar riscos à segurança de pessoas ou imóveis fronteiriços, a Secretaria Municipal de Obras
deverá de imediato embargar a respectiva obra.

í

iMLHM 31

AüERiGÂiMA

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

Lei Municipal n° 6.060/2017

§ 2o Quando do licenciamento das atividades descritas na presente lei, com relação às áreas de
proteção ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá observar a legislação federal a fim
de verificar se consta da mesma autorização para a implantação de empreendimentos nestas áreas.

■"■

Art. 24. No caso de instalação de novas antenas em sistema de compartilhamento de estrutura já
licenciada, será dispensada a expedição de certidão de uso e ocupação do solo e de alvará de execução,
sendo necessário apenas a expedição de nova ta?J|Ça de funcionamento.
Art. 25. Havendo várias a .
documentação relativa ao respec-

'.. ■- vj

'.peração de um mesmo empreendedor, a
:r apresentada em conjunto para análise,

acompanhada de projeto conte

I - antenas transmissoi
suporte, tipo de ocupação do
II - antenas transmi:

'>prias, com indicação de
u edificação da instalação;

iltura, especificação da estrutura de

de terceiros, com indicação

ia altura, no caso da ocorrência de

u comerciais com altur:-.

1 ou superior à altura da antena,
>lise;

compartilhamento de torre ou

III - prédios residenc
considerando um raio de lOOn
IV - ocorrência de

pacientes ou locais onde se

^^g

hesfhospitais e clinicas onde internem
pessoas, considerando um raio de lOOm

(cem metros) da antena objeto de análise;

Art. 26. Nos locais onde a densidade de potência total ultrapasse os limites descritos nesta Lei, as
emissões deverão ser imediatamente enquadradas de forma a atender os parâmetros nela estabelecidos,
sob pena de ser determinada a desativação da antena.
§ Io Os empreendedores serão convocados para dar esclarecimento e, se necessário, as medições
serão realizadas com a interrupção alternada para diagnóstico e apuração de responsabilidades nos casos
citados no caput deste artigo.

§ 2o Havendo mais de uma fonte emissora responsável pelo excesso de densidade de potência será

determinada sua adequação ao responsável, iniciando-se por aquela mais recentemente instalada e, q|sim,
sucessivamente, até que sejam atendidos os limites estabelecidos.

Art. 27. O empreendedor licenciado deverá a cada 3 (três) anos elaborar laudo radiométricoj das
emissões das antenas e a Municipalidade quando entender tal medição imprescindível para fiscalizar,
obrigará que se exare novo laudo, a qualquer turno, no prazo de 30 (trinta) dias.
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§ Io De forma excepcional, as instalações de sistemas de transmissores ou receptores em áreas
localizadas até 50 (cinqüenta) metros de residências, poderão ser objeto de análise de implantação, caso
seja juntado ao pedido de licença, documento que comprove a autorização dos proprietários ou titulares
de domínio dos imóveis estabelecidos no raio delimitado pelo inciso VIII, deste.
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Lei Municipal n° 6.060/2017

Art. 28. A instalação de estrutura vertical para suporte de antenas deverá seguir normas de
segurança, mantendo suas áreas devidamente isoladas e aterradas, conforme as prescrições da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, garantindo que os locais expostos à radiação não ionizante, na
área considerada ocupacional, sejam sinalizados com placas de advertência.

licença, além de informações sobre o processo de licenciamento a ser fornecido pelo Município.
Art. 29. Deverá ser mantida no imóvel onde estiver instalado o sistema transmissor ou receptor, em
local que permita a leitura natural a partir da rua, placa de identificação da operadora do sistema, com as
seguintes informações: nome da operadora, com seu endereço e telefone, nome do responsável técnico,
número do CREA, os números das licençí
i anjação e operação e da autorização de funcionamento
expedida pela Agência Nacional dron
'4ATEL ou outra licença de igual valor
expedida pela agência reguladora

Parágrafo único. Caso a pr
deverá ser mantida também, j
da torre, endereço e telefone,
execução.

, ( , ,
.
, ,
e do resp(f||tá^|fl técnico,

.

I!

Art. 30. Nas áreas púb;

Poder Executivo, a título one
convencionais e do atendimei
desta lei, as seguintes obriga;

ssoa diversa da operadora do sistema,
es informações: nome do proprietário
;ro do CREA e número do alvará de

■

wnicipais. a peru

■ .Imetros de ocup^
missionário ou conco

'

são será outorgada por decreto do

;verão constar, além das cláusulas
.úblicos, bem como às disposições
Io:

p^^(^ e oitenta) dias, contados da data
ncê^ã^^TJsc
endo-Sêr prorrogado pelo Poder Executivo

I - iniciar as i

da lavratura do Termo de
por igual período;

II - não realizar qualquer instalação nova ou benfeitoria na área cedida, sem a prévia e expressa
aprovação da Prefeitura Municipal de Americana;

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

IV - não ceder a área a terceiros, exceto nas hipóteses de compartilhamento previstas nesta lei;
V - responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por quaisquer prejuízos decorrentes do uso da
área, serviços e obras que executar.

Art. 31

A remuneração pelo uso do bem público municipal poderá ser estipulada em pecúnia,/ ie

acordo com o valor de mercado de locação do imóvel e a extensão da área cedida, podendo,/
estabelecida outra forma de contraprestação.

§ Io
Quando houver compartilhamento da área entre dois ou mais permissionários ou
concessionários a título oneroso mediante pagamento mensal, cada um pagará a retribuição mensal
proporcionalmente à área ocupada pelo seu equipamento.
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§ Io As placas de sinalização devem estar em local de fácil visibilidade e conter nome do
empreendedor, telefone para contato, nome e qualificação do profissional responsável e número da
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Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

Lei Municipal n° 6.060/2017

§ 2o Quando houver compartilhamento da área pública entre dois ou mais permissionários ou
concessionários a título oneroso com base em permuta de serviços ou benfeitorias para o Município,
deverá ser definido junto à Prefeitura qual serviço ou benfeitoria ou remuneração deverá ser realizado por
cada empresa.

Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice que vier a
substituí-lo.

§ 4o Deverá ser efetuada a medição e cobrança de consumo de energia elétrica e água da ERB em
bens públicos municipais.

§ 5o O recolhimento da retr
data e local a ser fixado no Termo
acarretará, desde logo, a incidênci

;do pelo permissionário ou concessionário em
le Uso, e a impontualidade no pagamento
nto) sobre o valor devido, sem prejuízo da

aplicação das penalidades prev>

Art. 32.

^

A desobediência ou não observância das

sucessivamente, na aplicação
guintes penalidades:
Vvi;~jU;'y j
Ü

I - advertência por escri

i

ificando-se o inir.

,:, estabelecidas nesta lei implicará

| y- ' .,-',-"•--;•

■

regularidade, no prazo máximo de

15 (quinze) dias, sob pena de

II - imposição de multr
aplicadas segundo os critérios

-ode variar entre 40 (qua
;eto regula

III - persistindo a irre^ateridac

[ ÍFESP e 4.000 (quatro mil) UFESP,
.dor;
embargada e/ou interditada.

Art. 33. Esta lei será regulamentada pêlo í

Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias.

/*~X ■

Art. 34. Fica expressamente re/ogà^a a Lei n° 4.307, de 10 de janeiro de 2006, e a Lei n° 4.784, de

29 de dezembro de 2008.

/

I

\

\

Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Dr. Antônio Alvares Lobo, em 7 de agosto de 2017.

O LUIZ ONDAS

Presidente

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CA

MUNICIPAL DE AMERICANA NA DATA SUPRA.
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§ 3o O valor da retribuição mensal será reajustado anualmente pelo índice de Preços ao Consumidor

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

Lei Municipal n" 6.060/2017

JULIANA NA^DIN DÉ CAMARGO SECCO
retária"1

PROCESSO CMA N° 114/2017

CÂMARA MUNICIPAL
AMERICANA

\2

-w^o
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JNCS/cds

PUBLICADO no Jornal Todo Dia"

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

Caderno Todo Oferta,
DATA:

Pg.:

■13

07 i

Visto:

CÂMARA MUNICIPAL
DE AMERICANA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI N° 6.060, DE 7 DE AGOSTO DE 2017

Autores do Projeto de Lei n" 71/2017 - Poder Legislativo - Vereadores Senhores Alfredo Luiz Ondas, Clemente Alves dos Santos Neto, Gualter de Almeida Amado, Luiz Carlos Cezaretto Marco Antônio Alves Jorge
Marscheio Rodrigo Marin Meche, Odir João Demarchi, Pauto Eduardo Dias Júnior, Pedro do Nascimento Júnior, Rafael de Andrade Gaivão Macris, mago Luís de Oliveira Brochi Thiago Rodrigo Martins Vagner Aparecido
Malhem» e Welington Guilherme Rezende. Estabelece normas e procedimentos para a instalação de torres de transmissão de telecomunicação e de outras fontes emissoras no Município de Americana e dá outras
prowderrcias.ALFREOOLUIZONDAS,PresidentedaCâmaraMunicipaideAmericana:Façosatarquea
da Lei Orgânica do Município
a seguinte lei: Art 1° A esta lei se aplicam os limites estabelecidos pela Lei Federal Tf 11.934, de 5 de maio de 2009, quanto à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados ao
funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de freqüências até 300 GHz (trezentos gigahêrtz) visando garantir a proteção da saúde
edo meio ambiente equilibrado. Parágrafo único. Estão sujeitos ás obrigações estabelecidas por esta lei as operadoras de serviço que se utilizarem de estações transmissoras de radiocomunibação, de telefonia móvel ou

■

I
'
I
I
i

lixa, fornecedores de terminais de usuário comercializados no Município de Americana o as concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços deenergiaelétrica.Art.2"Nos termos dos incisos I e VIII do art. 30 i
da Constituição Federal de 1988 é de competência exclusiva do Município de Americana legislar sobre assuntos de interesse tocai, atínantes ao uso e ocupação do solo ordenamento urbano aprovação de projetos de '
construção e afins, bem como a análise de empreendimentos considerados de impacto ambiental para fins de licenciamento municipal de suasativldades.Art.3° Para os fins desta lei são adotadas as seguintes definiçõesI - área crítica: área localizada até 50 (cinqüenta) metros de residência e 100 (cem) metros de hospitais, clinicas, escolas, creches e asilos; II - campos elétricos e magnéticos: campos de energia independentes um do outro

cnados por voltagem ou diferença de potencial elétrico (campo elétrico) ou por corrente elétrica (campo magnético), associados à geração, transmissão, distribuição a uso de energia elétrica; III - campos eletromagnéticoscampo radiante em que as componentes de campo elétrico e magnético são dependentes entre si, capazes de percorrer grandes distâncias, sendo que para efeitos práticos sãoassociadasàsistemasde comunicação; IV
- exposição: situação em que pessoas estão expostas a campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos ou estão sujeitas a correntes de contato ou induzidas, associadas a campos elétricos magnéticos ou
eletromagnéticos; V - infraestrutura de suporte: meios físicos fixos construídos para dar suporte às estações transmissoras de radiocomunicação, entra os quais postes, torres, mastros, armários estruturas de superfície e

estruturas suspensas; VI - radiocomunicação: telecomunicação que utiliza freqüências radioelétricas não confinadas a fios, cabos ou outros meios físicos; VII - radiofreqüência - RF: freqüências de ondas eletromagnéticas
abaixo de 3000 GHz (três mil gigahêrtz), que se propagam no espaço sem guia artificial e, para os fins desta lei, situadas na faixa entre 9 kHz (nove quílohertz) e 300 Ghz (trezentos gigahertz)- VIII - relatório de conformidade'
documento elaborado e assinado por entidade competente, reconhecida peto respectivo óigão regulador federal, contendo a memória de cálculo ou os resultados das medições utilizadas, com os métodos empregados se
for o caso, para demonstrar o atendimento aos limões de exposição; IX - taxa de absorção especifica - SAR: medida dosimétrica utilizada para estimar a absorção de energia pelos tecidos do corpo- X - estação transmissora
de radiocomunicação: conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários á realização de comunicação, seus acessórios e periféricos que emitem radiofreqüência e, quando for o caso as ■
instalações que os abrigam e complementam; XI - sistema de energia elétrica: conjunto de estruturas, tios e cabos condutores de energia, isoladores, transformadores subestações e seus equipamentos aparelhos
dispositivos edemaismeiose equipamentos destinados aos serviços de geração, transmissão, distribuição e ao uso de energia elétrica; XII - Estação RádioBase-ERB: estação transmissora de radiocomunicação destinada
â prestação de serviço de telefonia; XIII - ERB tipo terreno: é a Estação Rádio Base instalada em lotes ou terrenos que usa postes ou torres como suporte das antenas transmissoras' XIV - ERB tipo topo de prédio- é a
E.-~»o Rádio Base instalada nos topos ou fachadas das edificações, dispensando assim o uso de postes ou torres como suporte das antenas transmissoras; XV - torre ou poste: modalidade de infraestaitura de suporte
çoes transmissoras de radiocomunicação, com configuração vertical; XVI - operadora do sistema: a empresa detento» da outorga, concessão ou autorização emitida peto poder público para operar os sistemas- XVII !
■etâna da Infraestrutura: pessoa física ou jurídica detentora do domínio da torre, poste ou similar, dos demais elementos que compõem o sistema, que os utiliza para operação de sistema transmissor ou receptor de \
radiofreqüência ou para aluguel dessa infraestrutura. Parágrafo único. As estruturas verticais com altura superior a lOm (dez metros) serão consideradas como estrutura similar à de torre Art 4» Para garantir a proteção da
saúde e do meio ambiente serão adotados os Imites recomendados pela Organização Mundial de Saúde. ■ OMS para a exposição ocupacional da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos

gerados pelas Estações Rádio Base e pelos sistemas de energia elétrica que operam na faixa de alé 300 Ghz (trezentos gigáhertz). Parágrafo único. Enquanto não forem estabelecidas novas recomendações pela j
Organização Mundial de Saúde serão adotados os limites da Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não lonlzante - ICN1RP, recomendados pela Organização Mundial de Saúde ou outra que venha I

substituWa,emconformkladeaOTasorientaçõesdiAgênciaNacionaldeTele(»municacões-ANATEL.Art5° Não estão sujeitos ás prescrições previstas nesta lei os radares militares e civis com propósito de defesa ou ;

contrate de tráfego aéreo, cujo funcionamento devera obedecer aos dispositivos legais próprios. Art. 6° O controle ambiental será realizado mediante medição de emissões eletromagnéticas dos empreendimentos e da
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA, realizado pela própria empresa emissora ou por terceiro por ela contratada e pela análise dos laudos técnicos respectivos analisados pela Municipalidade Parágrafo único
Pode a Municipalidade destacar servidor habilitado para a conferência das normas técnicas estabelecidas na Lei Federal n" ti.934, de 5 de maio de 2009, das recomendações da Organização Mundial da Saúde - OMS e
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Art 7o O controle urbanístico se dará mediante elaboração de Estudo de Impacto Vizinhança- EIV e a realização de audiência pública, pela própria empresa emissora
ou por terceiro por ela contratada e por demais laudos técnicos que se Szerem constar. Art. 8° Os laudos radiométricos preexistentes, aqueles destinados à emissão da licença de funcionamento ou aqueles realizados para
fins de monitoramento, serão feitos dentro de um raio de 50 (cinqüenta) metros do eixo da estação em licenciamento. § 1° Para o licenciamento de novo empreendimento é obrigatória à realização pela empresa emissora
de, BBto menos, 2 (duas) medições, de mc^qra a primeira identific^e a situação
§2° Durante a tramitação
do processo da licença de funcionamento será permitido o funcionamento dos equipamentos, visando a realização das medições de emissões prévias, sendo que caso a Secretaria Municipal do Meio Ambiente verifique
irregularidades nas emissões eletromagnéticas, poderá sugerir, inclusive, a cassação da Alvará de Execução Já deferida pela Secretaria Municipal de Obras. § 3" A Secretaria Municipal do Meio Ambiente visando avaliar
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as radiações nao lonizantes, poderá exigir das empresas emissoras a realização de até 9 (nove) medições, de acordo com a metodologia adotada pela ANATEL, através da Resolução n» 303/2002 e seus anexos. § 4" As

medições deverão ser realizadas por profissionais habituados, com o uso de equipamentos que quantÉquem a densidade de potência na faixa de freqüência de interesse e que englobe as fontes de freqüência relevantes I
por integração do espectro eletromagnético, de acordo com os critérios definidos na Resolução n* 303/2002 e seus anexos, expedida pelo Conselho Diretor daAgência Nacional de Telecomunicações § 5' Os equipamentos 1
utilizados serão calibrados e afendos em laboratórios credenciados pelo fabricante, devidamente comprovado, dentro de suas especificações. § 6» Os laudos radiométricos resultantesjas medições realizadas pelas
empresas emissoras deverão ser elaborados por engenheiro especialista em radiação eletromagnética, com registo no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e estarem acompanhados da
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. § 7° Na impossibilidade de se obter a permissão para a realização da medição em local privado, a mesma poderá ser realizada no local público que mais se aproxime
do ponto anteriormente determinado. § 8° As Estações Rádio Base em regime de compartilhamento devem apresentar sua documentação em separado, sendo que o laudo radiométrico será parâmetro de análise conjunta
a ser realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Art. 9" A licença de funcionamento deverá contar com o registro das condições técnicas autorizadas para funcionamento do equipamento no tocai com vistas a
facilitar os trabalhos de fiscalização.§ 1» As antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas deverão, por regra, serem compartilhadas, funcionando de modo que a densidade de potência total, considerada a soma da

radiação preexistente com a radiação adidonal emitida pela nova antena

do art. 1 "i reto. § 2» Os registros das localizações e das densidades de potência das antenas licenciadas deverão ainstar oi um cadasto a ser criado junto ao óraãdpíbllco, sendo que tais registros deverão ser publicados
no Diário Oficial do Município. Art. 10. Os concessionários de serviços de transmissão de energia elétrica deverão, na fase da emissão da licença de funcionamento do novo sistema de transmissão de energia ou" sempre
que houver alteração nas características vigentes dos sistemas de transmissão, solicitar medições dos níveis de campo elétrico e magnético para a apresentação de relatório dos níveis identificados conforme disposto na

Lei Federal n° 11.934, de 5 de maio de 2009. Art. 11, A fim de garantir a proteção da paisagem urbana, as operadoras devem priorizar o compartilhamento de infraestruturas, levando em conta o disposto no art 73 da Lei
Federal n° 9.472, de 16 de julho de 1997. Parágrafo único. Na existência da antena já instalada nas proximidades, deverá a Municipalidade condicionar o uso compartilhado em dslrimento do noves instalações. Art 12
As Estações Rádio Base tipo temeno devem atender ao afastamento mínimo de 600 (quinhentos) metros, de qualquer outra estação, exceto quando houver justificado motivo técnico Parágrafo único As Estações Rádio
Base tipo topo de prédio devem atender impretariveimente ao afastamento mínimo de 100 (cem) metros de qualquer outra estação, sob pena de indeferimento do pedido de licença respectivo. Art. 13 As Estações Rádio
Base e demais sistemas ou empreendimentos passíveis de licenciamento nos termos da presente lei serão instalados conforme as regras de recuo, em analogia, ao art 122, da Lei Municipal n° 5.998, de 22 de dezembro
de 2016 (Plano Desenvolvimento Físico e Urbanístico). Art. 14. As instalações dos equipamentos de transmissão, gabinetes, containenj, geradores de energia elétrica e antenas no topo de edifícios são admitidos desde queI - firmada a excepcionalidade do §1", do artigo 23, desta lei; II - as emissões de ondas eletromagnéticas nâosejamdirectonadasparaointeriordaediBcaçâonaquatseencantram instaladas-III-s^
de segurança para as pessoas que acessarem o topo do edifício; IV - seja promcvioi a harmonização estética dos equi^

Art 15
ao ser utilizados, sempre que tecnicamente viável, em áreas urbanas, postes tubulares, visando minimizar os impactos visuais causados pela estrutura de suporte das antenas, excluindo assim a utilização de
.uras tralicadas. Art. 16. O licenciamento municipal deverá ser realizado em 3 (três) etapas seqüenciais destinadas, respectivamente, à apreciação dos requerimentos de certidão de uso e ocupação do solo do alvará
de execução e da licença de funcionamento. Parágrafo único. A expedição de certidão de uso e ocupação do solo dependerá de requerimento do interessado, acompanhado do endereço do local onde pretende se instalar
da descnção dos equipamentos e da apresentação de dados da empresa e atividades que pretende executar. Art. 17. Para análise e obtenção do alvará de execução o empreendedor deverá apresentar requerimento
acompanhado de: I- certidão de uso eocupaçâo do solo já expedida; II -projeto do empreendimento respectivo; III -copia do termo de concessão, permissão ou de autorização de serviço de telecomunicação e de uso de
radiofreqüência, expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL; IV - Estudo do Impacto Ambiental - EIA; V - Estudo de Impacto de vizinhança - EIV- VI - ata de audiência pública registrada em cartórioVII - comprovação do pagamento da taxa de Aivara de Execução: VIU - e outros documentos que poderão ser exioidos pela Municipalidade. § 1° Após a expedição do alvará de execução o interessado deverá juntar no
respectivo processo o pedido de licença de funcionamento, o comprovante de recolhimento da taxa de licença de funcionamento e os laudos de medição de emissões de que trata a presente lei § 2° Todos os
empreendimentos em licenciamento deverão apresentar laudo audiométrico indicando os níveis de ruídos emitidos peto funcionamento do equipamento da estação de transmissão, laudo de avaliação do corpo de bombeiro
sendo que esta documentação deverá ser apresentada juntamente com o requerimento para obtenção da licença de funcionamento e serão avaliados para enquadramento nos limites prescritos na legislação municipal eni
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vigor. Art. 18. O alvará de execução deve ser renovado, anualmente, até que seja expedida a licença de funcionamento ou sempre que houver qualquer alteração na infraestrutura do equipamento, seja para Uns de

ampliação, redução ou compartilhamento. An 19. As licenças e alvarás concedidos até a presente data, haverão de ser renovados observando os critérios desta no pmzo de 1 (um) ano contados da vigência desta lei
Parágrafo único. Os projetos protocolados e/bu aprovados na vigência da lei revogada e que ainda não receberam o respectivo alvara de funcionamento deverão, obrigatoriamente, apresentar o que dispõe os incisos de I
a VIII do artigo 17. Art. 20. Em havendo inicio da construção sem que haja o respectivo alvará de execução ou no caso da obra acarretar riscos ã segurança de pessoas ou imóveis fronteiriços a Secretaria Municipal de
Obras deverá de imediato embaraar a respectiva obra. Parágrafo único. Não sendo tomadas as medidas necessárias para restabelecer a segurança de pessoas ou imóveis fronteiriços, fica a Secretaria Municipal de Obras
autorizada a proceder à remoção da infraestrutura, sendo que os custos serão cobrados do proprietário ou do responsável pela obra. Art 21. Pela análise dos processos de licenciamento das atividades abrangidas pela
presente lei serão devidas as taxas do alvara de execução e licença de funcionamento, cujos valores são os constantes da legislação tributária municipaledevemser recolhidos pelos interessados e apresentados juntamente
com os requerimentos de solicitação da licença respectiva. Parágrafo único. Além destes valores, após o regular funcionamento das atividades descritas nesta lei, os interessados para fins de análise das medições
apresentadas, deverão recolher, anualmente, a taxa de fiscalização, de acordo com o disposto na legislação tributária municipal. Art. 22. O processo referente ao alvará de execução será objeto de manifestação das
Secretarias Municipais de Obras e de Maio Ambiente, conjuntamente, as quais poderão solicitar o licenciamento do empreendimento em âmbito estadual, conforme a legislação vigente: Ari 23 Ficam vedadas as instalações
de sistemas de transmissores ou receptores, nas seguintes áreas: I - em áreas de conservação ou de preservação de vida silvestre; II - em áreas de relevante interesse ecológico; III - em estações ecológicas- IV - em
unidades de conservação; V - em cadeias públicas; VI - em asilos e casas de repouso; VII - em postos de combustível; VIII - em áreas localizadas até 50 (cinqüenta) metros de residências; IX - em áreas localizadas até 100
(cem), metros de escolas e hospitais; X - em imóveis tombados peto patrimônio histórico. § 1° De forma excepcionai, as instalações de sistemas de transmissores ou receptores em áreas localizadas até 50 (cinqüenta)
metros de residências, poderão ser objeto de análise de implantação, caso seja juntado aopedídodelicença, documento que comprove a autorização dos proprietários ou titulares de domínio dos imóveis estabelecidos no
raio delimitado peto inciso VIII, deste. § 2» Quando do licenciamento das atividades descritas na presente lei, com relação às áreas de proteção ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá observar a
legislação federal a fim de verificar se consta da mesma autorização para a implantação de empreendimentos nestas áreas. Art. 24. No caso de instalação de novas antenas em sistema de compartilhamento de estrutura
jâ licenciada, será dispensada a expedição de certidão de uso e ocupação do solo e de alvará de execução, sendo necessário apenas a expedição de nova licença de funcionamento. Art. 25. Havendo varias antenas
transmissoras já em operação de um mesmo empreendedor, a documentação relativa ao respectivo licenciamento deverá ser apresentada em conjunto para análise, acompanhada de projeto contendo as seguintes
informações: 1 - antenas transmissoras próprias, com indicação de sua altura, especificação daastruturadesuporte.tipode ocupação do lote ou edificação da instalação; li - antenas transmissoras de terceiros com indicação
de sua altura, no caso da ocorrência de compartilhamento de torre ou estrutura; III - prédios residenciais ou comerciais com altura igual ou superior à aterra da antena, considerando um rato de 100m (cem metros) da antena
objeto de análise; IV - ocorrência de áreas de proteção ambiental, escolas, creches, hospitais e clinicas onde internem pacientes ou locais onde se verifiquem grande concentração de pessoas considerando um raio de
100m (cem metros) da antena objeto de análise; Art. 26. Nos locais onde a densidade de potência total ultrapasse os limites descritos nesta Lei, as emissões deverão ser imediatamente enquadradas de forma a atender
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os parâmetros nela estabelecidos, sob pena de s«r determinada a desativação da antena. § 1° Os empreendedores serão convocados para dar esclarecimento e, se necessário, as medições serão realizadas com a

interrupção alternada para diagnostico e apuração de responsabilidades nos casos citados no caput deste artigo. § 2° Havendo mais de uma fonte emissora responsável pelo excesso de densidade de potência será
determinada sua adequação ao responsável, iniciando-se por aquela mais recentemente instalada e, assim, sucessivamente, até que sejam atendidos os limites estabelecidos. Art. 27 O empreendedor licenciado deverá
a cada 3 (três) anos elaborar laudo radtométrico das emissões das antenas e a Municipalidade quando entender tal medição imprescindível para fiscalizar, obrigará que se exara novo laudo, a qualquer turno no prazo dè
30 (trinta) dias. Art. 28. A instalação de estrutura vertical para suporte de antenas devera seguir normas de segurança, mantendo suas áreas devidamente isoladas e aterradas, conforme as prescrições da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, garantindo que os locais expostos à radiação não ionizante, na área considerada ocupacional, sejam sinalizados com placas de advertência § 1" As placas de sinalização devem
estar em local de fácil visibilidade e conter nome do empreendedor, telefone para contato, nome e qualificação do profissional responsável e número da licença, além de informações sobre o processo de licenciamento a
ser fornecido peto Município. Art. 29. Deverá ser mantida no imóvel onde estiver instalado o sistema transmissor ou receptor, em local que permita a leitura natural a partir da nia, placa de identificação da operadora do
sistema, com as seguintes infonnações: nome da operadora, com seu endereço e telefone, nome do responsável técnico, número do CREA, os números das licenças de implantação e operação e da autorização de
fuircionamentoexpedidapelaAoênclaNactonaldeTelecoraunicações-A^^

diversa da operadora do sistema, deverá ser mantida também, placa de identificação com as seguintes informações: nome do proprietário da torre, endereço e telefone, nome do responsável técnico número do CREA e
número doalvará de execução. Art. 30. Nas áreas públicas municipais, a permissão ou a concessão será outorgada por decreto do Poder Executivo, a titulo oneroso, e formalizada porTermo no qual deverão constar além
das cláusulas convencionais e do atendimento aos parâmetros dB ocupação dos bens públicos, bem como às disposições desta lei, as seguintes obrigações do permissionário ou concessionário-1 - iniciar as instalações
aprovadas no prazo máximo de 180 (conto e oitenta) dias, contados da data da lavratura do Termo de Permissão ou Concessão de Uso, podendo ser prorrogado pelo Poder Executivo por igual período- II - não realizar
qualquer instalação nova ou benfeitoria na área cedida, sem a prévia e expressa aprovação da Prefeitura Municipal de Americana; III - não utilizar a área cedida para finalidade diversa da aprovada; IV - não ceder a área a
terceiros, exceto nas hipóteses de compartilhamento previstas nesta lei; V - responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por quaisquer prejuízos decorrentes do uso da área serviços e obras que executar Art 31 A
remuneração pelo uso do bem público municipal poderá ser estipulada em pecfinta, de acordo com o valor de mercado de locação do imóvel e a extensão da área cedida, podendo ser estabelecida outra forma de
contraprestaçao. § 1 • Quando houver compartilhamento da área entre dois ou mais psrmissionários ou concessionários a título oneroso mediante pagamento mensal, cada um pagará a retribuição mensal proporcionalmente
à área ocupada peto seu equipamento. § 2" Quando houver compartilhamento da área publica entre dois ou mais permissionârios ou concessionários a titulo oneroso com base em peirnuta de serviços ou benfeitorias para
o Município, deverá ser definido junto à Prefeitura qual serviço ou benfeitoria ou remuneração devera ser realizado por cada empresa. § 3° O valor da retribuição mensal será reajustado anualmente pelo índice de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice que vier a substitui-lo. § 4° Deverá ser efetuada á medição e cobrança de consumo de energia elétrica e água da
ERB em bens públicos municipais. § 5» O recolhimento da retribuição mensal será efetuado pelo pemiissionário ou concessionário em data e tocai a ser fixado no Termo de Permissão ou Concessão de Uso e a
mpontualidade no pagamento acarretará, desde logo, a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em lei. Art 32. A desobediência ou não
observância das regras estabelecidas nesta lei implicara sucessivamente, na aplicação das seguintes penalidades: i - advertência por escrito, noüflcandc-se o infrator para sanar a irregularidade no prazo máximo de 15
quinze) dias, sob pena de multa; II - imposição de multa que pode variar entre 40 (quarenta)-UFESP e 4.O00 (quatro mu) UFESP, aplicadas segundo os critérios estabelecidos em decreto regulamentador III - persistindo a
rregularidade mesmo após a multa, a atividade será embargada e/ou interditada. Art. 33. Esta lei será regulamentada peto Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias. Art. 34 Fica expressamente revogada a Lei n°
4.307, de 10 de janeiro dè 2006, e a Lei n° 4.784, de 29 de dezembro de 2006. Art. 35. Esta lei entra «m vigor na dal» d« sua publicação. Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, em 7 de agosto de 2017.
ALFREDO LUIZ ONDAS
Presidente

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA NA DATA SUPRA.
JULIANA NANDIN DE CAMARGO SECCO
Secretaria Geral
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>-^or aos limites estabelecidos no aneraV da lei municipal n° 5.998 de 22 de Dezem

Câmara Municipal de Americana

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
PROTOCOLO GERAL

Estado de São Paulo
22/08/2017 13:56 hs

Lei-LegislatXvoNfi 6060/2017

Ass.: TELEFONIA

OFÍCIO CMA N° 167/2017

Excelentíssimo Senhor:

ASSUNTO: Lei Municipal n° 6.060, de 7 de agosto
de 2017, de autoria de diversos Vereadores.
(Estabelece normas e procedimentos para a

pnsJiJaçjlo

de

torres

de

transmissão

de

:unicação e de outras fontes emissoras no

de Americana e dá outras providências).

Remetemos, através do
do corrente ano, promulgada p

.te, c^^||L^^(mir
esidente desta Casa de Le

grafe, publicada em 17 de agosto
Luiz Ondas.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar à Vossa Excelência nossos protestos de elevada
estima e distinta consideração

- nos mui

Respeitosamente,

ALFREDO LUIZ ONDAS

Presidente

Ao
Senhor Omar Najar

Prefeito Municipal
AMERICANA - SP

PROCESSO CMA 114/2017.
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Americana, 21 de agosto de 2017.

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

[CÂMARA MUNICIPAL!
AMERICANA

ATA DA 23a SESSÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
NO PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO

DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

i
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AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE ÍIUNHO DE 2017
ODE .

PRESIDENTE:

ALFREDO ONDAS

Io SECRETÁRIO: THIAGO BROCHI
2a SECRETÁRIO: GUALTER DE ALMEIDA

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às
14 horas, presentes os ve
es DR. ALFREDO ONE
3R. OTTO KINSUI, GUALTER
AMADO, GUILHERME TIOSSO, JUDITH BATISTA, KIM, LEO DA PADARIA, LUIZ DA
RODABEN, MARIA GIOVANA, ODIR DEMARCHI, ORESTES CAMARGO NEVES,
PEDRO PEOL, PROF. ÂNGELO GIRARDI, PROF. PE. SÉRGIO, RAFAEL MACRIS,
THIAGO BROCHI, THIAGO MARTINS, VAGNER MALHEIROS E WELINGTON
REZENDE, realizou esta Câmara Municipal a 23a Sessão Ordinária no primeiro ano legislativo
desta legislatura. Pedindo a proteção de Deus, o Presidente vereador DR. ALFREDO ONDAS
deu início à sessão.
Leitura do Pequeno Expediente; Foi feita a leitura do pedido de licença
do vereador senhor JUNINHO DIAS. Ata da 02a Sessão Extraordinária de 2017. Em votação,
Ata aprovada por unanimidade.
Foi feita a leitura do Projeto de Resolução n° 05/2017, de
autoria dos vereadores senhores THIAGO BROCHI e WELINGTON REZENDE.
Foi feita a
leitura do Projeto de Resolução n° 06/2017, de autoria da Mesa Diretora. Foi feita a leitura do
Requerimento de autoria de DIVERSOS SENHORES VEREADORES solicitando tramitação
em regime de urgência especial do Projeto de Lei n° 81/2017. (ParteOl - Pequeno
Expediente.mp3)
Ainda, dentro do Pequeno Expediente, fez uso da Tribuna Livre o senhor
Valdemir Ravagnani para falar sobre Consórcio Intermunicipal Manejo de Resíduos. (Parte_02 -

Tribuna Livre.mp3)

Debate com Participação do Secretário de Saúde, DR. NILTON LOBO e

do Diretor da FUSAME, DR. HUMBERTO MIZAEL RIBON, com o objetivo de esclarecer

questões relacionadas às ações de Saúde do Município, conforme protocolos n°s 5.098/17 e

5.122/17. (Parte_03 - Debate.mp3)

Terminado o Pequeno Expediente, foram realizados os

pedidos de adiamento dos itens da Ordem do Dia, pelos senhores vereadores. (Parte_04 Pedidos de Adiamento.mp3)
Em seguida, iniciou-se a Ordem do Dia:
Io Item -

Requerimento de autoria de DIVERSOS SENHORES VEREADORES solicitando tramitação

em regime de urgência especial do Projeto de Lei n° 81/2017. Em votação, contagem dos votos:
vereador Dr. Otto Kinsui ausente, vereador Gualter Amado sim, vereador Guilherme Tiosso sim,
vereadora Judith Batista sim, vereador Kim sim, vereador Leo da Padaria sim, vereador Luiz da
Rodaben sim, vereadora Maria Giovana sim, vereador Marschelo Meche sim, vereador Odir

Demarchi sim, vereador Pedro Peol sim, vereador Prof. Ângelo Girardi sim, vereador Prof. Pe.
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Sérgio sim, vereador Rafael Macris sim, vereador Thiago Brochi sim, vereador Thiago Martins

Americana - AEPHIVA, na forma que especifica, e dá outras providências.". O quorum é

maioria simples, a votação é nominal. Em votação, contagem dos votos: vereador Dr. Otto

Kinsui sim, vereador Gualter Amado sim, vereador Guilherme Tiosso sim, vereadora Judith
Batista sim, vereador Kim sim, vereador Leo da Padaria sim, vereador Luiz da Rodaben sim,
vereadora Maria Giovana sim, vereador Marschelo Meche sim, vereador Odir Demarchi sim'
vereador Pedro Peol sim, vereador Prof. Ângelo Girardi sim, vereador Prof. Pe. Sérgio sim'
vereador Rafael Macris sim, vereador Thiago Brochi sim, vereador Thiago Martins sim'
vereador Vagner Malheiros sim e ver
_eZende sim. Projeto de Lei aprovado por
18 (dezoito) votos favoráveis. (Parte_06 17.mp3) 1° Item - Redação Final do
Projeto de Lei n° 25/2017, de autoria do Ve
.hor Thiago Martins, que "Dispõe sobre a
utilização infantil de sanitários e fraldados em estabelecimentos de grande circulação de pessoas
e dá outras providências". O quorum é maioria simples, a votação é nominal. Em votação

contagem dos votos: vereador Dr. Otto Kinsui sim, vereador Gualter Amado sim, vereador
Guilherme Tiosso sim, vereadora Judith Batista sim, vereador Kim sim, vereador Leo da Padaria
sim, vereador Luiz da Rodaben sim, vereadora Maria Giovana sim, vereador Marschelo Meche
sim, vereador Odir Demarchi sim, vereador Pedro Peol sim, vereador Prof. Ângelo Girardi sim
vereador Prof. Pe. Sérgio sim, vereador Rafael Macris sim, vereador Thiago Brochi sim

vereador Thiago Martins sim, vereador Vagner Malheiros sim e vereador Welington Rezende
sim. Projeto de Lei aprovado por 18 (dezoito) votos favoráveis. (Parte_07 - RF PL 25_17.mp3)

üem - Redação Final do Projeto de Lei n° 38/2017, de autoria do Vereador Senhor Alfredo

Ondas, que "Proíbe a realização de atos e atividades que constituam perigo ou obstáculo para o
transito de veículos e pedestres realizados nos cruzamentos de vias urbanas, sinalizadas por
semáforo ou não, e dispõe sobre o encaminhamento de população de rua e pessoas carentes que

estejam praticando tais atos às competentes entidades assistenciais".

O quorum é maioria

simples, a votação é nominal. Em votação, contagem dos votos: vereador Dr. Otto Kinsui sim
vereador Gualter Amado sim, vereador Guilherme Tiosso sim, vereadora Judith Batista não'
vereador Kim sim, vereador Leo da Padaria não, vereador Luiz da Rodaben sim, vereadora

Mana Gioyana não, vereador Marschelo Meche sim, vereador Odir Demarchi sim, vereador
Pedro Peol sim, vereador Prof. Ângelo Girardi absteve-se,, vereador Prof.
of. Pe.
Pe. Sérgio
Sérgio não
não

Zív
m?
Zí
? SÍm ' Veread°r
Veread° Thiago
Thi Brochi
Bhi sim'
i vereador Thiag° Martins não,''
vereador Vagner Malheiros sim e vereador Welington Rezende sim. Projeto de Lei aprovado por
12 (doze) votos favoráveis, 05 (cinco) votos contrários e 01 (uma) abstenção. (Parte 08 - RFPL

Vereldofes
Pr°jet° deTiosso,
Lei n° 34/2017'
de~autOria
Vereadores sJ^
Senhores M^Tf
Marschelo ^?T™
Meche e d°Guilherme
que "Dispõe
sobredosa

regulamentação da prestação de serviço de transporte realizado a partir! aceS^ a plataformas

tecnológicas no Município de Americana e dá outras providências". O quorum é 2/3 Xi

PedTdo'daeV staTd6 "T^^ aPresentada e Ja Pecada uma Emendado Pmjeto
Há um
a

pedido de Vistas de autoria do vereador senhor LUIZ DA RODARFM TVoto

pedido de Vistas. Pedido concedido pdo Presidie.^»* T??Zt°!ZT
Pr.me.ra ttscussão do Projeto de Le. „• 40/2017, de autoria do

Praça Divino Salvador N°5 ■

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15:43:11

sim, vereador Vagner Malheiros sim e vereador Welington Rezende sim. O requerimento de
urgência foi aprovado por 17 (dezessete) votos favoráveis e 01 (uma) ausência. Passa a fazer
parte da Ordem do Dia da presente sessão o Projeto de Lei n° 81/2017. (Parte_05 - Req
Urgência Especial.mp3)
Io Item do Requerimento de Urgência Especial - Regime Especial
Primeira Discussão do Projeto de Lei n° 81/2017, de autoria do Poder Executivo, que "Autoriza
o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Ecumênica dos Portadores de HIV de

/'
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Estado de São Paulo

| FOLHA J^

que "Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte público afixar líõs "pontos de

40_17.mp3)
5° Item - Primeira Discussão do Projeto de Lei n° 43/2017, de autoria do
Vereador Senhor Odir Demarchi, que "Dispõe sobre o tempo máximo de espera para a
realização de procedimentos médicos nas unidades de saúde da rede pública do Município de
Americana e dá outras providências". O quorum é maioria simples, a votação é nominal. Há um
pedido de adiamento de autoria do vereador senhor PEDRO PEOL solicitando adiamento de
tramitação pelo prazo de 30 (trinta) dias. Em votação, contagem dos votos: vereador Dr. Otto
Kinsui sim, vereador Gualter Amado sim, vereador Guilherme Tiosso sim, vereadora Judith
Batista sim, vereador Kim sim, vereador Leo da Padaria sim, vereador Luiz da Rodaben sim,
vereadora Maria Giovana sim, vereador Marschelo Meche ausente, vereador Odir Demarchi sim,

vereador Pedro Peol sim, vereador Prof. Ângelo Girardi sim, vereador Prof. Pe. Sérgio sim,

vereador Rafael Macris sim, vereador Thiago Brochi sim, vereador Thiago Martins sim,
vereador Vagner Malheiros sim e vez
nde sim. Adiamento aprovado por 17
(dezessete) votos favoráveis e 01 (ui
.'-"
11 - PD PL 43_17.mp3) 6o Item Primeira Discussão do Projeto de Lei n° 44/2017, de autoria do Poder Executivo, que "Altera e
revoga os dispositivos que especifica, da Lei n° 3.078, de 22 de julho de 1997, com redação dada
pela Lei n° 3.686, de 8 de julho de 2002 (Cria o Cons<
\unicipal de Cultura e dá outras
providências)". Suspensa a Sessão. Reaberta á Sessão. O quorum é maioria simples, a votação
é nominal. Em votação, contagem dos votos: vereador Dr. Otto Kinsui sim, vereador Gualter
Amado sim, vereador Guilherme Tiosso sim, vereadora Judith Batista sim, vereador Kim sim,
vereador Leo da Padaria sim, vereador Luiz da Rodaben sim, vereadora Maria Giovana sim,
vereador Marschelo Meche sim, vereador Odir Demarchi sim, vereador Pedro Peol sim,

vereador Prof. Ângelo Girardi sim, vereador Prof. Pe. Sérgio sim, vereador Rafael Macris sim,
vereador Thiago Brochi sim, vereador Thiago Martins sim, vereaàor Vagner Malheiros sim e
vereador Welington Rezende sim. Projeto de-Lei aprovado por 18 (dezoito) votos favoráveis.
(Parte_12 - PD PL 44_17.mp3)

T Iterr

Discussão do Projeto de Lei n° 47/2017, de

autoria dos Vereadores Senhores Juninho Dias, Judith Batista, Odir Demarchi e Thiago Martins,
que "Altera dispositivos da Lei Municipal 5.907, de 13 de maio de 2016 (Institui no Município

de Americana a Lei do Silêncio Urbano e dá outras providências)". O quorum é maioria simples,
a votação é nominal. Há um pedido de Vistas de autoria do vereador senhor THIAGO
MARTINS. Trata-se do primeiro pedido de Vistas. Pedido concedido pelo Presidente.
(Parte_13 - PD PL 4717.mp3) 8o Item - Primeira Discussão do Projeto de Lei n° 50/2017, de
autoria do Poder Executivo, que "Define, para os fins previstos nos parágrafos 3o e 4o do artigo

100 da Constituição da República Federativa do Brasil, as obrigações de pequeno valor,
decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, e dá outras providências". O quorum é
maioria simples, a votação é nominal. Há necessidade de leitura de duas Emendas apresentadas.
Há um pedido de votação em separado das Emendas de autoria do vereador senhor RAFAEL
MACRIS. Em votação o Projeto de Lei, contagem dos votos: vereador Dr. Otto Kinsui sim,

vereador Gualter Amado sim, vereador Guilherme Tiosso sim, vereadora Judith Batista sim[

vereador Kim sim, vereador Leo da Padaria sim, vereador Luiz da Rodaben sim, vereadora
Maria Giovana sim, vereador Marschelo Meche sim, vereador Odir Demarchi sim, vereador

Pedro Peol sim, vereador Prof. Ângelo Girardi sim, vereador Prof. Pe. Sérgio sim, vereador

Rafael Macris sim, vereador Thiago Brochi sim, vereador Thiago Martins sim, vereador Vagner
Malheiros não e vereador Welington Rezende sim. Projeto de Lei aprovado por 17 (dezessete)
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ônibus do município painel informativo, conforme especifica". O quorum é 2/3 (dois terços), a
votação é nominal. Há um pedido de Vistas de autoria do vereador senhor THIAGO MARTINS.
Trata-se do primeiro pedido de Vistas. Pedido concedido pelo Presidente. (Parte_10 - PD PL
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vTJar^Z
V ()~
COn?án°-Gualter
Em V°taÇã0
Emenda
nn° 01'
COntaSemTiosso
dos *<*»=
(Um)nao, °vereador
01Guilherme
vereador Dr. Otto Kmsui
Amado asim,
vereador
não,

vereadora Judith Batista não, vereador Kim não, vereador Leo da Padaria sim, vereador Luiz dà

n^teh-SUn' Veread/a Maria Giovana si™> vereador Marschelo Meche não, vereador Odir

Demarchi nao, vereador Pedro Peol não, vereador Prof. Ângelo Girardi não, vereador Prof. Pe

Rflel Macris nã0> vereador ™ago Brochi não, vereador Thiago Martins

nao vereador Vagner Malheiros sim e vereador Welington Rezende sim. Emenda n° 01 rejeitada
por 07 (sete) votos favoráveis e 11 (onze) votos contrários. Em votação a Emenda n° 02
con agem dos votos: vereador Dr. Otto Kinsui sim, vereador Gualter Amado sim, vereado^

Guilherme Tiosso sim, vereadora Judith Batista sim, vereador Kim sim, vereador Leo da Padaria

sim, vereador Luiz da Rodaben sim, vereadora Maria Giovana sim, vereador Marschelo Meche
sim, vereador Odir Demarchi sim, vereador Pedro Peol sim, vereador Prof. Ângelo Girardi sim,

IZIÍ°T £
t 81° nã°' V6readOr Rafad Macris sim' vereador ™»*> Brochi
sim,
Thiago Martins sim, vereador Vagner Malheiros sim e vereadorr Welington
Welington Rezende
Rezende
fPar^T
T PDPil\nP?7^FZoV
l\P?^FZV C'C
™ faVOráveÍS
fáÍ
e 01 <um) voto contrari°ZZÍ~Í Ia í 5°-17mp3)
são do Projeto de Lei n° 64/2017, de
a Assoctc f lXeCUT°':
° a Cdebrar Termos de Par^a com
r^a offT
Ç° rS ^ FranCÍSC°MatS
'ganizaÇã0 Social de Cultura,
contra
a q ?PeClfíCa \ ° qUÓmm é mai°ria Simpl
?ã0 é nominal- Em votação
con agem dos votos: vereador Dr. Otto Kinsui sim, vereador Gualter Amado sim, vereado
eo da
rito v^JorTu- S1Hm'Ve^d°ra Judith Batistá sim' v^ador Kim sim,, vereador Leo
da Padaria
Padaria
'
Maria Giovana sim' vereador Marschelo Meche
Z l
T? í
d Mi
T D,emarchl.Sim' vereador Pedro ^ sim, vereador Prof. Ângelo Girardi sim,

vereado
mT° ausente,
^
vereador TbL
Th,ago Martins

" ^ ***** ^ ^^ Ttía»> Brochi sim

vereador Vagner Malheiros sim e vereador Welington

fZ
fpaZ
m°tV[
T^POr
(d6ZeSSet)Discussão
(d6ZeSSete)
V°t0St faV°râveÍS
frâÍ
01 Lei
( n° a^k
(—)
^
(Parte 15pDPL6trV[
15 -PDPL
64 17.mp3)
10° Item -17Primeira
do Projetoe de
67/2017

eUiOna oficial
V 77^1
^ ™"8D BrOcW' ^ "Institui a <Sema- ** Arte l Rua no
do Município de Americana e dá outras providências". O quorum é maioria

lJS
rfí Hh-"
PedÍd°
dCd adÍament°
-toriade doTe^dor
JSésolicitando
HdÍd
dÍ pelodeprazo
BROCHI
adiamento
de tramitação
06T^"
Cseis) dias Z
Gui!E
T* VOt°S: ^^ ^ ^ *»* L vLador^Gualtír^Amado sfm
Guilherme Tiosso sim, vereadora Judith Batista sim, vereador Kim sim vereador Leo

fSfilllfl

da Padaria sim, vereador Lu z da RodaL

, ^ Veread°r Kim SÍm' vereado^

^ Meehe ausente, J^X^^IZZtS^ £
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Prof. Ângelo Girardi sim, vereador Prof. Pe. Sérgio sim, vereador Rafael Macris sim, vereador
Thiago Brochi sim, vereador Thiago Martins sim, vereador Vagner Malheiros sim e vereador
Welington Rezende sim. Projeto de Lei com as Emendas aprovado por 16 (dezesseis) votos

favoráveis e 02 (duas) ausências. (Parte_17 - PD PL 69_17.mp3)

12° Item - Primeira

Discussão do Projeto de Lei n° 70/2017, de autoria do Vereador Senhor Odair Dias, que

"Denomina Pedro Waldomiro Bissi, a Rua Dois, localizada entre a Rua Sete de Setembro e
votos: vereador Dr. Otto Kinsui sim, vereador Gualter Amado sim, vereador Guilherme Tiosso

ausente, vereadora Judith Batista sim, vereador Kim sim, vereador Leo da Padaria sim, vereador
Luiz da Rodaben sim, vereadora Maria Giovana sim, vereador Marschelo Meche sim, vereador

Odir Demarchi sim, vereador Pedro Peol sim, vereador Prof. Ângelo Girardi sim, vereador Prof.

Pe. Sérgio sim, vereador Rafael Macris ausente, vereador Thiago Brochi sim, vereador Thiago

Martins sim, vereador Vagner Malheiros sim e vereador Welington Rezende sim. Projeto de Lei
aprovado por 16 (dezesseis) votos favoráveis e 02 (duas) ausências. (Parte_18 - PD PL
70_ 17.mp3)

13° Item - Primeira

diversos vereadores, que "Estabelece normas e

i _de Lei n° 71/2017, de autoria de

.entos para a instalação de torres de

transmissão de telecomunicação e d<-

as no município de Americana edá

outras providências". O quorum é i:

ia, a votação é nominal. Há necessidade de

leitura do Parecer da Ce
o de Finanças e Orçamei
n votação, contagem dos votos:
vereador Dr. Otto Kinsui sim, vereador Gualter Amado sim, vereador Guilherme Tiosso sim,
Judith Batista sim, vereador Kim sim, vereador Leo da Padaria sim, vereador Luiz da
Rodaben sim, vereadora Maria Giovana sim, vereador Marschelo Meche sim, vereador Odir

Demarchi sim, vereador Pedro Peol sim, vereador Prof. Ângelo Girardi sim, vereador Prof. P

J^Igio
JÍSLJLÇ£eador_Rafaeí
Macris
vereador
Brochi.
J
ÍdRf
i sim,
i
d Thiago
Thi
Bhi i

djrj
_sim, vereador Vagner_ Malheiros sim e vereador We]
n Rezende_.MííL_^Pjoietp_de__Lei
aprovado por 18 (dezoito) votos favoráveis^__(Parte_19 - PD PL 71_lZmp3)
14° Item -

Primeira Discussão do Projeto de Lei n° 72/2017, de autoria do Poder Executivo, que "Autoriza

o Poder Executivo a celebrar convênio com a~Unm,^^jn|®Fiiiédio da Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita F^%tí^^JBrasil e dá outras providências". O

quorum é maioria simples, a votação é nominal. Em votação, contagem dos votos: vereador Dr.
Otto Kinsui sim, vereador Gualter Amado sim, vereador Guilherme Tiosso sim, vereadora Judith
Batista sim, vereador Kim sim, vereador Leo da Padaria sim, vereador Luiz da Rodaben sim,

vereadora Maria Giovana sim, vereador Marschelo Meche sim, vereador Odir Demarchi simi
vereador Pedro Peol sim, vereador Prof. Ângelo Girardi sim, vereador Prof. Pe. Sérgio sim[

vereador Rafael Macris sim, vereador Thiago Brochi sim, vereador Thiago Martins sim^
vereador Vagner Malheiros sim e vereador Welington Rezende sim. Projeto de Lei aprovado por
18 (dezoito) votos favoráveis. (ParteJO - PD PL 72_17.mp3)
Terminada a Ordem do Dia
fizeram uso da palavra, conforme artigo 110 do Regimento Interno, os vereadores senhoresTHIAGO BROCHI (Partejl - Tempo Lid PSDB.mp3), MARSCHELO MECHE (Parte 22 Tempo Lid PSDB.mp3), MARIA GIOVANA (Parte_23 - Tempo LidPCdoB.mp3), MARCO
ANTÔNIO ALVES JORGE - KIM (Parte_24 - Tempo Lid PMDB.mp3), WELINGTON
REZENDE (ParteJS - Tempo Lid PRP.mp3), GUILHERME TIOSSO (Parte 26 - Tempo
LidPRP.mp3), PROF. PE. SÉRGIO (Parte_27 - Tempo Lid PT.mp3), JUDITH BATISTA
(Parte_28 - Tempo Lid PDT.mp3) e ODIR DEMARCHI (Parte_29 - Tempo Lid PRmp3)
Em seguida, iniciou-se o Grande Expediente Requerimentos: Há um pedido de Votação em
Bloco, sem Destaque, dos Requerimentos de autoria do vereador senhor PROF PE

>. Em votação, Pedido aprovado por unanimidade. Há um pedido de inclusão para os
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Avenida Brasil". O quorum é maioria simples, a votação é nominal. Em votação, contagem dos
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7

a

7

em

empreendimento em

P«

dos vereadores

S ^ °

Requer informações sobre o

da

autoria do vereador

senhor JUDITH

vereador senhor

Pré-Escola no
senhor LEO

Requerimento
informações

.

DA

;v:

■

;*—--------"v **

wxráfvi / de autoria

Requer informações sobre obra parada da Creche e

Requerimento n° 562/2017 de autoria do vereador
sobre rua Osório Leite de Camargo.

de

Gramado.

e autoria do vereador

de varrição de ruas nos bairros
de autoria do vereador senhor

PROF. PE.
Quilombo.

MALHEIROS
públicos. Requ. _

Requer informações
livres. Requerimento n° 569/2017 de an

informações sobre o pagamento de ITBI

município de Americana

MACRIS Requer informí

de instalação de ponto de y

* providências sobre a despoluição Ribeirão
de autoria do vereador senhor VAGNER
irrição de vias e logradouros
VAGNER MALHEIROS
comercialização de alimentos nas feiras
do vereador senhor RAFAEL MACRIS Requer
le Bens Móveis), no
vereador senhor RAFAEL
quanto a possibilidade

altura do bairro Jardim América 2

- Anhanguera (SP-330)

Requerimento n° 571/2017 de

autoria do vereador senhor
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n° 574/2017 de autoria do vereador senhor DR. OTTO KINSUI Requer informações sobre
melhorias nas alças de acesso da SP-304. Requerimento n° 575/2017 de autoria do vereador
senhor DR. ALFREDO ONDAS Requer informações e providências sobre reparo asfáitico na
Avenida das Amoreiras. (Referente às Indicações 591/2016, 1469/2016, 1664/2016, 1782/2016 e
1254/2017). Requerimento n° 576/2017 de autoria do vereador senhor MARIA GIOVANA
Requer Informações sobre despejo de esgoto e água inservível na Represa de Salto Grande.
Requerimento n° 577/2017 de autoria do vereador senhor MARIA GIOVANA e LEO DA
PADARIA Requer Audiência Pública para tratar sobre a importância da vigência da Lei
Municipal 5.872, de 8 de março de 2016, que institui o dia 20 de novembro como feriado
municipal pelo Dia da Consciência Negra. Requerimento n° 578/2017 de autoria do vereador
senhor MARIA GIOVANA Requer informações sobre fiscalização referente ao uso e

comercialização de cerol ou de qualquer oi.
579/2017 de autoria do vereac?
«
r •'
policiamento no bairro Jardim dos Lírios.
senhor MARIA GIOVANA Requer infc

■'

ú cortante em linha. Requerimento n°
WANA Requer informações sobre
Mo n° 580/2017 de autoria do vereador

s prestação de serviços do Departamento

de Água e Esgoto - DAE (complemento ao requerimento 243/2017). Requerimento n° 581/2017
de autoria do vereador se
jUALTER AMADO Re
a Câmara Municipal a realização
de Audiência Pública para debater assuntos relacionados à Assistência Social do Município.
Requerimento n° 582/2017 de autoria do vereador senhor JUNINHO DIAS Requer informações
sobre os semáforos impl
3S na Avenida Brasil na altura do n° 1500.
Requerimento n°
583/2017 de autoria do vereador senhor THIAGO BROCHI e das vereadoras senhoras MARIA
GIOVANA e JUDITH BATISTA Requer informações sobre UBS (Unidade Básica de Saúde
09), localizada no bairro Cariobinha. Requerimento n° 584/2017 de autoria do vereador senhor
THIAGO MARTINS Requer informações sobre o atendimento pediátrico na cidade de
Americana.

As Moções: Há um pedido de Votação em Bloco, sem Destaque, das Moções

de autoria do vereador DR. ALFREDO ONDAS. Em votação, Pedido aprovado por
unanimidade. Em votação em bloco, foram aprovadas por unanimidade dos vereadores

presentes, as seguintes Moções: Moção de Aplausos n° 293/2017 de autoria do vereador senhor
LUIZ DA RODABEN Moção de aplausos à Sra. Maria Aparecida Giamassi Cadamurro pel
realização da 10° Festa em Confraternização a Santo Antônio.

Moção de Aplausos n° 294/2017

de autoria do vereador senhor WELINGTON REZENDE Moção de aplausos para a diretora da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, Sra.

Aparecida Marques, pelos

relevantes serviços prestados à educação pública de qualidade. Moção de Aplausos n° 295/2017
de autoria do vereador senhor JUDITH BATISTA Moção de Aplausos ao CAIC Professor
Silvino Chinelatto, no Jardim da Paz, pela realização da Festa do Chocolate Quente. Moção de

Aplausos n° 296/2017 de autoria do vereador senhor JUDITH BATISTA Moção de Aplauso
para a Casa da Criança Araúna, pela realização da Festa Junina.
Moções de Pesar não
necessitam de votação, serão encaminhadas às famílias. São as seguintes Moções de Pesar:

Moção de Pesar n° 297/2017 de autoria do vereador senhor MARIA GIOVANA Pesar pel
falecimento do senhor Antônio Dottori. Moção de Pesar n° 298/2017 de autoria do vereador
senhor JUNINHO DIAS Pesar pelo falecimento do Sr. José Carlos de Brito, ocorrido no dia 22

de junho de 2017.
Indicações de interesse do senhor Prefeito serão encaminhadas ao
mesmo. (Parte_30 - Grande Expediente.mp3)
Terminado o Grande Expediente, abriu-se
palavra aos vereadores inscritos, da qual fizeram uso os vereadores: PROF. PE. SÉRGIO
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e a Avenida Cillos.
Requerimento n° 573/2017 de autoria do vereador senhor JUDITH
BATISTA Solicita informações junto ao Departamento de Estrada de Rodagem DER 13 Rio
Claro sobre abordagens de vendedores ambulantes na Rodovia Luiz de Queiroz. Requerimento

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

(Partejl - PLivre - Pe. Sérgio.mp3),

GUILHERME TIOSSO (Parte 32 - PLivre -

JpZeT/1
P, ^Z^ ^'^ " PL** ' *****). MARSCHELO MECHE
(Parte> 34 - PLivre - Meche.mp3), PROF. ÂNGELO GIRARDI (Parte 35 - PLivre -

GirardumpS) e DR. ALFREDO ONDAS (Parte_36 - PLivre - Ondas.mp3).

r

Não tendo mais nada a tratar o Presidente vereador DR. ALFREDO ONDAS deu por encerrada
a^sessão

d

aos yint

nov£ ^ ^ ^ ^ _^ ^ ^ ^ ^ ^^

^^ o§

senhores Vereadores para a Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 30/06/2017 às lOhOO
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ALFREDO OND.
;sidente

w

ÍIAQO BROCl
Io Secretário

A
J**»™*

f,^

LTER DE ALMEIDA AMADO
2a Secretário
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ATA DA 24a SESSÃO ORDINÁRIA

PR°CJ]±l&_

DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA j F0LHA
NO PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO

DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

PRESIDENTE:

ALFREDO ONDi

Io SECRETÁRIO: TfflAGO BROCHI

2a SECRETÁRIO: GUALTER DE ALMEIDAUMADO

\

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e ^*MC*£ito

ONDAS, DR. OTTO KINSUI, GUALTER AMADO,

PEDRO PEOL, PROF.

Câmara

ão de Deus, o Presidente vereador DR

)

da Ordem do D,a da

PraÇa Divinosaivador N-5- Bairro

, foram realizados os pedidos de

<19>»«»«"■*"—"
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AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO \DE 2017

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

providências". O quorum é 2/3 (dois terços), a votação é nominal. Há necessidade de leitura das
Emendas apresentadas. Em votação o Projeto de Lei, contagem dos votos: vereador Sr. Alfredo
Ondas sim, vereador Dr. Otto Kinsui sim, vereador Gualter Amado sim, vereador Guilherme
Tiosso sim, vereadora Judith Batista sim, vereador Juninho Dias sim, vereador Kim sim,
vereador Leo da Padaria sim, vereador Luiz da Rodaben sim, vereadora Maria Giovana sim,
vereador Marschelo Meche sim, vereador Odir Demarchi sim, vereador Pedro Peol sim,
vereador Prof. Pe. Sérgio sim, vereador Rafael Macris sim, vereador Thiago Brochi sim,
vereador Thiago Martins sim, vereador Vagner Malheiros sim e vereador Welington Rezende

sim. Projeto de Lei aprovado por 16 (dezesseis) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários. Em
votação as Emendas, contagem c

r Sr. Alfredo Ondas sim, vereador Dr. Otto

Kinsui sim, vereador Gualter A
Batista sim, vereador Junin

lerme Tiosso sim, vereadora Judith
m sim, vereador Leo da Padaria sim,

vereador Luiz da Rodaben sim, vereadora Maria Giovana sim, vereador Marschelo Meche sim,
vereador Odir Demarchi sim, vereador Pedro Peol sim, m

?;r Prof. Pe. Sérgio sim, vereador

Rafael Macris sim, vereac

iiago Brochi sim, vereador Thiago Martins sim, vereador Vagner

Malheiros sim e vereador

igton Rezende sim. Emendas aprovadas por 19 (dezenove) votos

favoráveis. (ParteOS - PD PL 34_17.mp3)
Há um pedido de autoria do vereador senhor
ODIR DEMARCHI solicitando inversão na pauta da Ordem do Dia da presente sessão. O item
11° passa a ser o 3o item da Ordem do Dia. Em votação, Inversão aprovada. (Parte_06 -

Inversão na Pauta.mp3)
1 '
i - Primeira Discussão do Projeto de Lei n° 47/2017, de
autoria de diversos Vereadorc
; "Altera dispositivos da Lei Municipal 5.907, de 13 de maio
de 2016 (Institui no «Èjunicípio de Americana a L@f\do Silêncio Urbano e dá outras

providências)". O quorum é nÃ$fe^DripJ@^a-^t)1^te^g^0minal. Em votação, contagem dos

votos: vereador Dr. Otto Kinsui^mv^S^^oPj^fltef^Amado ausente, vereador Guilherme
Tiosso sim, vereadora Judith Batista sim, vereador Juninho Dias sim, vereador Kim si

vereador Leo da Padaria sim, vereador Luiz da Rodaben ausente, vereadora Maria Giovana sim?
vereador Marschelo Meche sim, vereador Odir Demarchi sim, vereador Pedro Peol sim,
vereador Prof. Pe. Sérgio sim, vereador Rafael Macris sim, vereador Thiago Brochi sim,
vereador Thiago Martins sim, vereador Vagner Malheiros sim e vereador Welington Rezende
sim. Projeto de Lei aprovado por 16 (dezesseis) votos favoráveis e 02 (duas) ausências.
(Parte_07 - PD PL 47_17.mp3) 4o Item - Em Regime Ordinário, Redação Final do Projeto de
Lei n° 50/2017, de autoria do Poder Executivo, que "Define, para os fins previstos nos
parágrafos 3o e 4o do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, as obrigações
de pequeno valor, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, e dá outras
providências". O quorum é maioria simples, a votação é nominal. Em votação, contagem dos
votos: vereador Dr. Otto Kinsui sim, vereador Gualter Amado não, vereador Guilherme Tiosso
sim, vereadora Judith Batista sim, vereador Juninho Dias sim, vereador Kim sim, vereador Leo
da Padaria não, vereador Luiz da Rodaben não, vereadora Maria Giovana não, vereador
Marschelo Meche sim, vereador Odir Demarchi sim, vereador Pedro Peol sim, vereador Prof. Pe.
Sérgio não, vereador Rafael Macris sim, vereador Thiago Brochi sim, vereador Thiago Martins
não, vereador Vagner Malheiros não e vereador Welington Rezende não. Projeto de Lei
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vereador Thiago Brochi sim, vereador Thiago Martins sim, vereador Vagner Malheiros ausente e
vereador Welington Rezende sim. Projeto de Lei com a Emenda aprovado por 17 (dezessete)
votos favoráveis e 01 (uma) ausência. (Parte_04 - SD PL 81_17.mp3)
2o Item - Primeira
Discussão do Projeto de Lei n° 34/2017, de autoria dos Vereadores Senhores Marschelo Meche
e Guilherme Tiosso, que "Dispõe sobre a regulamentação da prestação de serviço de transporte
realizado a partir de acesso a plataformas tecnológicas no Município de Americana e dá outras

| CÂMARA MUNICIPAL!

Câmara Municipal de Americana

AMERICANA

aprovado por 10 (dez) votos favoráveis e 08 (oito) votos contrários. (Parte_08 - RF PL
50_17.mp3) 5o Item - Redação Final do Projeto de Lei o° 69/2017, de autoria do Vereador
Senhor Gualter Amado, que "Altera a redação do parágrafo único, do artigo Io, da Lei Municipal
n° 5 717 de 23 de janeiro de 2015 (Disciplina a realização de audiências públicas no Mumcípio
de Americana e dá outras providências)." O quorum é maioria simples, a votação é nominal. Em
votação contagem dos votos: vereador Dr. Otto Kinsui sim, vereador Gualter Amado sim,
vereador Guilherme Tiosso sim, vereadora Judith Batista sim, vereador Juninho Dias sim,
vereador Kim sim, vereador Leo da Padaria sim, vereador Luiz da Rodaben ausente, vereadora
Maria Giovana sim, vereador Marschelo Meche sim, vereador Odir Demarchi sim vereador

Pedro Peol sim, vereador Prof. Pe. Sérgio sim, vereador Rafael Macris ausente, vereador Thiago
Brochi sim, vereador Thiago Martins sim, vereador Vagner Malheiros sim e vereador Welington
Rezende sim. Projeto de Lei aprovado por 16 (dezesseis) votos favoráveis e 02 (duas) ausencuis.

(Parte 09 - RF PL 69 17.mp3) 6° Item - S
de autoria do Poder Executivo, que "Altera e «■ -

3 078 de 22 de julho de 1997, com redação dad?

Discussão do Projeto de Lei n 44/2017,
üspositivos que especificada Lei n

ei n° 3.686, de 8 de julho de 2002 (Cm o

Conselho Municipal de Cultura e dá outras providências)'^ O quorum %™™™^lÍàor

mmmmmm
votação, contagem dos votos: vereador ■

£ÍSSta^n"vereador Juninho Dias sim,

vereador Guilherme Tiosso sim, vereadora ^ *tota sun, ve

^^

vereador Kim sim, vereador Lec, da^^Zl^Xol^^i sim, vereador
Maria Giovana sim, ^^t^^'ZSíX Rafael Macris sim, vereador Thiago
Pedro Peol sim, vereador Prof. Pe. bergio sim> ^ica

M md

sim e vereador Welington

SSS3a

Divino Sa,vador N- 5 - Bairro

: (19, 3472-9700 - Americana - SP
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Estado de São Paulo

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

J^LOMÓrum é

_v5^Ç^j_Ço^gem dos votos: vereador Dr Otto

ÜSÜT TÜT!?* ?^t(gr Amad° ^ vereador ^"ilherme Tiosso sim, vereadora Judith

M sim. veteadorJPgdroJeol sim, vereador Prof. Pe. Sérgio su"n7

!U^^Ê^[S^^íS^í^l^U^^2^^JPa^eJ^-SDPL 71 17.nw3) 10°Item

- Segunda Discussão do Projeto de Lei n° 72/2017, de autoria do Poder Executivo, que
"Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a União, por intermédio da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil e dá outras
providências". O quorum é maioria simples, a votação é nominal. Em votação, contagem dos

votos: vereador Dr. Otto Kinsui sim, v;
Gualter Amado sim, vereador Guilherme Tiosso
sim, vereadora Judith Batista sim, v<
ías sim, vereador Kim sim, vereador LeoT
da Padaria sim, vereador Luk
dora Maria Giovana sim, vereador
Marschelo Meche sim, vereador
or Pedro Peol sim, vereador Prof. Pe.
Sérgio sim, vereador Rafael Macris sim, vereador Thiago Brochi sim, vereador Thiago Martins
sim, vereador Vagner N
ros sim e vereador Welington Rezende sim. Projeto de Lei
aprovado por 18 (dezoiti
os favoráveis. (Parte_14 - SD PL 72_17.mp3)
11° Item Primeira Discussão do Pr
que "Dispõe sobre a obri
ônibus do município pain
votação é nominal. Há E

n

de Lei n° 40/2017, de autoria do Vereador Senhor Juninho Dias,
odade das empresas de tr
te público afixar nos pontos de
itivo, conforme especifica". O quorum é 2/3 (dois terços), a
as de autoria dos vereadores senhores LEO DA PADARIA E

JUNINHO DIAS. Em votação, contagem dos votos: vereador Alfredo Ondas sim, vereador Dr.
Otto Kinsui sim, vereador Gualter Amado sim, vereador Guilherme Tiosso sim, vereadora Judith

Batista sim, vereador Juninho Dias sim, vereador Kim sim^ vereador Leo da Padaria sim,
vereador Luiz da Rodaben sim, vereadora Maria Giòvaõa sim, vereador Marschelo Meche sim,
vereador Odir Demarchi sim, vereador Pedro Peol sim, vereador Prof. Pe. Sérgio sim, vereador

Rafael Macris sim, vereador Thiag&*Bròchi sim, vereador Thiago Martins sim, vereador Vagner
Malheiros sim e vereador Welington Rezende sim. Projeto de Lei com as Emendas aprovado porJ

19 (dezenove) votos favoráveis. (Parte^lS - PD PL4017.mp3) 12° Item - Primeira Discussão^

do Projeto de Lei n° 67/2017, de autoria do Vereador Senhor Thiago Brochi, que "Institui a
'Semana da Arte de Rua' no calendário oficial do Município de Americana e dá outras
providências". O quorum é maioria simples, a votação é nominal. Há um pedido de adiamento
de autoria do vereador senhor THIAGO BROCHI solicitando adiamento de tramitação pelo

prazo de 11 (onze) dias. Em votação, contagem dos votos: vereador Dr. Otto Kinsui sim,
vereador Gualter Amado sim, vereador Guilherme Tiosso sim, vereadora Judith Batista sim,
vereador Juninho Dias sim, vereador Kim ausente, vereador Leo da Padaria sim, vereador Luiz

da Rodaben ausente, vereadora Maria Giovana sim, vereador Marschelo Meche sim, vereador
Odir Demarchi sim, vereador Pedro Peol sim, vereador Prof. Pe. Sérgio sim, vereador Rafael
Macris sim, vereador Thiago Brochi sim, vereador Thiago Martins sim, vereador Vagner
Malheiros sim e vereador Welington Rezende sim. Adiamento aprovado por 16 (dezesseis) votos
favoráveis e 02 (duas) ausências. (Parteló - PD PL 67_17.mp3)

Reaberta a Sessão.

Suspensa a Sessão.
Terminada a Ordem do Dia, fizeram uso da palavra, conforme artigo 110

do Regimento Interno, os vereadores senhores: ODIR DEMARCHI (Parte_17 - Tempo Lid
PR.mp3),
PEDRO PEOL (Parte_18 - Tempo Lid PV.mp3),
WELINGTON REZENDE
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iPROG.

l

(Parte 19 - Tempo Lid PRP.mp3), RAFAEL MACRIS (Parte_20 - Tempo Lid PSDB.mp3),
VAGNER MALHEIROS (Partejl - Tempo Lid PDT.mp3), LEO DA PADARIA (P<*rte_22Tempo Lid PCdoB.mp3), JUNINHO DIAS (Parte_23 - Tempo Lid PMDB.mp3) e PROF. PE.
SÉRGIO (Parte_24 - Tempo Lid PT.mp3).
Em seguida, iniciou-se o Grande Expediente.
Requerimentos: Há um pedido de Votação em Bloco, com Destaque, dos Requerimentos de
autoria do vereador senhor RAFAEL MACRIS. Em votação, Pedido aprovado por
unanimidade. Em votação em bloco, foram aprovados por unanimidade dos vereadores

presentes, os seguintes Requerimentos: Requerimento n° 585/2017 de autona do vereador
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senhor GUILHERME TIOSSO Requer a realização de Audiência Pública acerca das isenções

enís2s e anistias de créditos tributários e não tributários concedidas pela Lei Mutncipal n

5 218 de 20 de julho de 2011. Requerimento n° 586/2017 de autona do vereador senhor ODIR

5-218'df ~™^Zr informações e providências sobre manutenção no Velódromo Municipal.
n°

587/2017

a

de

•

Creche Wanda Polo Muller.

GUILHERME TIOSSC
bairro Jardim Ipiranga.

autona

do

vereador

sennor

vjamj*.

uu»"»»»*'*

-*

éM A "7iV-A9 p a atendimento prestado aos trabalhadores no

Requerimento n 592O0,

T^a

« ^St

aU^aBO do

"?vertdorÇserJ,or ODIR

Sio de Casa Lotérica no Bairro

DEMARCHIRequermf
-e^prov.denc.^te^
^ oDffi DEMARCHI
São Luiz.
Requerimento n° 594/2017
ò serviço de Coleta de Lixo no bairro
Requer informações da Ad
^^^i^
autoria da vereadora senhora MARIA
Jardim Bela Vista.
RequerimHosmtal Municipal Dr. Waldemar
GIOVANA Requer irrfotínações
aTsenhor PROF. PE. SÉRGIO
Tebaldi.
Requerimento n° 596/2017 de
ipal e as empresas de ônibus que
Requer cópia dos contratos firmados entre a F
' de autoria do vereador senhor
prestam serviços no município.
iluminação pública na Rua Padre
ODIR DEMARCHI Requer inf
aento n° 598/2017 de autoria do
Oswaldo Vieira de Andrade, Jardim
da CDHU referente ao Conjunto
vereador senhor KIM Requer infor
599/2017 de autoria da vereadora
Habitacional Governador Mario Covas

Municipal sobre os gastos

senhora MARIA GIOVANA Requer informações da

n° 600/2017 de autoria das
ereador senhor THIAGO

totais do HospiM ™*^T^™S&
vereadoras senhoras MARIA GlUVAix

na UBS

BROCHI Requer informações sobre

Requerimento n° 601/2017 de autoria
~

São Domingos.

JUDITH BATISTA Requer
,ri

sobre a possibilidade da u

JU1has de ônibus urbano para os

Requerimento n° 602/2017 de autona

f^^^^^S^^^^
S°breautoria
° nÚmer°
/Hr
do vereador senhor JHIAGO MAR}^^Bto n<> 603/2017 de
do vereador
senhor
Hospital Municipal de Amencana.

Requenmenton

ão q esta(ha de

RAFAEL MACRIS Requer mformaçoes sob e ^^B™^^ do vereador senhor
veículos pelo pátio municipal. /^T™*?* fomechnento de carteirinha Passe-Livre.
RAFAEL MACRIS Requer informações sobre tornecimerao u

c
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;CEP
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Requerimento n° 605/2017 de autoria do vereador senhor RAFAEL MACRIS Requer
informações sobre disponibilidade de vagas em escolas públicas municipais e estaduais na
Região da Praia Azul. Requerimento n° 606/2017 de autoria do vereador senhor VAGNER

MALHEIROS Requer cópia integral do Processo PMA 64.276/2013, protocolizado por Osmar
de Andrade.
As Moções: Há um pedido de Votação em Bloco, com Destaque, das Moções
de autoria do vereador senhor GUALTER AMADO. Em votação, Pedido aprovado por
unanimidade. Em votação em bloco, foram aprovadas por unanimidade dos vereadores
presentes, as seguintes Moções: Moção de Aplausos n° 299/2017 de autoria do vereador senhor
KIM Moção de Aplausos pela realização da Festa Junina da EMEI Indaiá. Moção de Aplausos
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MALHEIROS Requer informações referentes ao poço artesiano existente na antiga Dei Valle, o
qual é disponibilizado para a população. Requerimento n° 607/2017 de autoria do vereador
senhor VAGNER MALHEIROS Requer informações referentes à dívida do Município com
veículos de comunicação. Requerimento n° 608/2017 de autoria do vereador senhor VAGNER

n° 300/2017 de autoria do vereador senhor KIM Moção de Aplausos pela realização da Fest^K
Junina da EMEI Jacina.

Moção de

,017 de autoria do vereador senhor KIM ,

Moção de Aplausos pela realiz:

ia Casa da Criança Pitanga.

Aplausos n° 302/2017 de aut

Moção de '

IM Moção de Aplausos pela realização

da Festa Junina da Comunida

i.

Moção de Aplausos n° 303/2017 de autoria do vereador

senhor KIM Moção de Aplausos ao Colégio Politec pela realização de sua Festa Junina. Moção
de Aplausos n° 304/2017
itoria do vereador senhor KIM Moção de Aplausos à Paróquia
Nossa Senhora Aparecida
realização da/Festa Junina de São João. Moção de Aplausos n°
305/2017 de autoria do v
r senhor KIM Moção di
s à EMEF Paulo Freire pela
realização de sua tradici:
Junina.
IV;
3 n° 306/2017 de autoria do
vereador senhor KIM M
Je Aplausos à Parót;
o Domingos pela realização de sua
Festa Junina. Moção de
sos n° 307/2017 de autoria do vereador senhor KIM Moção de

Aplausos à Comunidade de f

ío Batista pela realização da:3Ia edição da Festa de São João.

Moção de Aplausos n° 308/2017 de autoria do vereador senhor KIM Moção de Aplausos pela

realização da Festa Junirè^dbjíC^untc»-Habitacional Mario Covas.

Moção de Aplausos n°

309/2017 de autoria do vereadlur^ntíoHSM-Moção de Aplausos pelo 13° aniversário da Casa
do Conto. Moção de Aplausos "íl^^^fiairf ^jâa&ííâdo vereador senhor KIM Moção de
Aplausos pela realização da Festa Junina na Casa da Criança Araúna.

Moção de Aplausos
311/2017 de autoria do vereador senhdf KIM Moção de Aplausos ao Centro Novo Dia para o
Idoso pela realização da 4o Festa na Roça.
Moção de Aplausos n° 312/2017 de autoria da
vereadora senhora MARIA GIOVANA Moção de Aplausos aos servidores que desempenham
suas funções no ambulatório da dor.
Moção de Apoio n° 313/2017 de autoria do vereador
senhor MARSCHELO MECHE Moção de Apoio ao Ministério Público do Estado de São
Paulo pela campanha 'Político que faz favor, nega direitos'. Moção de Aplausos n° 314/2017
de autoria do vereador senhor GUILHERME TIOSSO Moção de Aplausos à Igreja Batista do
Caminho pelo comprometimento à queima de fogos sem estampido nas comemorações pela
multiplicação de células. Moção de Aplausos n° 315/2017 de autoria do vereador senhor LEO
DA PADARIA Moção de Aplausos ao Dr. Rodolfo Terra Salles.
Moção de Aplausos n°
319/2017 de autoria do vereador senhor KIM Moção de Aplausos pela realização da Festa Julina
da Escola de Educação Infantil Moranguinho. Moção de Aplausos n° 320/2017 de autoria do
vereador senhor KIM Moção de Aplausos ao CAIC Professor Sylvino Chinelatto pela realização
da "Tarde do Chocolate Quente".

Moção de Aplausos n° 321/2017 de autoria do vereador

senhor KIM Moção de Aplausos pela realização da Festa Julina no Colégio Dom Pedro II.

Moção de Aplausos n° 322/2017 de autoria do vereador senhor KIM Moção de Aplausos pela
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realização da 11° Conferência Municipal de Assistência Social.
Moção de Aplausos n°
323/2017 de autoria do vereador senhor THIAGO BROCHI Aplausos ao Clube de Cavaleiros
de Americana pelo 'Desafio do Bem' realizado em prol do Hospital de Câncer de Barretos.

Moção de Aplausos n° 325/2017 de autoria do vereador senhor GUALTER AMADO Aplausos
ao servidor que especifica pelo atendimento prestado no dia 20/06/2017 a pessoa em estado de
vulnerabilidade. Moção de Aplausos n° 326/2017 de autoria do vereador senhor MARIA
Moção de Aplausos n

327/2017 de autoria do vereador senhor WELINGTON REZENDE Moção de aplausos ao Sr.
Ricardo Lopes Fernandes, Secretário Municipal de Fazenda, pela política austera^desenvolvida

pela respectiva pasta. Moção de Aplausos n° 329/2017 de autoria do vereador senhor THIAGO

MARTINS Aplausos às aulas gratuitas de Zumba desempenhadas na Praça da Fraternidade.
Moções de Pesar não necessitam de votação, serão encaminhadas às famílias. Sao as
seguintes Moções de Pesar: Moção de Pesar n° 316/2017 de autoria dos vereadores senhores

DR. ALFREDO ONDAS e RAFAEL MACWS Moção de pesar pelo falecimento do Senhor
Ildefonso Dorival Secomandi. Moç
«017 de autoria do vereador senhor DR.
OTTO KINSUI Pesar pelo pas
: Lauro Pinto. Moção de Pesar n
318/2017 de autoria do vereado,
N Pesar pelo passamento da Sra.

Clarice da Silva Santos, ocorrido d!
6/17. í
de Pesar n° 324/2017 de autoria do
vereador senhor THIAGO BROCHI Pesar pelo falecimento do senhor HdefonsoDorival

Secomandi
Moção de Pesar n° 328/2017 de autoria do vereador senhor WELINGIOIN
REZENDE Pesar pelo 0
-nto do Sr. Antônio Francisco dos Santos, oco™d° ™ d*a 29 de
junho de 2017. Moção de Pesar n° 330/2017 de autoria do vereador senhor ANINHO DIA*

Pesar pelo falecimento de
Indicações de interesse
Grande Expediente.mp3)

da qual fizTam us

e Themotheo de
snhor Prefeito serã
Terminado o Grande Exped

RAFAEL)

rã 28 -PLivre - Leo.mp3),

ereadores: WELING

'JJNDE (Parte 26 -PLrvre^

;S(Parte_27-PLivre-RafaeLmp3), LEO DA PADARIA

GUILHERME T

TOIAGO MART^S %7e30 - PLivre - Martin.

o

o no dia 28 de junho de 2017.
das ao mesmo. (Parte-fm-se a palavra aos vereadores

) (Parte_29 - PLivre - Tiosso.mp3),

), ODIR DEMAKCUl(Parte_31-

PLivre- Od*mp3), VÃGNER MALHEIROS: (púe_32 - PLivre - Malherros.n^3),
jmmnomA7(Parte_33 - PLivre - Juninho.mp3), PROF. PE. SÉRGIO (Parte_34 - PLivre
- Pe Séreio.mp3) e ALFREDO ONPÂS (ParteJ5 - PLivre - Ondas.mp3)

Não"tendo maif nada a tratar o Presidente vereador DR. ALFREDO ONDAS deu
a sessão ordinária aos seis dias do mês dèjulho de dois mil e dezessete.

GUM.TER DE ALMEIDA AMADO
2a Secretário

1° Secretário
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GIOVANA Moção de Aplausos à Guarda Municipal de Americana.

