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ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 23/16 
P. 63.612/15 ap. 55.986/15 (capa) 

-------
Cân,ar? Mu iicipal de B;iuru 

Diretoria de Apoio Legislativo Bauru, 15 de fevereiro de 2.016. 

1 9 FEV. Z 16 

Senhor Presidente, 

Hora 

É o presente para enviannos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 07/16, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas 
ocupantes de sua infraestrutura a se restringir à ocupação do espaço público dentro do que estabelece as nonnas 
técnicas aplicáveis e promover a regularização e a retirada dos fios inutilizados, em vias públicas de Bauru e dá 
outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ANTONIO FARIA NETO 

RO~~~OSTlNHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

'.'•\RIA NETO ·•· . ' · 
~l<!E510ENT~·· . ( 

4 ft. 
Arildo tjé l ' 1~rnOI 

V ·ADOR 

Anexos: Constituição Federal (arts. 30 e 182); Resolução nº 581.947 do Ministro Eros Grau; Cópia da Proposta de 
Projeto de Lei do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo; Cópia do Oficio nº 275/13 - SCT/ANEEL; 
Cópia da Resolução Conjunta nº 001/99. ANEEL; Cópia da Resolução nº 581/02 - ANEEL; Cópia da Resolução 
Conjunta nº 04/14 - ANEEL; Cópia da Carta Contrato nº 17.507 - CPFL Paulista; Cópia do Oficio DESIB nº 
009115 do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo; Cópia do Oficio PRE 2.01 2.017 nº 469/15 do 
Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo; Cópia da Lei nº 11.870/15 da Prefeitura e PÔflo Alegre; Cópia 
da Lei nº 3.677/15 da Prefeitura de Canela; Cópia da Lei nº 2.814/15 da Prefeitura de Nov H urgo; Cópia da 
Lei nº 5.889/14 da Prefeitura de Bento Gonçalves. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 63.612/15 ap. 55.986/15 (capa) 
PROJETO DE LEI Nº 07/16 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa 
concessionária de serviço público de 
distribuição de energia elétrica e demais 
empresas ocupantes de sua infraestrutura a 
se restringir à ocupação do espaço público 
dentro do que estabelece as normas técnicas 
aplicáveis e promover a regularização e a 
retirada dos fios inutilizados, em vias 
públicas de Bauru e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. SI da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

§ 1 º 

§ 2º 

Art. 2º 

Art. 3° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 4° 

Parágrafo único. 

Art. 5° 

§ 1 º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 6° 

Art. 7º 

Fica a empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, aqui denominada Distribuidora, 
detentora da infraestrutura de postes, obrigada a observar o correto uso do espaço público de forma ordenada em relação 
ao posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados em seus postes, para isso respeitando 
rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, em particular em observância aos afastamentos mínimos de segurança em 
relação ao solo, em relação aos condutores energizados da rede de energia elétrica e em relação às instalações de 
iluminação pública, visando não interferir com o uso do espaço público por outros usuários, notadamente os pedestres. 

O compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações. 

É obrigação da Distribuidora de energia elétrica zelar para que o compartilhamento de postes mantenha-se regular às 
nonnas técnicas, para isso notificando as empresas Ocupantes de sua infraestrutura para correção de irregularidades, bem 
como denunciando junto ao órgão regulador e fiscalizador das Ocupantes, em caso de não tomadas as devidas 
providências nos prazos estabelecidos. 

A Distribuidora de energia elétrica deverá tomar todas as medidas cabíveis perante à empresa Ocupante para a correção de 
irregularidades e a retirada de fios inutilizados nos postes bem como a retirada de feixes de fios depositados nos postes, 
como forma de reduzir os riscos de acidentes e atenuar a poluição visual. 

Sempre que verificado descumprimento do disposto nos artigos 1 º e 2º, o Município deverá notificar a Distribuidora de 
energia elétrica acerca da necessidade de regularização. 

A notificação de que trata o caput deve conter, no mínimo, a localização do poste a ser regularizado e a descrição da não 
conformidade identificada pelo Municlpio. 

Sempre que notificada pelo Município uma não conformidade que não seja de sua responsabilidade direta, a Distribuidora 
de energia elétrica deverá renotificar em até 10 (dez) dias corridos, a empresa que utiliza os postes como suporte de seus 
cabeamentos acerca da necessidade de regularização. 

A Distribuidora de energia elétrica e demais empresas que se utilizem dos postes de energia elétrica, após devidamente 
notificadas, têm o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para regularizar a situação de seus cabos e/ou equipamentos 
existentes. 

Toda e qualquer situação emergencial ou que envolva risco de acidente deve ser priorizada e regularizada imediatamente. 

A Distribuidora de energia elétrica deve fazer a manutenção, conservação, remoção, substituição e relocação, sem qualquer 
ônus para a Administração, de poste de concreto ou madeira, que encontra-se em estado precário, tortos, inclinados, em 
desuso ou posicionados de fonna incorreta. 

Em caso de substituição ou relocação de poste, fica a Distribuidora de energia elétrica obrigada a notificar as demais 
empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que possam realizar a regularização dos seus 
equipamentos. 

A notificação de que trata o§ 1º do artigo 3º desta Lei, deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas da data da 
substituição do poste. 

Havendo a substituição ou relocação do poste, as empresas devidamente notificadas têm o prazo de 15 (quinze) dias para 
regularização dos seus equipamentos. 

Fica a empresa Distribuidora de energia elétrica obrigada a enviar mensalmente ao Poder Executivo, relatório constando 
todas as notificações realizadas junto às empresas Ocupantes e denúncias junto ao órgão regulador e fiscalizador das 
Ocupantes, bem como a comprovação de protocolo dos documentos. 

O não cumprimento do disposto nesta Lei nos prazos fixados sujeitará o infrator o dever de indenizar o Poder Público 
Municipal através da aplicação de penalidade: 
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PREFEITURA~A4 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. Lei nº 07/16 

Parágrafo único. 

Art. 8° 

Parágrafo único. 

Art. 9' 

1 - à empresa Distribuidora de energia. multa de 1.000 UFIR (unidade fiscal de referência do Município de Bauru), 
por cada notificação ou denúncia de sua responsabilidade direta que deixar de regularizar ou que deixar de 
renotificar, se não for de sua responsabilidade direta; 

II - às demais empresas Ocupantes que utilizam os postes para suporte de seus cabeamentos, em relação a não 
confonnidade de sua responsabilidade, multa de 1.000 UFIR (unidade fiscal de referência do Município de 
Bauru) se, depois de notificada pela Distribuidora, não realizar a manutenção de seus fios e equipamentos 
dentro do prazo estabelecido. 

Para os efeitos desta Lei, consideram-se infratoras todas as empresas concessionárias e/ou terceirizadas que estiverem 
operando dentro do âmbito do Municlpio de Bauru, agindo em desacordo com esta legislação. 

O prazo para adequação e implementação total do que determina esta Lei para a fiação existente, será de no máximo O 1 
(um) ano, a contar da data de sua publicação. 

Durante este período as notificações realizadas não ensejarão a apiicação de penalidades. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru •. 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
15, fevereiro, 16 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente projeto de lei que, uma vez 
aprovado, vem corrigir uma grave distorção que vem tomando conta das ruas de Bauru e de inúmeras outras cidades: o abandono de cabos e fios 
baixos soltos em postes, após as empresas de energia, telefonia, tv a cabo, internet, dentre outras, realizarem reparos, trocas e substituições. 

Como sabemos, a existência desses fios soltos é altamente prejudicial para a sociedade, na medida em que eles são ótimos 
condutores de energia elétrica e podem, facilmente, eletrocutar um transeunte, levando-o inclusive à morte. 

É preciso acabar com o excesso de fios maJ posicionados, soltos, amarrados, em desuso, para garantir mais segurança à 
população e amenizar o impacto de poluição visual ruim que prejudica a paisagem e enfeiam as cidades. 

A medida deve diminuir o risco de choques para crianças que brincam nas ruas, bem como portadores de deficiência tisica 
e idosos, que encontram maior dificuldade de locomoção no momento em que encontram os fios soltos. 

O emaranhado de cabos instalados, tendo como suporte os postes ocorre normalmente não com os cabos de energia e sim 
com cabos de telefonia e de TV a cabo. A situação acabou ficando fora de controle da Distribuidora, que recebe aluguel dos Ocupantes mas 
acaba não exercendo uma fiscalização mais efetiva. A Distribuidora também tem interesse que se regularizem os posicionamentos de cabos 
visando a segurança de execução de serviços de sua responsabilidade. Aliás a ocupação ordenada do espaço público deveria ser de interesse de 
todos! Assim, fica mais fácil para os empregados das prestadoras de serviços públicos trabalharem e os riscos de acidentes diminuirem. 

Pelo inciso VIII do artigo 30 da Constituição Federal compete aos Municípios promover no que couber adequado 
ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

O presente projeto de lei não se propõe a legislar sobre energia, sendo que apenas balizou obrigação acessória relacionada 
à ocupação do espaço urbano, cuja regulação é perfeitamente pertinente ao Município. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal, as 
concessionárias de energia elétrica submetem-se às regras de Direito urbanístico:( ... ) (RE nº 581.947, Relator o Ministro Eros Grau,Plenário, 
DJe 27/08/2.0IO). 

O presente projeto de lei se encontra em harmonia com a legislação e regulamentação federal vigente. 

Outra fragrante irregularidade dos Ocupantes é manter feixes de cabos enrolados e dependurados nos postes, constituindo
se em reserva técnica que na verdade trata-se de estocagem de materiais utilizando espaço público. É evidente que o espaço público não deveria 
servir como almoxarifado dos Ocupantes e trata-se de desvio de finalidade pois o espaço público necessário e permitido para passagem de fiação 
deveria ser apenas aquele imprescindível para a adequada prestação do serviço público. 

Com a instituição da presente lei, não haverá qualquer conflito de competências: à União cabe, com exclusividade, dispor 
sobre as concessões dos serviços públicos de sua alçada e aos Municípios compete, com exclusividade, dispor sobre seus bens e sobre o 
planejamento, uso e ocupação de seu solo, subsolo e espaço aéreo (Art. 30, 1 e VIII e 182, CF). 

Não se trata de pagamento de contraprestação pela mera utilização de solo mas sim o de ressarcir o exercício efetivo de 
poder de polícia, com a cobrança apenas daquelas empresas concessionárias ou terceirizadas infratoras. 

Somente é penalizado o Ocupante que não se restringe a utilizar do espaço público que as normas técnicas assim o 
permitem (Norma Técnica ABNT BR 15688/2.012 e outras aplicáveis). É indiscutível que cabos frouxos e baixos ou até tocando o solo invadem 
o espaço público destinado a outras utilizações. 

O Município deve promover ações em relação as empresas infratoras ou coniventes com a invasão indevida do espaço 
público fora da faixa de ocupação permitida, com prazos definidos para que se regularizem, portanto, dando-lhes as devidas oportunidades para 
que não sejam penalizadas. 

A presente Lei terá também abrangência para correção de irregularidades em relação a postes que se encontram em estado 
precário ou oferecendo riscos à população e também em relação a relocação de postes mal posicionados, algumas vezes invadindo as ruas e 
atrapalhando o trânsito de veículos, que deverão ser relocados sem quaisquer ônus para a Administração. 

Foi estabelecido o prazo máximo de OI (um) ano para adequação e implementação total do que determina a lei para a 
fiação existente, sendo que neste perlodo o Município poderá estar lançando notificações mas ainda sem aplicação de penalidades para que a 
Distribuidora repasse as notificações aos Ocupantes e efetuando denúncias junto aos órgãos reguladores. 

A partir de 01 (um) ano após a promulgação da lei, para as novas notificações correrão os prazos estabelecidos e a 
aplicação de penalidades se não realizadas as regularizações. As multas foram estabelecidas em 1.000 UFIR que em valores de janeiro de 2.016 
correspondem a R$ 3.431,10 (três mil, quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Alguns Municípios do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canela e Novo Hamburgo e, mais 
recentemente, alguns Municípios do Estado de São Paulo, como Limeira, Botucatu, Santos e Olímpia aprovaram lei municipal similar a que está 
sendo proposta. 

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão. 

Atenciosas saudações, 

SERVIÇO OE PROCl:Dlflin.:rr>5 1.E :il!:.lf i l\f•'• •: 
Enca lnh r às Cornlss./les de: __ ,,_ •• 

Em, :J,J,. I O <J.,,1 f G, 

. / 
FARiANETOArlJdo·" . V , . 
PRESIDENTE .·.·. /.deJ..1ma Junior 

/ .1 VEREADOR 
'/ v/ 
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Constituição Página 1 de 152 

• 
Presidência da Repo\;;]~''J:~~J 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Emendas Constjtucionais Emendas Constitucionais de Revisão 

Ato das Disoosicões Constitucionais Transitórias 

Atos decorrentes do disposto no § 3° do art. 5° 

INDICE TEMÁTICO 

Texto com Pilado 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exerclcio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional; com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL. 

TITULO 1 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constttui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

1 - a soberania: 

li - a cidadania: 

Ili - a dignidade da pessoa humana: 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa: 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição. 

Art. 2° São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Execútivo e o Judiciário. 

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

1 - construir uma sociedade livre, justa e solidária: 

li - garantir o desenvolvimento nacional: 

Ili - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais: 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

Art. 4° A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes principies: 

1 - independência nacional; 
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Constituição 

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluidos os subsidies dos Vereadores e excluidos os 
gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das 
transferências previstas rio § 52 do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: llncluido 
pela Emenda Constitucional nº 25 de 2000) 

1 oito po1 cento pais Mu11icipios eo111 população de até ee111111il liabitalites, (1i1clgido pelp E1nei1da Oo11stitgeioosl 11º 
25. de 2898) · 

1 - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes: (Redacão dada pela 
Emenda Coristituicão Constitucional nº 58, de 20091 IProducão de efeito> 

li sete po1 oe11to pena Municípios eo111 população e11t1e ee111 111il e u111 e t1eze11tos 1nil liabita11tes, <lnelttído pele 
E111c11da 6011stitueio11gl 1!° 25 de 2000) 

li - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) hab~antes: 
(Redação dada pela Emenda Constituicão Constitucional nº 58, de 2009) 

Ili seis po1 cento pais Municipios co111 população e11t1e bczc11tos 111il e 0111eqt1i111ic11tos1nil liabita11tcs, tl11eluído pela 
E111e11dn So11stitucjo11el 1,0 25 de 2088) 

Ili - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos 
mil) habitantes: (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009) 

l\t' cinco por cento pa1a Mu11icípios co111 pop1:1lação aei111e de qui11he11tos 111il liabite11tes. 011cluído pele E111cndt1 
0011stilucio11al 1 I° 25 dç 2888) 

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municlpios com população entre 500.001 (quinhentos mil e 
um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes: (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58. de 2009) 

V - 4% (quatro por cento) para Municlpios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito 
milhões) de habitantes: ílncluldo pela Emenda Constitujcão Constitucional nº 58, de 20091 

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municlpios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e 
um) habitantes. (Incluído pela Emenda Constituição Constitucional nº 58. de 2009) 

§ 12 A Cãmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o 
gasto com o subsídio de seus Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 

§ 22 Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: ílncluido pela Emenda Constitucional nº 25 de 20001 

1 - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; llncluldo pela Emenda Constitucional nº 25 de 2000> 

li - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25 de 2000> 

Ili - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, 
de 2000> 

§ 32 Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Cãmara Municipal o desrespetto ao § 1 º deste artigo. 
(Incluído oola Emenda Constitucional nº 25 de 2000) 

Art. 30. Compete aos Municlpios: 

1 - legislar sobre assuntos de interesse local; 

li - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

Ili - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuizo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 
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V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou per~;~;.;::::;~;;~~-~~~;~ -~~ interesse 
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

't'I FfleAter, eeftl e eeepere~e téeRiee e fiAeAeeiFS Se URit1e e Se Este8e, ~Fe§Fe"'ss de e81:1ee~e f'Fé eseeleF e Se 
e11si110 ftn1da111e1ilal, 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental; IRedacão dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população; 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamimto e controle do uso. do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual. 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. na forma da lei. 

§ 1° O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxilio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 
Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios. onde houver. 

§ 2° O parecer prévio. emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar. só 
deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

§ 3° As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias. anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para 
exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

§ 4° IÕ vedada a criação de Tribunais. Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

CAPITULO V 
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

SEÇÃOI 
DO DISTRITO FEDERAL 

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa. que a promulgará, atendidos os 
princlpios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1° Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios. 

§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77. e dos Deputados Distritais 
coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração. 

§ 3° Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27. 

§ 4° Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal. das policias civil e militar e do corpo de 
bombeiros militar. 

SEÇÃO li 
DOS TERRITÓRIOS 

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios. 

§ 1° Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no Capitulo 
IV deste Titulo. 

§ 2° As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de 
Contas da União. 

§ 3° Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador nomeado na forma desta 
Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância. membros do Ministério. Público e defensores 
públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. 
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c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33 de 

2001) 

AFI:. 178. A lei 8ispefé sel3Fe: 
+- 8 orde11ação dos bauspo1tes aé1eo, aqdidieo e te11estlc, 
li e f3Feâeft:\iRêAeie Ses Bfffleâeree AeeieAeis e AB'Jies ele 13eAEleiFe e registres Brasileiras e Ele 13aís eupeFteâer e1:1 

i11 ;portador, 
ff+- o tus11spo1te de 91a11éis; 
f>.L- e t:tlilii!!eeêe Se efflBereer,êes Se pesee e e1:1tree. 
§--1-A A 01de11aç!o do t1e111sporte i11te111aeio11al eu111p1ilé: os sco1dos fi1111ados pela União, atendido o p1i11eípio da 

reei(3r:eeiâeEle 
§-20 Sc1!0 b1asilei1os os a1111ado1es, os p1oplieténios, os w111a11daillcs e dois te1ços, pelo 111e11os, dos tuipula11tes de 

en1ba1eações 11acio11ais 
§ 3° A Aewege~e de eel3etege"' e e iAteFier sêe 13Fiweti·1as Ele eMl3ereaeães AaeieAeis, salve esse Ele AeeessiEleEle 

pública, segu; ido dispuse1 a lei. 

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do 
transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o principio da reciprocidade. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 7. de 19951 

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de 
mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. (Incluído oela 
Emenda Constitucional nª 7. de 1995) 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios dispensarão às microempresas e às empresas de 
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento juridico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas 
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. 

Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios promoverão e incentivarão o turismo como fator de 
desenvolvimento social e econômico. 

Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por autoridade 
administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Pais dependerá de 
autorização do Poder competente. 

CAPITULO li 
DA POLITICA URBANA 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,. conforme diretrizes gerais 
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de 
seus habitantes. (Regulamento) 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o r' instrumento básico da politica de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

§ 4º ~ facultado ao Poder Público municipal, mediante lei especifica para área incluída no plano diretor, exigir, nos 
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

1 - parcelamento ou edificação compulsórios; 

li - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

Ili - desapropriação com pagamento mediante títulos da divida pública de emissão previamente aprovada pelo 
Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor 
real da indenização e os juros legais. 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua familia, adquiri(-lhe-á o domlnio, desde que 
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Regulamento) 

§ 1° O titulo de domlnio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
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STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 494163 RJ (STF) 

Data de publicação: 14/03/2011 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO 
PECUNIÁRIA PELA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. INCONSTITUCIONALIDADE DECORRENTE DA 
VIOLAÇÃO DA COMPETÉNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, IV, DA CF/88 ). 
PRECEDENTE DO PLENÁRIO: RE 581.947 /RO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do RE 581.947 /RO, rei. Min. Eros Grau, DJe 27.08.2010, firmou o entendimento de que o 
Município não pode cobrar indenização das concessionárias de serviço público em razão da instalação de 
equipamentos necessários à prestação do serviço em faixas de domínio público de vias públicas (bens 
públicos de uso comum do povo). a não ser que a referida instalação resulte em extinção de direitos. 2. 
O Município do Rio de Janeiro, ao instituir retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação 
de serviço público de telecomunicações, invadiu a competência legislativa privativa da União (art. 22 , IV , 
da CF/88 ). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

TJ-PE - Apelação I Reexame Necessário REEX 14558220068170990 PE 0001455-82.2006.8.17.0990 
(TJ-PE) 

Data de publicação: 18/08/2011 

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
SOCIEDADE EMPRESARIAL CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELO USO DO SOLO E DO SUBSOLO NO 
MUNICIPIO DE OLINDA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPE, DO STJ E DO STF. REVISÃO 
OBRIGATÓRIA IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.A matéria submetida a julgamento já é bastante 
conhecida por esta Corte, que, por intermédio de suas duas Câmaras Fazendárias (as 7ª e 8ª Câmaras 
Civeis), apreciou diversos recursos similares ao que ora se apresenta (originários da Comarca de Olinda 
e envolvendo o Município de Olinda), restando firmado o posicionamento pela ilegitimidade da cobrança 
promovida com base na Lei Municipal nº 5.342 /2002 (Olinda). Diversos precedentes citados. 2.Tem sido 
iterativo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a cobrança em face de 
concessionária de serviço público pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegal (seja para a 
instalação de postes, dutos ou linhas de transmissão, p. ex.) porque (i) a utilização, neste caso, r~ 
em favor da sociedade - razão pela qual não cabe a fixação de preço público - e (ii) a natureza d~ 
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SE SINDICATO DOS ENGENHEIROS 
ESP NO ESTADO DE SÃO PAULO 

DELEGACIA SINDICAL EM BAURU 

Of. OESIB n• 006/15 

llmo. Sr. 
Prefeito Municipal da Bauru 
Rodrigo Agostinho 

GESTÃO 2014-2017 

Bauru, 02 d8 outubro de 2015. 

.. :~~~:-:-;; ····;nl; ··-·--··-·---~-·--. 
: .. ;., A .. ,.,. .... ~·-·----· --1 
· ···•ire 111, 

. ' ... :. ':' .. :::.-:e::: . :·: ::·:· .-::: :::·: ·: ······ · .... : 

Ass.: Proposta de Projeto de Lei 
Fiação desordenada em áreas públicas 

Palo presante, vimos sugerir ser elaborado Projeto de Lei e encaminhado 
para apreciação da CAmara Municipal de Bauru dispondo sobre a obrigatoriedade da empresa 
concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica atender às nonnas 
técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a retirada dos fios inutilizados 
nos postes, bem como notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de 
seus cabeamentos, em vias pllblicas de Bauru, para isso estamos encarrinhando como 
sugestão uma minuta. 

Pelo que nos chegou ao conhecimento até agora, alguns Municípios como 
Porto Alegre, Bento Gonçalves, canela e Novo Hamburgo, todos do Estado do Rio Grande do 
Sul, já aprovaram leis municipais com caracterlsticas semelhantes (cópias em anexo). A 
Cãmara Municipal de Botucatu recentemente aprovou projeto de lei de iniciativa. de vereador 
sobre o mesmo tema. Tal projeto de lei se encontra em avaliação pela Secretária de Negócios 
Jurldicos para sanção do Prefeito João Cury mas poderá sofrer modificações com base em 
sugestões feitas pelo SEESP. 

A sugestão de Exposição de Motivos (Justificativa) foi feita de forma 
bastante extensa com o principal objetivo de demonstrar que a iniciativa do Poder Pllbllco 
Municipal não invade a esfera federal dos serviços públicos de energia elétrica e telefonia, com 
fundamentos que entendemos como suficientes para contestar eventuais ações judiciais que 
possam advir neste sentido por parte das empresas prestadoras destes serviços. 

Ficamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

/( Roberto Pagani 
lfiln!ISl'd•ante do SEESP 

O egacia Sindical de Bauru 

Rua Constituição, 8-T1 - CEP: 17013-036- Bauru/SP 
Tel./Fax: (14) 3224-1970 . 
Site: www.seesp.org.brlbauru.html 
E-mail: secretaria@seespbauru.org.br 
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E~ANEEL 
AG(NCIA NACl(IHAl Pf [NOWIA [LETRICA 

Ofício nº .2, i'S /2013-SCT/ANEEL 

Brasilia, ~de _)(\CJl...C..0 
.J 

de 2013 . 

A Sua Senhoria o Senhor 
Murilo Celso de Campos Pinheiro 
Presidente 
Federação Nacional dos Engenheiros - FNE 
Brasilia - DF 

Assunto: Carta FNE 112/2013, de 27 de fevereiro de 2013 (Documento nº 48513.007847/2013-00). 

Senhor Presidente, 

1. Reportamos à correspondência em epígrafe por meio da qual essa Federação apresenta 
diversas indagações a respeito do compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica e 
de telecomunicações. 

2. Sobre o assunto, apresentamos a seguir nossas respostas a tais questionamentos: 

• A questão do desordenamento das fiações de telefonia, telecomunicações e TV a 
cabo instaladas em posteaçlo de concessionárias de distribuição de energia se 
encontram no ãmbito de atuação da ANEEL? 

Resposta: Sim, no êmbito da fiscalização dos serviços de eletricidade no que tange o 
cumprimento dos padrões técnicos de serviço. 

Caso positivo em relação ao primeiro tópico, quais os dispositivos regulatórios e 
penalidades que a ANEEL dispõe para se evitar a poluição visual? 

Resposta: O compartilhamento deve respeitar especialmente ·os seguintes comandos 
normativos: 

- art. 62 da Lei n2 8.987, de 13/02/1995, que trata sobre a prestação do serviço 
adequado; 

- Contrato de Concessão de Serviço Público de Energia Elétrica firmado entre a 
detentora da infraestrutura e o Poder Concedente; 

- Resolução Normativa n2 63, de 12/05/2004, que regula a imposição de penalidades 
aos concessionários, permissionários, autorizados de serviços de energia elétrica: 

~GAN - QuHdra 603 I Mddulos ·r e 'T 
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(Pág. 2 do Ofício n2 ..Z:i:.5/2013-SCT/ANEEL, de t2f; 103 /2013) 

- artigos SQ, 8R e 11 (§32) do Regulamento Conjunto aprovado pela Resolução Conjunta 
ANEEUANATEUANP n2 001, de 24 de novembro de 1999 (cópia em anexo); e 

- artigos 52 ('capur', §§ 22 e 32), 62 (§ 3º), 8l! (parágrafo único), 92 e 11 da Resolução nQ 
581, de 29/10/2002 (cópia em anexo). 

Com base no art. 92 da citada Resolução 112 581: 

'cabe ao Detentor estabelecer, em seus contratos de compartilhamento, clàusulas 
que definam responsabilidades por eventuais danos causados a sua infraestrutura, 
aos demais Ocupantes e terceiros, e que assegurem a prerrogativa de o mesmo 
fiscalizar as obras do Ocupante, tanto na implantação do compartilhamento quanto 
na manutenção e adequação." 

Ressalta-se que os contratos de compartilhamento de infraestrutura são homologados 
pela ANEEL com base no art. 16 do mencionado Regulamento Conjunto aprovado 
pela Resolução Conjunta ng001, após manifestação da ANATEL. 

• A ANEEL jâ aplicou alguma vez penalidades para situações similares a relatada na 
matéria jornalistica? Onde, quando e que penalidade, citando o número de 
processo, se houver? 

Resposta: Não se tem conhecimento. 

• É factível aos Municípios entrarem com denúncia junto a ANEEl a este respeito? 

Resposta: Sim. 

• Haverá alguma ação da ANEEL no sentido de impor às concessionárias de 
distribuição as correções necessárias? 

Resposta: Sim, caso seja identificada a prestação inadequada do serviço. 

• Existe uma quantidade limite de cabos que podem ser adicionados aos postes de 
energia? Não estamos nos referindo a esforços mecãnícos ·aplicados e sim a 
poluição visual decorrente. · 

Resoosta: A respeito do assunto não há regulamentação específica da ANEEL, porém 
existe a Norma Técnica ABNT NBR 15688:2012, que trata dos afastamentos mínimos 
recomendados nas instalações. 

• As concessionárias de energia podem prestar serviços particulares para empresas 
privadas (por ex.: cabos de fibra óptica), não caracterizados como atendimento a 
serviços públicos previstos em leis, com a instalação de ·fiações exclusivas, 
sustentadas nos posteamentos de energia elétrica localizados em vias públicas? 

Resoosta: Conforme estabelece a Cláusula Primeira ("Objetoj dos Contratos de 
Concessão de Distribuição celebrados por Detentoras com o Poder Concedente, as 
concessionárias poderão exercer outras atividades empresariais, que não as de 
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distribuiçao de energia elétrica - dentre as quais se pode incluir a prestaçao de serviços 
particulares para empresas privadas. Essas outras atividades ocorrerão, conforme o 
caso, após prévia comunicaçao ao (ou autorização do) Poder Concedente ou autorização 
da ANEEL (até que seja expedida regulamentação própria) e desde que as receitas 
auferidas sejam parcialmente destinadas a contribuir para a modicidade das tarifas do 
serviço de energia elétrica, que serão consideradas nas revisões tarifárias. 

3. Por fim, diante da documentação apresentada, encaminhou-se o assunto à Superintendência 
de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE. 

Atenciosamente, 

fv• U !f1 __ 
IVO SECHI NÃtÁRENO 

Superintendente de Concessões, Permissões e 
Autorizações de Transmissão e Distribuição 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO 

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 001, DE 24 NOVEMBRO DE .1999 · 

Aprova o Regulamento Conjunto 
para Compartilhamento de Infra
Estrutura entre os Setores de 
Energia Elétrica, 
Telecomunicações e Petróleo. 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, nos termos .da Lei nº 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, regulamentada pelo Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, 
de acordo com deliberação da Diretoria, tomada em sua Reunião nº 46, de 23 de novembro 
de 1999; 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL 
DE TELECOMUNICAÇÕES - ANA TEL, no uso de suas atribuições, nos termos da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, 
aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997, do Regimento Interno da 
Agência, aprovado pela Resolução nº 001, de 17 de dezembro de 1997; de acordo com 
deliberação do Conselho Diretor tomada em sua Reunião nº 95, de 24 de novembro de 
1999; 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, 
regulamentada pelo Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998, e de acordo com a 
Resolução de Diretoria nº 535, de 23 de novembro de 1999; 

Considerando que foi submetida à consulta pública, proposta de Regulamento 
Conjunto para Compartilhamento de Infra-Estrutura dos Setores de Energia Elétrica, 
Telecomunicações e Petróleo, por meio da Consulta Pública Conjunta nº 001/99, de 13 de 
abril de 1999; 

Considerando que foi concluída a análise dos comentários recebidos 
decorrentes da Consulta Pública Conjunta nº 001/99; e 

Considerando que o parágrafo único, do art. 73, da Lei nº 9.472; de 1997 atribui 
à ANEEL, ANATEL e ANP a competência para definir as condições para o 
compartilhamento de infra-estrutura, 

RESOLVEM: 



. /"" 

Art. 1°. Aprovar o Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infra
Estrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, na forma do 
Anexo a esta Resolução Conjunta. 

Art. 2º. Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO 

RENA TO NAVARRO GUERREIRO 
DAVID ZYLBERSZTAJN 

Este texto não substitui o publicado no D.O de 25.11.1999, seção 1, p. 30, v. 137, n. 225-E. 

Nota: 
Fixados os requisitos mínimos aplicáveis ao cumprimento do disposto no art. 5º do 
Regulamento, pela RESANEEL 581de29.10.2002, D.O de 30.10.2002, seção 1, p. 120, v. 
139, n. 211. 

ANEXO 
REGULAMENTO CONJUNTO PARA COMPARTILHAMENTO DE INFRA

ESTRUTURA ENTRE OS SETORES DE ENERGIA ELÉTRICA, 
TELECOMUNICAÇÕES E PETRÓLEO 

TÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Capítulo 1 
Dos Objetivos e da Abrangência 

Art. l°. Este Regulamento fixa diretrizes para o compartilhamento de infra
estrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo, observando os 
princípios contidos na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, na Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997, e na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 

Parágrafo único. As particularidades, bem como o compartilhamento de infra
estrutura entre agentes de um mesmo setor, serão objeto de regulamentação específica, 
expedida conforme a competência de cada Agência, observando-se as diretrizes contidas 
neste Regulamento. 

Art. 2°. As diretrizes dispostas neste Regulamento aplicam-se ao 
compartilhamento de infra-estrutura associada ao objeto da outorga expedida pelo Poder 
Concedente entre os seguintes agentes: 



1 - exploradores de serviços públicos de energia elétrica; 

li - prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo; e 

Ili - exploradores de serviços de transporte dutoviário de· petróleo, seus 
derivados e gás natural. 

definições: 

Capítulo II 
Das Definições 

Art. 3°. Para os fins deste Regulamento ficam estabelecidas as. seguintes 

1 - Agência: é o órgão regulador do setor elétrico, do setor de telecomunicações 
e do setor de petróleo, respectivamente, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e Agência Nacional do Petróleo 
(ANP); 

li - Agente: é toda pessoa jurídica detentora de concessão, autorização ou 
permissão para a exploração de serviços públicos de energia elétrica, serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo ou serviços de transporte dutoviário de petróleo, 
seus derivados e gás natural; · 

Ili - Detentor: é o agente que detém, administra ou controla, direta ou 
indiretamente, uma infra-estrutura; 

IV - Solicitante: é o agente interessado no compartilhamento de infra-estrutura 
disponibilizada por um Detentor; 

V - Infra-estrutura: são as servidões administrativas, dutos, condutos, postes e 
torres, de propriedade, utilizados ou controlados, direta ou indiretamente, pelos agentes que 
exploram os serviços públicos de energia elétrica, os serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo e os serviços de transporte dutoviário de petróleo, seus derivados e gás 
natural, bem como cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativados, na condição 
estabelecida no§ 1 ºdo art. 7° deste Regulamento; 

VI - Compartilhamento: é o uso conjunto de uma infra-estrutura por agentes 
dos setores de energia elétrica, de telecomunicações ou de petróleo; e 

VII - Capacidade excedente: é a infra-estrutura disponível para o 
compartilhamento com outros agentes dos setores de energia elétrica, de telecomunicações 
ou de petróleo, defin.ida como tal pelo Detentor. 

TÍTULO II 
DO COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 



Capitulo 1 
Das Diretrizes Básicas 

Art. 4°. O agente que explora serviços públicos de energia elétrica, serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo ou serviços de transporte dutoviário de petróleo, 
seus derivados e gás natural, tem direito a compartilhar infra-estrutura de outro agente de 
qualquer destes setores, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e 
razoáveis, na forma deste Regulamento. 

Art. 5º. O atendimento a parâmetros de qualidade, segurança e proteção ao 
meio ambiente estabelecidos pelos órgãos competentes, assim como de obrigações 
associadas às concessões, permissões ou autorizações outorgadas ou expedidas pelo Poder 
Concedente e de boas práticas internacionais para prestação dos respectivos serviços, não 
deve ser comprometido pelo compartilhamento. · 

Parágrafo único. Caberá à Agência reguladora do setor de atuação do Detentor 
regulamentar os requisitos mínimos aplicáveis ao cumprimento do disposto no "caput" 
deste artigo. 

Art. 6°. O compartilhamento de infra-estrutura entre os agentes dos. setores de 
energia elétrica, telecomunicações e petróleo deve estimular a otimização de recursos, a 
redução de custos operacionais, além de outros beneficios aos usuári0s dos serviços 
prestados, atendendo à regulamentação específica de cada setor. 

Capítulo II 
Das Condições de Compartilhamento 

Art. 7º. As infra-estruturas e os correspondentes itens passíveis de 
compartilhamento ficam divididos em três classes, da seguinte forma: 

1 - Classe 1 - servidões administrativas; 

li - Classe 2 - dutos, condutos, postes e torres; e 

li) - Classe 3 - cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativados. 

§ 1 ° As infra-estruturas definidas no inciso III deste artigo somente poderão ser 
disponibilizadas para compartilhamento quando não forem controladas, direta ou 
indiretamente, por agente prestador de serviço de telecomunicações. 

§ 2° As infra-estruturas definidas no inciso III deste artigo, associadas à 
autorização para prestação de serviços de telecomunicações de interesse restrito, poderão 
ser disponibilizadas para compartilhamento com prestadores de serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da regulamentação de 
telecomunicações. 
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Art. 8º. O compartilhamento dar-se-á por meio da utilização da capacidade 
excedente disponibilizada por um Detentor, que a manterá sob seu controle e gestão, de 
forma a atender às obrigações contidas no instrumento de concessão, permissão ou 
autorização. 

Parágrafo umco. O Detentor definirá, conforme disposto no art. 7° deste 
Regulamento, a infra-estrutura disponível, bem como as condições de compartilhamento. 

Art. 9º. Para disponibilizar a infra-estrutura, o Detentor deve dar publicidade 
antecipada em, pelo menos, dois jornais de circulação nacional e um jornal de circulação 
local. durante três dias, sobre a infra-estrutura e respectivas condições para 
compartilhamento, dispostos conforme determina o art. 7° deste Regulamento. 

Parágrafo único. O Detentor deve tornar disponível, aos possíveis solicitantes, 
documentos que descrevam as condições de compartilhamento, que não poderão ser 
discriminatórias, incluindo, entre outras, informações técnicas da infra-estrutura a ser 
compartilhada, os preços e prazos. 

Art. 10. Na hipótese de solicitação de compartilhamento de infra-estrutura sem 
a previa publicação da intenção do Detentor em torná-la disponível, este, havendo a 
possibilidade de atendê-la, deverá cumprir o disposto no art. 9° deste Regulamenfo. 

Art. 11. A solicitação de compartilhamento deverá ser feita formalmente, por 
escrito, e conter as informações técnicas necessárias para a análise da viabilidade do 
compartilhamento pelo Detentor. 

§ .1 º A solicitação deve ser respondida, por escrito, num prazo de até noventa 
dias, contado da data de seu recebimento, informando sobre a possibilidade ou não de 
compartilhamento. Em caso de resposta negativa, as razões do não atendimento deverão ser 
informadas ao Solicitante. 

§ 2° Caso o Detentor tenha a necessidade de realizar estudos técnicos especiais 
para avaliar a viabilidade de atendimento às condições de compartilhamento requeridas 
pelo Solicitante, este poderá, mediante prévio acordo, cobrar os custos a eles associados, 
que deverão ser justos e razoáveis, desde que o contrato de compartilhamento não venha a 
ser formalizado. 

§ 3º O compartilhamento só poderá ser negado por razões de limitação na 
capacidade, segurança, estabilidade, confiabilidade, violação de requisitos de engenharia ou 
de cláusulas e condições emanadas do Poder Concedente. · 

Art. 12. O agente interessado no compartilhamento em trecho já compartilhado 
por outro agente de seu setor, deverá negociar a utilização da capacidade excedente deste 
agente, antes de solicitar o compartilhamento. 



"Art. 13. Caso o Solicitante não concorde com as razões alegadas pelo Detentor 
para inviabilidade do compartilhamento, poderá requerer a atuação das Agências, conforme 
previsto no artigo 23 deste Regulamento." 

(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001) 

TÍTULOID 
DO CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO 

Capítulo 1 
Das Disposições Gerais 

Art. 14. As Agências deverão ser infonnadas da fonnalização de solicitação de 
compartilhamento que envolva seus respectivos setores, no prazo de até trinta dias. 

§ 1 º O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá ser finnado até 
sessenta dias após a resposta do Detentor, informando sobre a . viabilidade de 
compartilhamento. 

"§ 2º Esgotadas as tentativas de negociação e não havendo acordo entre as 
partes, qualquer delas poderá solicitar a atuação das Agências, confonne previsto no artigo 
23 deste Regulamento." 

(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001) 

Art. 15. Nas negociações entre os agentes não são admitidos Çomportamentos 
prejudiciais à ampla, livre e justa competição, em especial: 

1 - prática de subsídios para a redução artificial de preços; 

11. - uso, objetivando vantagens na competição, de informações obtidas de 
concorrentes; 

III - omissão de informações técnicas e comerciais relevantes à prestação de 
serviços por outrem; 

IV - exigência de condições abusivas para a celebração de contratos; 

V - obstrução ou retardamento intencional das negociações; 

VI - coação visando à celebração do contrato; 

VII - estabelecimento de condições que impliquem utilização ineficiente da 
infra-estrutura; e 

VIII - subordinação do compartilhamento da infra-estrutura à aquisição de um 
bem ou a utilização de um serviço. 
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Art. 16. A eficácia do contrato de compartilhamento de infra-estrutura 
condiciona-se à sua homologação pela Agência reguladora do setor de atuação do Detentor. 

§ 1 º A homologação será negada se o contrato for considerado prejudicial à 
ampla, livre e justa competição. · 

§ 2° O contrato deverá ser protocolizado na Agência reguladora do setor de 
atuação do Detentor, que o remeterá, em até dez dias, para a Agência reguladora do setor de 
atuação do Solicitante, a fim de que esta formule sua análise. 

§ 3° A Agência reguladora do setor de atuação do Solicitante terá até trinta dias 
para devolver o contrato, apresentando o resultado de sua análise. A não manifestação da 
referida Agência, no prazo estabelecido, afirma sua concordância com os termos do 
contrato. 

§ 4° Recebido o contrato com o resultado da análise referida no § 3° deste 
artigo, ou decorrido o prazo nele estabelecido, sem o pronunciamento da Agência 
reguladora do setor de atuação do Solicitante, a Agência reguladora do setor de atuação do 
Detentor hornologará o contrato no prazo de até trinta dias. 

§ 5° Em não havendo pronunciamento da Agência reguladora dó setor de 
atuação do Detentor, no prazo estabelecido no § 4° deste artigo, o contrato ~erá considerado 
homologado. 

§ 6° A homologação na forma do § 5° deste artigo não se opera caso a Agência 
reguladora do setor de atuação do Solicitante tenha se manifestado contrariamente à sua 
efetivação. 

Art. 17. As Agências poderão solicitar informações adicionais para análise e 
homologação dos contratos de compartilhamento. 

Parágrafo único. A solicitação de informações por qualquer das Agências 
interrompe o prazo para a homologação, até o atendimento da mesma. 

Art. 18. Caso as Agências solicitem alterações no contrato, as partes terão até 
trinta dias para realizá-las, encaminhando a nova versão para análise e homologação. 

Art. 19. Após a homologação, cópia do contrato de compartilharnento, bem 
como de suas alterações posteriores, permanecerão disponíveis na Agênci'a reguladora do 
setor de atuação do Detentor para consulta do público em geral. 

Capítulo II 
Do Contrato 

Art. 20. O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá dispor, 
essencialmente, sobre o seguinte: 



1 - objeto; 

li - modo e forma de compartilhamento da infra-estrutura; 

Ili - direitos, garantias e obrigações das partes; 

IV - preços a serem cobrados e demais condições comerciais; 

V - formas de acertos de contas entre as partes; 

VI - condições de compartilhamento da infra-estrutura; 

VII - condições técnicas relativas à implementação, segurança dos 'serviços e 
das instalações e qualidade; 

VIII - cláusula específica que garanta o cumprimento do disposto no art. 5° 
deste Regulamento; · 

IX - proibição de sublocação da infra-estrutura ou de sua utilização para fins 
não previstos no contrato, sem a prévia anuência do Detentor; 

X - multas e demais sanções; 

XI - foro e modo para solução extrajudicial das divergências contratuais; 

XII - prazos de implantação e de vigência; e 

XIII - condições de extinção 

Art. 21. Os preços a serem cobrados e demais condições COf!1erciais, de que 
trata o inciso IV do artigo 2°, podem ser negociados livremente pelos agentes, observados 
os princípios da isonomia e da livre competição. 

Parágrafo único. Os preços pactuados devem assegurar a remuneração do custo 
alocado à infra-estrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de 
compatíveis com as obrigações previstas no contrato de compartilhamento. 

Art. 22. A partir da homologação do contrato pela Agência, o 
compartilhamento deve ser operacionalizado no prazo de até cento e oitenta:dias. 

§ 1 º Havendo atraso, a parte responsável deve ressarcir a parte prejudicada, 
segundo condições e valores previstos no contrato de compartilhamento. 

§ 2° Em função de situações específicas e de comum acordo, as partes podem, 
no contrato de compartilhamento, alterar o prazo previsto no "caput" deste artigo ou a 
aplicação de sanções relativas ao seu descumprimento. 
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Capítuloill 
"Da Resolução de Conflitos" 

(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001) 

"Art. 23. Eventuais conflitos de interesse entre agentes serão dirimidos pelas 
Agências em .Regulamento Conjunto de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras 
dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicação e Petróleo a ser por elas expedido." 

(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001). 

"Parágrafo único. A submissão de qualquer conflito às Agências não exime os 
agentes da obrigação de dar integral cumprimento a contratos de compartilhamento 
vigentes, nem permite a interrupção das atividades vinculadas a tais contratos." 

(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001) 

Art. 24. Até a publicação do regulamento sobre arbitragem conjunta entre as 
Agências, as regras aplicáveis para a solução de conflitos entre os agentes serão as 
definidas em regimento interno, ou outro ato normativo aplicável, da Agência reguladora 
do setor de atuação do Detentor. 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 25. O compartilhamento de infra-estrutura não deve implicar qualquer 
desvinculação dos ativos envolvidos, sendo obrigatório, em qualquer caso,. o cumprimento 
dos contratos de concessão ou permissão ou termos de autorização e da ·regulamentação 
emitida pelas respectivas Agências. 

Parágrafo único. A desvinculação dos ativos envolvidos, caso necessaria e 
permitida pela legislação aplicada, será objeto de autorização da Agência competente. 

Art. 26. As informações trocadas entre as partes serão tratadas como 
confidenciais, à medida que sejam expressamente identificadas como tal. 

Art. 27. As alterações das condições de compartilhamento, por necessidade de 
qualquer das partes, poderão ser efetivadas mediante acordo entre os interessados. 

§ 1 ºAs propostas de alteração devem ser informadas com antecedência mínima 
de cento e vinte dias, em relação à data pretendida para sua efetivação, ou conforme 
disposição contratual. 

"§ 2° Caso não haja acordo, poderá ser solicitada a atuação das Agências, nos 
termos do arts. 23 deste Regulamento." 



(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001) 

Art. 28. Os custos de adaptação ou modificação na infra-estrutura 
compartilhada são de responsabilidade das partes que se beneficiarem da modificação 
implementada, salvo disposição contratual em contrário. 

Art. 29. As sanções pelo não cumprimento das disposições vinculadas ao 
compartilhamento de infra-estrutura serão fixadas pelas respectivas Agênoias, conforme o 
infrator seja agente dos setores de energia elétrica, telecomunicações ou pettóleo. 

Art. 30. Os contratos de compartilhamento de infra-estrutura celebrados 
anteriormente à edição deste Regulamento deverão ser adequados e enviados à Agência 
reguladora do setor de atuação do Detentor, para homologação, em até cento e oitenta dias, 
contados da publicação do presente Regulamento. 

Art. 31. O processo de adequação ou elaboração de contratos de 
compartilhamento não deve causar descontinuidade dos serviços prestados.: 

Art. 32. As Agências atuarão para solucionar os casos omissos e as 
divergências decorrentes da interpretação e cumprimento das disposições contidas neste 
Regulamento. 

Art. 33. Para os efeitos deste Regulamento, os prazos em dias contam-se de 
modo contínuo, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento. 

Art. 34. Os Detentores de infra-estrutura deverão apresentar, para a 
homologação das respectivas Agências, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar 
da publicação deste Regulamento, o plano de ocupação de suas infra-estruturas, 
diretamente vinculado ao objeto das outorgas expedidas pelo Poder Concedente. 

Art. 35. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRIC A-ANEEL 

RESOLUÇÃO Nº 581, DE 29 DE OUTUBRO DE 2002 

Estabelece os requisitos mínimos aplicáveis ao 
cumprimento do disposto no "caput" do art. 5° 
do Regulamento Conjunto para 
Compartilhamento de Infra-Estrutura entre os 
Setores de Energia Elétrica, 
Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela 
Resolução Conjunta ANEEUANATEUANP nº 
00 ! , de 24 de novembro de 1999. 

O Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no 
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em 
vista o disposto no art. 3° da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nos incisos 
IV, XIV, XV e XVI do art. 4o, Anexo 1, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 
1997, nos artigos 5° e 6° do Regulamento Conjunto para Compartilhamento, 
aprovado pela Resolução Conjunta nº 001 ANEEL/ANATEL/ANP, de 24 de 
novembro de ! 999, o que consta do Processo nº 48500.003065/02-29, ·e considerando 
que: 

compete à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL regular e 
fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização dos serviços de 
energia elétrica concedidos, fiscalizando permanentemente a sua prestação e definir as 
condições para o compartilhamento de infra-estrutura do Setor de Energia Elétrica, 
conforme o parágrafo único, art. 73, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997; 

compete à ANEEL regulamentar os requisitos mínimos. aplicáveis ao 
cumprimento do disposto no art. 5° do Regulamento Conjunto para Compartilhamento 
de Infra-Estrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, 
anexo à Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 001, de 24111/1999, 
relativamente ao atendimento a parâmetros de qualidade, segurança e proteção ao meio 
ambiente, assim como de obrigações associadas às concessões, permissões ou 
autorizações outorgadas ou expedidas pelo Poder Concedente; 

em conformidade com o § 1° do art. 6° da Lei n.º 8.987, de :13 de fevereiro 
de 1995, toda a concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviços adequados, 
ou seja, aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, 
conforme previsto nos respectivos contratos de concessão; e 

em função da Audiência Pública nº 14/2002, por meio de intercâmbio 
documental, realizada no período de 14 de agosto a 04 de setembro de 2002, foram 
recebidas sugestões de consumidores, de associações representativas do setor elétrico, 
das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, de agentes 
do setor de telecomunicações e de agentes do setor jurídico, os quais contribuíram 
P.ara o aperfeiçoamento deste ato regulamentar, resolve: 
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Art. 1 º Estabelecer. na forma desta ResoluÇ'llo,:'õ~~fiiqÜi~Ü-g~=~rni~ ~-· 
aplicáveis ao cumprimento do disposto no art. 5° do Regulamento Conjunto para 
Compartilhamento de Infra-Estrutura entre os Setores de Energia Elétrica, 
Telecomunicações e Petróleo, anexo à Resolução Conjunta ANEEUANATEUANP nº 
001, de 24 de novembro de 1999. 

Art. 2° Para os fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições, 
além daquelas estabelecidas no art. 3° do Regulamento anexo à Resolução Conjunta nº 
001/99: 

I - Ocupante: agente dos setores de telecomunicações ou de petróleo 
que utilizam infra estrutura do Detentor mediante contrato celebrado entre as partes; 

II - Ponto de Fixação: ponto de instalação do suporte de sustentação 
mecânica de cabo de telecomunicação do Solicitante ou Ocupante dentro da faixa de 
ocupação destinada ao compartilhamento, no poste do Detentor; 

III - Faixa de Ocupação: espaço nos postes das redes aéreas de 
distribuição de energia elétrica, nas torres, nas galerias subterrâneas e nas faixas de 
servidão administrativa de redes de energia elétrica onde são definidos pelo 
Detentor os pontos de fixação, os dutos subterrâneos e as faixas de terreno 
destinados ào compartilhamento com agentes do setor de telecomunicações de 
interesse coletivo e agentes do setor de petróleo para instalação de cabos, fios e fibras 
ópticas; e · 

IV - Plano de Ocupação de Infra-estrutura: documento por meio do 
qual o Detentor disponibiliza informações de suas infra-estruturas, ligadas 
diretamente ao objeto das outorgas expedidas pelo Poder Concedente, qualificando 
a capacidade excedente a ser disponibilizada, bem como as condições técnicas a 
serem observadas pelo Solicitante para a contratação do compartilhamento. 

Art. 3° Para fins de compartilhamento e associado às respectivas infra
estruturas ficam definidas as seguintes unidades de medida: 

I - Servidões administrativas: por extensão (km) ou por área compartilhada 
(m2); 

II - Dutos, postes e torres de energia elétrica: 

a) subdutos (subdivisão dos dutos): pela quantidade (nº) e extensão.(km); 

b) postes: por ponto de fixação (nº); e 

c) torres de energia elétrica: pela quantidade de cabos (nº) e extensão (km). 

m -Cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativadas: 

a) cabos metálicos e fibras ópticas: por quantidade de pares (nº), fibras (nº) 
e extensão (km); e 

b) cabos coaxiais: por quantidade de cabos (nº) e extensão (km). 

Art. 4° As infra-estruturas deverão ser utilizadas, prioritariamente, para 
sistemas de. comunicação e controle que sirvam para a melhoria da qualidade e 
segurança dos próprios serviços prestados pelo Detentor, durante todo o período da 
concessão, permissão ou autorização. 
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Art. 5° O compartilhamento dar-se-á por meio da utilização da capacidade 

excedente disponibilizada pelo Detentor, conforme as condições estabelecidas no 
Plano de Ocupação de Infra-Estrutura, nesta Resolução e no respectivo Regulamento 
Conjunto. 

§ 1° A infra-estrutura compartilhada, por ser um bem vinculado ao serviço 
concedido, será mantida sob controle e gestão do Detentor, de forma a atender às 
obrigações contidas no instrumento de concessão, penmissão ou autorização. 

§ 2° A utilização adequada da infra-estrutura deverá atender a 
procedimentos especializados de estudo, projeto, construção, operação e 
manutenção estabelecidos no Plano de Ocupação do Detentor. 

§ 3° Qualquer alteração de especificação, que exceda os limites 
autorizados para instalação ou já previstos em contrato de compartilhamento, deverá 
ser submetida à anuência do Detentor. 

Art. 6° A solicitação de compartilhamento deve ser feita por escrito e, para 
permitir a análise da viabilidade do compartilhamento, conter, no mínimo, as seguintes 
informações e documentos: 

1 - nome/razão social, nº CNP J e endereço; 

II - localidades/endereços de interesse; 

lll - classe, tipo e quantidade de infra-estrutura que pretende ocupar; 

IV - especificações técnicas dos cabos, acessórios, ferragens e 
equipamentos que pretende utilizar; 

V - eventual necessidade de instalação de equipamentos na infra
estrutura (finalidade, especificação e quantidade); 

VI - aplicação/tipo de serviço a ser prestado; 

Vil - cópia do ato de outorga expedido pela ANA TEL 
(autorização/permissão/concessão), referente aos serviços a serem prestados; e 

VIII - cópia do anteprojeto técnico de ocupação da infra-estrutura que 
pretende compartilhar, contendo previsão dos esforços mecânicos que serão 
aplicados e a identificação das localidades e logradouros públicos nos respectivos 
trajetos de interesse. 

§ 1° A aprovação final do compartilhamento fica condicionada à 
apresentação do projeto técnico completo, inclusive com Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), a ser apresentado tão-logo haja confirmação de 
disponibilidade pelo Detentor. 

§ 2° Suspende-se a contagem do prazo de que trata o § 1? do art. 11 do 
Regulamento Conjunto caso o Detentor solicite correção, esclarecimento ou 
informação complementar. 

§ 3° As instalações dos Ocupantes deverão atender às normas: NBR 
5434/1982 - Redes de distribuição aérea urbana de energia elétrica; NBR 5433/1982 
Redes de distribuição aérea rural de energia elétrica; e NBR 5422/1985 - Projeto de 
linhas aéreas de transmissão de energia elétrica; bem como às revisões que se 
sucederem e outras normas aplicáveis pelo setor elétrico. 
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Art. 7° Havendo necessidade de modificação ou adaptação da infra
estrutura do Detentor e dos demais Ocupantes, para permitir novo 
compartilhamento, os custos decorrentes serão de responsabilidade do _Solicitante. 

Art. 8º Terceiros que solicitarem modificação ou adequação na infra
estrutura compartilhada deverão arcar com todos os custos decorrentes. 

Parágrafo único. Cabe ao Detentor centralizar os procedimentos para a 
execução dos serviços e negociação com os Ocupantes, bem como os de cobrança das 
modificações e adequações que se fizerem necessárias. 

Art. 9° Objetivando resguardar as obrigações associadas às concessões, 
permissões e autorizações, cabe ao Detentor estabelecer, em seus· contratos de 
compartilhamento, cláusulas que definam responsabilidades por eventuais danos 
causados a sua infra-estrutura, aos demais Ocupantes e terceiros, e que assegurem a 
prerrogativa de o mesmo fiscalizar as obras do Ocupante, tanto na implantação do 
compartilhamento quanto na manutenção e adequação. 

Art. 10. Para execução dos serviços na infra-estrutura do Detentor, o 
Ocupante deverá observar as condições estabelecidas na Norma Regulamentadora NR 
1 O do Ministério do Trabalho -Instalações e Serviços em Eletricidade e outras aplicáveis, 
que fixam as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que 
trabalham em instalações elétricas e, também, de usuários e terceiros. 

Art. 11. O Detentor poderá rejeitar o recebimento de novas solicitações de 
compartilhamento na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas no Plano 
de Ocupação de Infra-Estrutura. 

Art. 12. O Plano de Ocupação de Infra-Estrutura, de que trata o art. 34 do 
Regulamento Conjunto, deverá ser disponibilizado à ANEEL para homologação, por 
meio magnético e impresso, contendo os seguintes dados: 

1 - classe e tipo de infra-estrutura disponível para compartilhamento; 

II - qualificação da capacidade excedente; 

II - procedimentos, condições técnicas e de segurança a serem observadas 
pelo Solicitante; e · 

IV - relação das normas técnicas aplicáveis a cada classe e tipo de infra
estrutura a ser disponibilizada. 

§ 1° O Plano de Ocupação, já apresentado em função do prazo estabelecido 
pelo art. 34 do Regulamento Conjunto, deverá ser revisto para atender o disposto nesta 
Resolução e submetido à homologação da ANEEL até 180 dias após a data de 
publicação desta Resolução. 

§ 2° No caso de eventual revisão do Plano de Ocupação este deverá ser 
submetido à nova homologação, após o que terá aplicação imediata para todos os novos 
compartilhamentos. 

§ 3° Se, em decorrência do estabelecido no parágrafo anterior, houver 
necessidade de adequação das ocupações existentes e dos contratos vigentes, o prazo 
para as respectivas regularizações deverá ser negociado com o Ocupante. 
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§ 4° A homologação prevista no "caput" deste artigo será .realizada pelas 

Superintendências de Regulação dos Serviços de Distribuição e de Regulação dos 
Serviços de Transmissão, no âmbito de suas respectivas áreas de competência, sendo o 
Despacho o ato administrativo a ser utilizado. 

Art. 13. Os casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação desta 
Resolução serão solucionados pela ANEEL. 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. · 

JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 30.10.2002. seção 1. p. 120, v. 139. n. 211. 



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES -ANATEL 

RESOLUÇÃO CONJUNTA N2 4, DE I 6 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Aprova o preço de ·referência para o 
compartilhamento de postes entre 
distribuidoras de energia elétrica e prestadoras 
de serviços de telecomunicações, a ser 
utilizado nos processos de resolução de 
conflitos, e estabelece regras para uso e 
ocupação dos Pontos de Fixação. 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em 
vista o disposto na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com base no art. 42, inciso XX, Anexo 
I, do Decreto n2 2.335, de 6 de outubro de 1997, nas Resoluções Conjuntas ANEEL/ AnateVANP nº 
I, de 24 de dezembro de 1999, e n2 2, de 27 de março de 2001, e no que .consta dos autos do 
Processo n2 48500.003196/2006-21; e 

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 
22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de 
Telecomunicações; aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997, e no que consta dos 
autos do Processo nº 53500.025892/2006; 

CONSIDERANDO as contribuições recebidas na Consulta Pública Anatei n2 776/2007 
e na Audiência Pública ANEEL n2 007/2007, realizadas no período de 4 de abril de 2007 a 25 de 
maio de 2007; e 

CONSIDERANDO as contribuições recebidas na Consulta Pública Anatei n2 30/2013 e 
na Audiência Pública ANEEL nº 007/2007 -2' fase, realizadas no período de 5 de agosto de 2013 a 
29 de setembro de 2013, as quais foram objeto de análise destas Agências e permitiram o 
aperfeiçoamento deste ato regulamentar, resolvem: 

Art.' 1º Estabelecer o valor de R$ 3, 19 (três reais e dezenove centavos) como preço de 
referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia 
elétrica. e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de 
conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução. 

§ 1 º Para fins desta Resolução, Ponto de Fixação é definido como o ponto de instalação 
do suporte de sustentação mecânica dos cabos e/ou cordoalha da prestadora de serviços de 
telecomunicações dentro da faixa de ocupação do poste destinada ao compartilhamento. 
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§2° O preço de referência mencionado no caput pode ser utilizado pela Comissão de 
Resolução de Conflitos, inclusive nos casos de adoção de medidas acautelatórias, quando esgotada 
a via negocial entre as partes. 

Art. 2° As prestadoras de serviços de telecomunicações individualmente ou o conjunto 
de prestadoras de serviços de telecomunicações que possuam relação de controle como 
controladoras, controladas ou coligadas não podem ocupar mais de 1 (um) Ponto de Fixação em 
cada poste. 

Parágrafo único. Para os casos de alteração na relação de controle societário após a 
publicação desta Resolução, as prestadoras de serviços de telecomunicações devem notificar a 
modificação às distribuidoras de energia elétrica com as quais possuam contrato de 
compartilhamento de postes em até 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 3° As distribuidoras de energia elétrica devem cobrar, de cada prestadora de 
serviços de telecomunicações, apenas o valor correspondente a 1 (um) Ponto de Fixação por poste, 
exceto no caso de inviabilidade técnica, previsto no art. 7°, situação na qual se deve cobrar por 

("" todos os Pontos de Fixação ocupados no poste. · 

Parágrafo único. Caso o Ponto de Fixação seja ocupado por mais de uma prestadora de 
serviços de telecomunicações, a cobrança a que se refere o caput deve ser realizada apenas contra a 
prestadora contratualmente responsável pelo Ponto de Fixação compartilhado, observado o art. 4°. 

Art. 4° No compartilhamento de postes, as prestadoras de serviços de telecomunicações 
devem seguir o plano de ocupação de infraestrutura da distribuidora de energiâ elétrica e as normas 
técnicas aplicáveis, em especial: 

1 - a faixa de ocupação; 

li -o diâmetro do conjunto de cabos e ciJrdoalha de um mesmo Ponto de Fixação; 

Ili - as distâncias mínimas de segurança dos cabos e equipamentos da rede de telecomu
nicações em relação ao solo e aos condutores da rede de energia elétrica; e 

IV - a disposição da reserva técnica de fios ou cabos nos Pontos de Fixação. 

§ 1 º O compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas e ins
talações, os níveis de qualidade e a continuidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de 
energia elétrica. 

§ 2º As distribuidoras de energia elétrica devem zelar para que o compartilhamento de 
postes mantenha-se regular às normas técnicas. 

§ 3º As distribuidoras de energia elétrica devem notificar as prestadoras de serviços de 
telecomunicações acerca da necessidade de regularização, sempre que verificado o descumprimento 
ao disposto no caput deste artigo. 

§ 4º A notificação de que trata o § 3° deve conter, no mínimo, a localização do poste a 
ser regularizado e a descrição da não conformidade identificada pela distribuid.ora de energia elétri
ca. 
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§ 5º A regularização às normas técnicas é de responsabilidade da prestadora de serviços 
de telecomunicações, inclusive quanto aos custos, conforme cronograma de execução acordado 
entre as partes. 

§ 6° O cronograma de que trata o §5º deve considerar o prazo máximo de 1 (um) ano 
para a execução da regularização, limitado a 2100 (dois mil e cem) postes por distribuidora de 
energia elétrica por ano, os quais devem estar agregados em conjuntos elétricos. 

§ 7° Toda e qualquer situação emergencial ou que envolva risco de acidente deve ser 
priorizada e regularizada imediatamente pelas prestadoras de serviços de telecomunicações, 
independentemente da notificação prévia da distribuidora de energia elétrica. 

§ 8° A ausência de notificação da distribuidora de energia elétrica não exime as presta
doras de serviços de telecomunicações da responsabilidade em manter a ocupação dos Pontos de 
Fixação de acordo com as normas técnicas aplicáveis. 

§ 9° Os projetos técnicos e/ou execução das obras para a viabilização do compartilha
mento de poste devem ser previamente aprovados pela distribuidora de energia elétrica, sendo ve
dada a ocupação de Pontos de Fixação à revelia da distribuidora de energia elétrica. 

Art. 5º Observado o disposto no art. 11 do Regulamento Conjunto para 
Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e 
Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta nº 1, de 24 de novembro de 1999, a adequação ao art. 
2º deve ocorrer quando a solicitação de compartilhamento for negada por indisponibilidade de 
Ponto de Fixação. 

§ 1 º Para atingir o limite estabelecido no caput do art. 2°, os Pontos de Fixação podem 
ser desocupados gradativamente conforme solicitações de compartilhamento para o poste. 

§ 2° A distribuidora de energia elétrica deve notificar as prestadoras de serviços de 
telecomunicações acerca da necessidade de adequação de ocupação dos Pontos de Fixação em até 
30 (trinta) dias, contados a partir da data da resposta por ela elaborada à solicitação de 
compartilhamento recebida, podendo requerer das prestadoras de serviços de telecomunicações 
informações sobre compartilhamentos já existentes. 

r- § 3° As prestadoras de serviços de telecomunicações devem executar a adequação de 
ocupação dos Pontos de Fixação em até 150 (cento e cinquenta) dias após a data de recebimento da 
notificação de que trata o § 1 º. 

§ 4° A adequação da ocupação dos Pontos de Fixação é de responsabilidade das 
prestadoras de serviços de telecomunicações, inclusive quanto aos custos. 

§ 5° No caso da desocupação gradativa a que se refere o § 1 º, os custos decorrentes das 
atividades de acompanhamento e fiscalização estabelecidas no § 1° do art. 6° serão incorridos pela 
prestadora de serviços de telecomunicações a partir da desocupação do segundo Ponto de Fixação. 

Art. 6º .Na ocorrência de qualquer intervenção na rede de telecomunicações que utilize 
Ponto de Fixação, as prestadoras de serviços de telecomunicações devem observar os dispositivos 
relativos à ocupação dos Pontos de Fixação e ao atendimento das normas técnicas. 



§ 1 ºAs distribuidoras de energia elétrica devem acompanhar e fiscalizar a ocupação dos 
Pontos de Fixação e o atendimento às normas técnicas, fornecendo todas as informações para que as 
prestadoras de serviços de telecomunicações realizem as modificações necessárias. 

§ 2° As distribuidoras de energia elétrica e as prestadoras de serviços de 
telecomunicações devem informar à ANEEL e à Anatei sobre a obstrução ou impossibilidade da 
adequação dos Pontos de Fixação por motivo atribuível a qualquer uma das partes. 

Art. 7" Nos casos de comprovada inviabilidade técnica, a prestadora de serviços de 
telecomunicações pode solicitar à Anatei, por escrito, a dispensa da obrigação estabelecida no caput 
do art. 2º, acompanhada de parecer técnico fuvorável da distribuidora de energia elétrica. 

§1° A solicitação de que trata o caput está limitada à ocupação de 2 (dois) Pontos de 
Fixação em um mesmo poste, por prestadora de serviços de telecomunicações individualmente ou o 
conjunto de prestadoras de serviços de telecomunicações que possuam relação de controle como 
controladoras, controladas ou coligadas. 

§2° A Anatei decidirá acerca da solicitação de dispensa encaminhada pela prestadora de 
serviços de telecomunicações, inclusive sobre o prazo para ocupação temporária de 2 (dois) Pontos 
de Fixação por poste. 

Art. 8° As prestadoras de serviços de telecomunicações devem manter identificados 
todos os Pontos de Fixação que utilizem. 

§ 1 º A forma da identificação prevista no caput deverá respeitar o disposto nas normas 
técnicas aplicáveis. 

§ 2° Para os compartilhamentos existentes, a identificação dos Pontos de Fixação deve 
ocorrer concomitantemente com a adequação da ocupação e/ou regularização às normas técnicas, 
conforme artigos 4° e 5°. 

Art. 9" As distribuidoras de energia elétrica devem manter cadastro atualizado da 
ocupação dos Pontos de Fixação nos postes, inclusive com a capacidade excedente e as condições 
para compartilhamento, informações técnicas da infraestrutura, preços e prazos. 

f" § 1° As distribuidoras de energia elétrica devem disponibilizar o .cadastro referido no 
caput na forma de Oferta Pública em sistema eletrônico, sendo assim considerada atendida a 
obrigação de publicidade por meio de jornais prevista no art. 9º do Regulamento Conjunto para 
Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e 
Petróleo, aprovado pela Resolucão Conjunta nº 1, de 24 de novembro de 1999. 

§ 2º Para a implementação do sistema eletrônico referido no § 1 ºserá constituído grupo 
de trabalho com participação de representantes das distribuidoras de energia ·elétrica e das 
prestadoras de serviços de telecomunicações, sob a coordenação da ANEEL e da Anatei, em até 180 
(cento e oitenta) dias contados da publicação desta Resolução. 

Art. l O. Para os contratos vigentes na data de publicação desta Resolução, mantém-se a 
forma de cobrança neles estabelecida, devendo a regra do pagamento por apenas um Ponto de 
Fixação definida no art. 3º ser aplicada quando da adequação da ocupação do poste às condições 
dispostas no art. 2º. 
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Art. 11. Na hipótese da Comissão de Resolução de Conflitos ser acionada para dirimir o 

conflito sobre preço do ponto de fixação nos casos que envolvam prestadoras de Serviço de 
Telecomunicações no Regime Público, deverá ser observado período de transição de até 1 O (dez) 
anos, durante o qual o preço será gradativa e linearmente elevado até atingir o novo valor 
estabelecido pela Comissão. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se às renovações dos contratos vigentes na 
data de publicação desta resolução. · 

Art. 12. O não cumprimento do disposto nesta Resolução, em especial as obrigações de 
adequação de ocupação dos Pontos de Fixação e de cumprimento às normas técnicas aplicáveis, 
pode acarretar sanções previstas na regulamentação da ANEEL e da Anatei. 

Art. 13. A ANEEL e a Anatei irão revisar esta Resolução em até 5 (cinco) anos após 
sua publicação. 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor em 90 (noventa) dias a partir da data de sua 
,... publicação. 

. f" 

ROMEU DONIZETE RUFINO 
Diretor-Geral da ANEEL 

JOÃO BATISTA DE REZENDE 
Presidente do Conselho Diretor da ANA TEL 

Este r~xto não substitui o publicado no D.O. de 30.12.2014, seção 1. p. 88, v. 151, n. 252 . 
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Carta Contrato nº: 17507 

• Campin_as, 25 de Setembro d'e 2015 

A 
PM Bauru 

. Endereço: Pça das Cerejeiras 1-59 Vila Noemy 
Municfpio: Ba.uru UF; SP· 
CEP: 17014-~00. 

Assunto:. Remoção de Rede Poste Afastamento.- P.P'' 

FA--l'VIZ/f. 
_s A -_j 4 8 8 ~- .1 ~ ~ ~ ::2·:5-(oS /..to1 

. · . r P:WC. N_ .. :01-f[C~···--·~::~:~~a __ ' 
: \ ,: ,.r:~. 1,..1' ,(! ~ :J.;; ' . ·-· 

Rodovia eng:.~·.~J?aJN:-êüi'1iier, 1./5~ · · ' 
Parqu8 são QiJlrl~o 
·campinas: SP -13.088-900 ,. . 

. '\. ~&, 1 T ~t°-31/IS 
e- )x;Jc. GI ,· r;~ f. /1s. : 

Nota Serviço (SAP): 300000398470 · . . . . . 
Local de ExeçuÇão: _R RÁFAEL NICOLAU MARTINS OLIAR!=S S/N'"VL S FRANCISCO 
BAURu·sp . 

Prezado· cons!Jmidor, · 

Em , _atenção à solicitaçãp registrada eni nosso sistema por meio do 
' PROTOCOLO/ATIVIDADE número 0145578654, a CIA PAULISTA .DE FORÇA LUZ, 

· concessionária de ·serviços públieos de energia elétrica, com SElde na cidade dê Campinas,. 
RODOVIA ENGENHl;:IRO MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER, KM 2,5 • PARQUE SÃO 
QUIR!NO - éEP 13088-900 inscrità no CNPJ/MF sob nº 33.050.196/0001-88, doravante 
.denominada simplesmente [)ISTRIBUlDORA, informa que é· de resp·onsabllidade do 
consumidor :o · CUSTO TOTAL DA OBRA - -CTO {Custos Distribuidora + ·Serviços 

. Terceiros) no valor de R$ 6.065;38 •. referente aos serviços de desloGamento/remoção de 
poste ou rede, ne.ces::;árias ao atehdimento do seu pedido, conforme artigo 44 da ResoluÇão 
Normativa 414/ANEEL de 09/9/2010. · 

O orçamento· da DISTRIBUIDORA; . apresentado nesta carta, tem validade· de 60 dias 
· _corridos a· partir do recebimento destá correspondência. 

Para'· a ex~cução da referida obra,e conforme a mencio~ada Resolução, ~ obra poderá ser 
· executada tanto pela DISTRIBUIDORA como pelo próprio consumidor por meio Ide empresa· 

contratada diretamente por ele'el'a fomialização da escolha por uma dessas opções deverá· 
ser conforme a seguir: · · 

' . 

· 1- EXE<;ÜÇÃO pELA DISTRIBUIDORA 

Para escolher a opção de execução' pela DISTRIBUIDORA, basta efeÍuar o paga'inento do 
boleto anexo, cujo. valor corresponde à Particip_ação Financeira dQ- Cgnsumidor • PFC, 
dentro <!o pràzo· de 30 dias .corridÕ_s à'partir_ do recebimentp desta correspondência. · • 

A efétivaçãÕ cjesse pagamento caracterizará tamtiém, o aceite do consumidor às condições 
e prazos informados pela DISTRIBUIDORA nesta correspondência. · ' . · 

Escolhendo a exécução de obra pela DISTRIBUIDORA, "o contratante está ciente de que 
poderia contratar a· elaboração do projeto !la obra e sua respectiva construção com terceiros, 

·. mas, por. vontade própria, inde~endenteménte. de qualquer tipo de coação, preferiu, por 
interesse particular, contratar a DISTRIBUIDORA para os serviços que são objetos do . . - . . . 

~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~---"~~~~~~~Pág.1de 4 
Conte com a facilidade &·comodidada do·s !)Ossos canais de ralacionam1111to. 

Site: -W.cpfl.com.br . 
· Central de Atendimento: Ó800 01\) 10 10 
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala - 0800 77 4 41 20 
Ouvldoria: 0800170 27 35. ARSESP:.0800 727 01 67. ANEEL: 167 ' 
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· presente.con_trato". 

li - EXEGUÇÃ0 POR MEIO 
CONSUMIDOR 

DE EMPRESA .CONTRATADA DIRl;TAMENTE PELO 
~ . r . 

Se optar.por. executar a obra oom.empresa de sua escolha, o consumidor deve providertcia_r. 
e obseiyar o gue segue: _ · - - · : . - · ·· -- _ · · . . . .. 

0 
. -' - . . · 

a) As informações e Ori!lntações que r,egularã_o· todas as tratativas técnicas e com:Eírciais -
envolvidas nessa forma dE;i exec).lção encontram-se na. N:omta Técnica. - NT "ConstruÇão de . · 
Redes . P!>r' Te.rcelros • · Nº f41.116" disponibilizada no Si!e da. DISTRIBUJDORA -
www.cpfl.com;br;'ení ".Orientações 'récnl.cas -> Pobllcaç_ões Técn.lcas ->. Normas 
Técnicas". · - ·· · 

· b) Formalizar a manifestação por ei,;ta.opção-por meio dp preenchimento e encaminhamento 
·ª esfa-DísTRIB.UIDORA do ''TERMO DE OPÇ'ÃO DE EXECUÇÃO DE ÔBRÀ$-COM 

- . EMPRESA ·_CONTRATADA PEb() CONSUMIDOR" o Cjllal (!E;!gUe anexo ' a . esta . 
corrãspondên~ia dentro do prazo_ de-:30 dií!s·.' corridos à partir do· recebimento desta 
correspondê_nciac · • - .· 

. e) o_ ·custo da obra na ra'de de energia. elétriea não serã cobrado pela DISTRIBUID'oRA, . · 
. uma vez que nesta opção O próprio COÍlsUmidor opta por E!Xecutá~la COm recur~ós próprios. 

No entaritõ, se houver custo apresent_ado no quadro a seguir ( Uem 1 - ORÇAMENTO -
DISJRIBUIDORA) ·· no Item derioníiriado . "Serviços de terceiros no · pqste -. da. 
DISTRIBUIDORA", este deverá ser ·pagó pelo consu_midor. O_ Boleto banci3rio. para · 

·pagamento será encaminhado para esse rn-esmo endereço; tão logo a DlSTRIBUIÓ0RA 
'tenha-recebido o TERMO DE OPÇÃQ:citadó àciina, ·· . · -. . · · -

· Observação: .. . . .. . . . .. 
i) Este custo refere-se aos serviços de remoção e -recolocação de equipamentos e· demais 
eoínponentes ·instãlados no poste/rede· da DISTRIBWIDORA por pre_stadores de serviços 
(oêu13a11tes) de telecomunicações e outros, comei por exemplo: Serviços de telefonia, 
televisão a cabo, Internet, dentre oufros. 

íi) A DISTRIBUIDORA, de acordo com a RésoluÇão ANEÉL ~· 581 de 29/to/2Íl02, é 
responsável por obter este custo,· receber do consumi!lor . e repassá~lo ·ao. respectivo 

·ocupanteque fará o serviço de sua-responsabilidade. · 
. . ' -

d). Desconsiderar o Boleto bancárloc enviado em 'anexo .de$ta correspondência; tend~·em 
vista_ que o custo a·ser pago, se;~uver, será apenas o mencionado no item "e", · 

\. . ·- -- .- - - '· :'·· . . - . ' . .. . . ... - ~ -

Seguem oU!rás lnformáções té~nlcas e comerciais sqbre a fef.erida obra: .. 

/ 

" . 
'. 

·'·-
.-·'._ 

.:_· 

,· - I 

.. -·-

-- -.... 

. ---'--.---~-.,------------'----'----------.-,,_--p~g. 2 de- 4 · 
. Con~e com a tacllldad(e'éomqdlclade·dos noss,qscanals derela.clonámeotó. 

Site: °Vi~.cpft.com.br . . . 
Centràfde Atendimento: 0800 _0tO 1 O 1 O , , . . . · . . . 
i>,tendlment<i prefereni:Jal.para· portadores de defltiêncià auqltlva e de fala - 0800 774 41 20 
Ouvidoria: 0800 !70 27' 3S -ARSESP: 0800 727 0167'-ANEEL:16t. . 

- e.arta n": 17&07. 
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·' : .... 1 -ORÇAMENTO DISTRIBUIDORA • / J.. 

' . ~ . 
.- --., Memória de Cálculo dos Custos 

,... : 

' . 

-· 
Materiais ,,, 

~- 4 l 

, Mão de Obra -. 
Serviços de terceiros no poste da distribuidora ' 
- TELEFONICA ~RASIL S.A. " - · 

·' # ... ~ 

> -

'.: •.. 
r 

Administração 
.. 

Diversos '\ •' 
1 • . . 

CUSTOS DA DISTRIBUIDORA 

CUSTO TOTAL D'A OBRA- CTO 
(Çustos Distribuidora+ Serviços Terceiros) 

Safisf~itas todas as co.ndições ,exigidas pela legislaÇ_~o vigente, inclusive o pagamento do 
custo da obra, essa distribuidora.terá o prazo máximo de 45 dias corridos para dar início às 

1 • 

- ) 
obras. -- · » · -

. -... 

' ....... ' 

.. '.~ 
. ' 

-.. •. 

l ' 

•' ·~ . ' 

Data prevista para conclusão 9a obra: 6'õ dias corrid_os após o seu inicio. 
. . . ~ . 

2 - RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS 
. . 

REMOÇÃO DE 03 POSTES, EXISTE OCUPAÇÃO QA VIVO: 

3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNIOÃS 

Tensão 11ominal de fornecimento: .1. 
- I . 

,Colocámo:nos à· dispo_sição para· oatros~escl~re-cimentos necessários. 

Atenciosamen!e, . 

Nome: LUIZ ANTONIO DE· CAMPOS 
. • - ... . -, ' 

Consultor qe Negócios- . . ., 
: ... 

I ~ 1 - .. 1 ... 

Telefone para contato: (014)9148-6270, 

\' - ' 

·' .-

Conte com a facilidaâe e comodidade ,dos nossos canais de relacionamento. . . ~ . . 

-. 

Site: www.cpfl.com.br 
Cent~al de Atendimento: 0800 010 10 10 . . 
Atendimento preferenciál para portadores de deficiência auditiva e de fala - 0800 77 4 41 20 
Ouvidoria: 080o-770' 27 35-ARSESP: 0800 727 01 67 -ANEEL: 167 
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SE SINDICATO DOS ENGENHEIROS 
ESP NO ESTADO DE SÃO PAULO 

DELEGACIA SINDICAL EM BAURU 

Of. DESIB nº 009/15 

Bauru, 30 de novembro de 2015. 

limo. Sr. 
Prefeito Municipal de Bauru 
Rodrigo Agostinho 

e::,;, -;!1:;::-~j 
Ass.: Processo nº 55.986/2015 

Proposta de Projeto de Lei 
Fiação desordenada em áreas públicas 

Em complemento ao oficio DESIB nº 006/15 de 02110/2015, processo nº 
55.98612015, informamos que em discussões promovidas sobre o tema, houve possibilidade de 
aperfeiçoamento do projeto de lei e que anexamos ao presente oficio em substituição ao anteriormente 
enviado. 

Alertamos que as notificações quanto a necessidade de regularizações deverão ser 
sempre dirigidas pelo Municlpio à Distribuidora de Energia, ainda que esta possa não ser a responsável 
direta pela irregularidade, tendo em vista que como proprietária da infra-estrutura tem obrigação de 
zelar para que a ocupação de seus postes se dê de forma ao pleno atendimento das normas técnicas, 
sendo estabelecidas ciausulas a este respeito nos contratos de locação de uso de seus postes com as 
empresas ocupantes e também porque é a Distribuidora que tem a obrigação de identificar de quem é o 
cabo que se encontra em situação Irregular. 

Nossa proposta de projeto de lei se encontra em harmonia com a legislação e 
regulamentação do setor elétrico e de telefonia e nos colocamos a disposição para estar colaborando 
com esta municipalidade sobre a redação final do projeto de lei a ser encaminhado para a Câmara de 
Vereadores. 

A Constituição Federal define a competência exclusiva da União para explorar os 
serviços e instalaÇões de energia elétrica e de telefonia, e privativa para legislar sobre a matéria. Não é, 
contudo, sua prerrogativa ou do Estado fiscalizar e coibir usos e abusos do solo e do espaço aéreo 
urbano que afrontem o Interesse põbllco, mas sim dos munlclplos. As ruas, praças e jardins são bens 
põbllcos de uso comum. São bens lnallenéveis, administrados pelas Prefeituras. 

O Municlpio pode estabelecer obrigação acess6ria relacionada à ocupação do solo 
ou ocupação do espaço urbano, cuja regulação é perfeitamente pertinente a tal ente federativo, não se 
entendendo tal ação como interferência na prestação de um serviço põblico federal. Dispomos de 
jurisprudência que reforça este posicionamento que poderemos apresentar, caso se mostre necessério. 

Atenciosamente, 

I 

Rua Constituição, 8-71- CEP: 17013-036-Bauru!SP 
Te/: (14) 3224-1970 
Site: www.seesp.org.brlbauru.html 
E-mail: secretaria@seespbauru.org.br 

li 
i/ IJ( 1 



GESTÃO 2014-2017 

SE SINDICATO DOS ENGENHEIROS 
ESP NO ESTADO DE SÃO PAULO 

OF.PRE 2014/2017 nº 469/2015 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Rodrigo Antonio Agostinho de Mendonça 
Prefeito Municipal de Bauru 

Senhor Prefeito, 

São Paulo, 23 de outubro de 2015. 

r Pelo presente, sugerimos que seja proposto o Projeto de Lei anexo para 
instituir no Município, Lei Ordinária dispondo sobre a obrigatoriedade da empresa 
concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica atender às 
normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público urbano e promover a 
retirada dos ·fios inutilizados nos postes, bem como notificar as demais empresas 
que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, em vias públicas. · 

Alguns Municípios como Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canela e Novo 
Hamburgo, todos do Estado do Rio Grande do Sul, já aprovaram leis municipais 
com estes mesmos objetivos (cópia anexa). 

O Modelo de Projeto de Lei, proposto por este Sindicato, complementa em 
alguns aspectos e aperfeiçoa as leis, além de conter uma exposição de motivos 
(Justificativa) de forma bastante detalhada, para demonstrar que tal iniciativa do 
Poder Público Municipal não irá invadir a esfera federal dos serviços públicos de 
energia elétrica e telefonia. Pelo contrário, a invasão do espaço público se dá 
quando a prestadora de serviços de energia, telefonia e TV a cabo não cumpre as 
normas técnicas ou não se restringe à faixa de ocupação a elas destinada. 

Os documentos citados na "Justificativa" estão acessíveis no endereço 
eletrônico da Federação Nacional dos Engenheiros - www.energia.fne.orq.br 

Ficamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

Rua Genebra, 25 - CEP: 01316-901 - São Paulo - SP 
Telefone: (11) 3113-2600-Fax: (11) 3242-2368 
www.seesp.org.br- seesp@seesp.org.br 

º' 



LEI Nº 11.870, DE 7 DE JULHO DE 2015. 

Obriga as empresas e as concessionárias 
que fornecem energia elétrica, telefonia 
fixa, banda larga, televisão a cabo ou ou
tro serviço, por meio de rede aérea, a re
tirar de postes a fiação excedente e sem 
uso que tenham instalado e dá outras 
providências. 

; 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das 

atribuições que me confere o inciso II do artigo 94 da Lei Orgânica do 
Município, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Ficam as empresas e as concessionárias que fornecem ener
gia elétrica, telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço, por 
meio de rede aérea, obrigadas a retirar de postes a fiação excedente e sem uso 
que tenham instalado. 

Art. 2º As empresas e as concessionárias referidas no art. l º desta 
Lei têm o prazo de 2 (dois) anos, contados da data de sua publicação, para se 
adequar às suas disposições. 

Art. 3° O Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Parágrafo único. A regulamentação definirá a. multa pelo não 
cumprimento ao disposto nesta Lei. 

2015. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POR TO ALEGRE, 7 de julho de 

José Fortunati, 
Prefeito. 

Mauro Zacher, 
Secretário Municipal de Obras e Viação. 

Registre-se e publique-se. 

Urbano Schmitt, 
Secretário Municipal de Gestão. 
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LEI N• 3.677, DE 06 DE MAIO DE 2015. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa 
concessionária ou permissionária de energia 
elétrica do Município de Caneta a realizar o 
alinhamento e retirada dos· fios inutilizados nos 
postes e a notificar as demais empresas que 
utilizam os postes como suporte de seus 
cabeamentos e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei. 

Art. 10 Fica a empresa concessionária ou permissianária de energia elétrica, obrigada a 
realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes e a notificar as demais empresas que 
utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que estas possam realizar o 
alinhamento e retirada dos cabos e demais petrechos inutilizados. 

Art. 20 A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica e demais 
empresas que se utilizem dos postes de energia elétrica, após devidamente notificadas têm o prazo de 
30 (trinta) dias para regularizar a situação de seus cabos e/ou petrechos existentes. 

Art. 3º Fica a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica obrigada a 
fazer a manutenção, conservação, remoção, substituição, sem qualquer ônus para a administração, de 
poste de concreto ou madeira, que encontram-se em estado precário, tortos, inclinados ou em desuso. 

§ 1º Em caso de substituição do poste, fica a empresa concessionária ou permissionária 
de energia elétrica, obrigada a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de 
seus cabeamentos, a fim de que possam realizar o realinhamento dos cabos e demais petrechos. 

§ 20 A notificação de que trata o § 1º do artigo 3º desta Lei, deverá ocorrer em 48 
(quarenta e oito) horas da data da substituição do poste. 

§ 3• Havendo a substituição do poste, as empresas devidamente notificadas têm o 
prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a situação de seus cabos e/ou petrechos. 

Art. 4º O compartilhamento da faixa de ocupação deve ser feito de forma ordenada e 
uniforme, de modo que a instalação de um ocupante não utilize pontos de fixação e nem invada a área 
destinada a outros, bem como o espaço de uso exclusivo das redes de energia elétrica e de iluminação 
pública. 

Art. 52 Fica a empresa concessionária ou permissionária que detenha a concessão de 
energia elétrica, obrigada a enviar mensalmente ao Poder Executivo, relatório das notificações 
realizadas, bem como do comprovante de recebimento por parte do notificado. 

Art. 6º As fiações devem ser identificadas e instaladas separadamente com o nome da 
ocupante, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento. 

Parágrafo único. Nas ruas arborizadas, os fios condutores de energia elétrica, telefônicos e 
demais ocupantes dos postes de energia elétrica, deverão ser estendidos à distâni:ia razoável das 
árvores ou convenientemente isolados. 

Prefeitura Municipal de Canela/RS Rua Dona Carlinda, 455 
CEP 95.680-000 Fone: 054 3282 40n www.canela.rs.gov.br 
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Art. 7• O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à multa de: 
1 - à empresa concessionária ou permissionária, multa de 100 (cem) VRMs (Valor de 

Referência do Município), por cada notificação que deixar de realizar; 
li - à empresa que utiliza os postes da concessionária ou permissionária de energia 

elétrica para suporte de seus cabeamentos, multa de 100 (cem) VRMs (Valor de Referência do 
Município) se, depois de notificada, não realizar a manutenção de seus cabos e/ou petrechos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se infratores todas as empresas, 
concessionárias e/ou terceirizadas que estiverem operando dentro do âmbito do munidpio de Canela, 
agindo em desacordo com esta legislação. 

Art. s• O prazo para implementação total do que çletermina esta Lei para a fiação 
existente, será de no máximo 2 (dois) anos, a contar da data de sua publicação. 

Art. 9• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se e publique-se. 

Rodrigo Giacomin 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANELA. 

Cleomar Eraldo Port 
Prefeito Municipal 

Gustavo Bauermann 
Procurador Geral do Munidpio 

Secretário Municipal da Administração 

Prefeitura Municipal de canela/RS Rua Dona Carlinda, 4SS 
CEP 95.680-000 Fone: 054 3282 4077 www.canela.rs.gov.br 



LEI Nº 2814, DE 02 DE JUNHO DE 2015. 

.
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ACRESCENTA OS ARTS. 40-A, 40-B, 40-C, 40-D E 40-E À LEI Nº ~DE 10 
DE DEZEMBRO DE 1954, QUE INSTITUIU O CÓDIGO DE POSTURAS, 
DISPONDO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EMPRESA 
CONCESSIONÁRIA OU PERMISSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO 
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO REALIZAR O ALINHAMENTO E A 
RETIRADA DOS FIOS INUTILIZADOS NOS POSTES E A NOTIFICAR AS 
DEMAIS EMPRESAS QUE UTILIZAM OS POSTES COMO SUPORTE DE 
SEUS CABEAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO: Faço Saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

A Lei nR ª2., de 10 de dezembro de 1954, que instituiu o Código de Posturas, fica acrescida dos arts. 40-A, 40-

B, 40-C, 40-0 e 40-E, com a seguinte redação: 

"Art. ~O-A. A empresa concessionária ou pennissionária de energia elétrica fica obrigada a realizar o alinhamento e 

a retirada dos fios inutilizados nos postes e a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de 

seus cabeamentos, a fim de que estas possam realizar o alinhamento e retirada dos cabos e demais petrechos 

inutilizados." 

"Art. 40-B. A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica e demais empresa~ que se utilizem dos 

postes de energia elétrica, após serem devidamente notificadas têm o prazo de 10 (dez) dias para regularizar a 
situação de seus cabos e/ou petrechos existentes." 

"Art. 40-C. A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica fica obrigada a faze_r a manutenção, a 

conservação, a remoção e a substituição, de postes de concreto ou de madeira, que se encontrem em estado 

precário, tortos, inclinados, ou em desuso, sem qualquer ônus para a administração municipal." 

"§ 12 Em caso de substituição do poste, a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica fica 

obrigada a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que 

possam realizar o realinhamento dos cabos e demais petrechos.11 

"§ 22 ~notificação de que trata o § li deste artigo deverá ocorrer em 72 (setenta e duas) horas da data da 

substituição do poste.11 

11 § 32 Havendo a substituição do poste, as empresas devidamente notificadas têm o prazo de 10 (dez) dias para 

regularizar a situação de seus cabos e/ou petrechos." 

"Art. 40-0. O compartilhamento da faixa de ocupação deve ser feito de forma ordenada e uniforme, de modo que a 

instalação de um ocupante não utilize pontos de fixação e nem invada a área destinada a outros, bem como o 
espaço de uso excllísWo das redes de energia elétrica e de iluminação pública." 

"Art. 40-E. As sanções e multas atribufdas ao não cumprimento desta lei serão estipuladas por decreto do Poder 

Executivo." 

"Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se infratores todas as empresas, concessionârias e/ou 

terceirizadas que estiverem operando dentro do âmbito do município de Novo Hamburgo, agindo em desacordo 
com esta legislação." 

~sta lei entra em vigor na data da sua publicação. 



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de 

2015. 

LUIS LAUERMANN 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

RACHEL TOMAS! DE MELO 

Secretária Municipal de Administração 
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Gonçalves, 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES 

PODER EXECUTIVO 

LEI MUNICIPAL Nº 5889, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA 
EMPRESA CONCESSIONÁRIA OU 
PERMISSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO 
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES A 
REALIZAR O ALINHAMENTO E RETIRADA 
DOS FIOS INUTILIZADOS NOS POSTES E A 
NOTIFICAR AS DEMAIS EMPRESAS QUE 
UTILIZAM OS POSTES COMO SUPORTE DE 
SEUS CABEAMENTOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDi=NCIAS. 

GUILHERME RECH PASIN, Prefeito Municipal de Bento 

Faço saber que a Câmara Municipal de Bento Gonçalves 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte: 

Art. 1 º Fica a empresa concessionária ou permissionária 
de energia elétrica, obrigada a realizar o alinhamento e retirada dos fios Inutilizados nos 
postes e a notificar as demais empresas que utiíizam os postes como $uporte de seus 
cabeamentos, a fim de que estas possam realizar o alinhamento e retirada dos cabos e 
demais petrechos inutilizados. 

Art. 2• A empresa concessionária ou permissionária de 
energia elétrica e demais empresas que se utilizem dos postes de energia elétrica, após 
devidamente notificadas têm o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a situação de 
seus cabos e/ou petrechos existentes. 

Art. 3º Fica a empresa concessionária ou 
permissionária de energia elétrica obrigada a fazer a manutenção, conservação, 
remoção, substituição, sem qualquer Onus para a administração, de poste de concreto 
ou madeira, que encontram-se em estado pÍec:ário, tortos, inclinados ou em desuso. 

§ 1º Em caso de substituição do poste, fica a empresa 
concessionária ou pennissionária de energia elétrica, obrigada a notificar as demais 
empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que 
possam realizar o realinhamento dos cabos e demais petrechos. · 

§ 2• A notificação de que trata o § 1 º do artigo 3º desta 
Lei, deverá ocorrer em 48 (quarenta e oito) horas da data da substituição do poste. 

§ 3º Havendo a substituição do poste, as empresas 
evidamente notificadas têm o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a situação de 
eus cabos e/ou petrechos. . 

Art. 4º O compartilhamento da faixa de ocupação deve 
ser feito de forma ordenada e uniforme, de modo que a instalação de um ocupante nllo 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES 

PODER EXECUTIVO 

utilize pontos de fixação e nem invada a área destinada a outros, bem como o espaço 
de uso exclusivo das redes de energia elétrica e de iluminação pública.· 

Art. 5º Fica a empresa concessionária ou permissionária 
que detenha a concessão de energia elétrica, obrigada a enviar mensalmente ao Poder 
Executivo, relatório das notificações realizadas, bem como do comprovante de 
recebimento por parte do notificado. 

Art. 6º As fiações devem ser identificadas e instaladas 
separadamente com o nome da ocupante, salvo quando o desenvolvimento 'tecnológico 
pennitlr compartilhamento. · 

Parágrafo único. Nas ruas arborizadas, os fios 
condutores de energia elétrica, telefônicos e demais ocupantes dos postes de energia 
elétrica, deverão ser estendidos à distência razoável das árvores ou convenientemente 
isolados. 

Art 7º O não cumprimento do disposto nesta Lei 
sujeitará o infrator à multa de: 

1 - à empresa concessionária ou permissionária, multa de 20 (vinte) URMs (Unidade 
de Referência do Município), por cada notificação que deixar de realizar; 

li - á empresa que utiliza os postes da concessionária ou permissionária de energia 
elétrica para suporte de seus cabeamentos, multa de 20 (vinte) URMs (Unidade de 
Referência do Município) se, depois de notificada, não realizar a manutenção de seus 
cabos e/ou petrechos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram
se infratores todas as empresas, concessionárias e/ou terceirizadas que estiverem 
operando dentro do âmbito do municlpio de Bento Gonçalves, agindo em. desacordo 
com esta legislação. 

Art 8º O prazo para implementação total do que 
determina esta Lei para a fiação existente, será de no máximo 2 (dois) anos, a contar 
da dela de sua publicação. 

Art. 9° Esla Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO 
, aos vinte e três dias do mês de dezembro is mil e q torze. 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

IlQ(Q..-J0 VG(Ult-f!G 

Em 2,?Jde _0~6~\)~ ___ de 2016. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!,lRAÇAO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

24 de fevereiro de 2016. 



• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada_ 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

01 de março de 2016 

___ .----

·~· RO-=PNTO 
Membro 

~A8,~rf)~~ O 
FÁBIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO 
Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 ·Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO OE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em c0 de .;õ]P&JO de 2016. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇl\O DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutlnio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
21 de março de 2016. 

/' 
/ . 

~!//
·~ 

ARILD6"-6E UMA JUNIOR 
Relator 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Relato 

/ 

___.--t 

FÁBIO SARTORI MAN 
Membro 

Sala de Reuniões, em 
23 de março de 2016. 

Presidente 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Membro 

Membro 



Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

~o~eio Rela~r do presente processo o Vereador: 

~~.\~ J_~'W_ Jlr-~ 
Em 2!._ de ---~""'--'--'=..::..:Y~--de 2016. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 
Presi ente 



COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

~o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
31 de março de 2016. 

ARI 
Relator 



COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutinio do Egrégio Plenário a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
31 de março de 2016. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Pres ente 

ffe" ARIL~bi(LIMA JÚNIOR 

Relator 

Memb 



1 PROC N• }l [i< ·~ 1 . '.'.''" ~ sJ _________ 1 BAURU ~ÔHUU'a~iG~aa;u--:_. ~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Primeira e Segunda 

Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária realizadas no dia 18 de 

abril de 2016, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 19 de bril de 2016. 

~-, 
IA NETO 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 19 de abril de 2016. 
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AUTÓGRAFO Nº 6889 
De 19 de abril de 2016 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa 

concessionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua 

infraestrutura a se restringir à ocupação do espaço 

público dentro do que estabelece as normas técnicas 

aplicáveis e promover a regularização e a retirada dos 

fios inutilizados, em vias públicas de Bauru e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 2° 

Art. 3° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 4° 

Fica a empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, 
aqui denominada Distribuidora, detentora da infraestrutura de postes, obrigada a 
observar o correto uso do espaço público de forma ordenada em relação ao 
posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados em 
seus postes, para isso respeitando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, em 
particular em observância aos afastamentos mínimos de segurança em relação ao 
solo, em relação aos condutores energizados da rede de energia elétrica e em relação 
às instalações de iluminação pública, visando não interferir com o uso do espaço 
público por outros usuários, notadamente os pedestres. 

O compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas e 
instalações. 

É obrigação da Distribuidora de energia elétrica zelar para que o compartilhamento de 
postes mantenha-se regular às normas técnicas, para isso notificando as empresas 
Ocupantes de sua infraestrutura para correção de irregularidades, bem como 
denunciando junto ao órgão regulador e fiscalizador das Ocupantes, em caso de não 
tomadas as devidas providências nos prazos estabelecidos. 

A Distribuidora de energia elétrica deverá tomar todas as medidas cablveis perante à 
empresa Ocupante para a correção de irregularidades e a retirada de fios inutilizados 
nos postes bem como a retirada de feixes de fios depositados nos postes, como 
forma de reduzir os riscos de acidentes e atenuar a poluição visual. 

Sempre que verificado descumprimento do disposto nos artigos 1° e 2°. o Municipio 
deverá notificar a Distribuidora de energia elétrica acerca da necessidade de 
regularização. 

A notificação de que trata o caput deve conter, no mínimo, a localização do poste a 
ser regularizado e a descrição da não conformidade identificada pelo Municipio. 

Sempre que notificada pelo Município uma não conformidade que não seja de sua 
responsabilidade direta, a Distribuidora de energia elétrica deverá renotificar em até 
10 (dez} dias corridos, a empresa que utiliza os postes como suporte de seus 
cabeamentos acerca da necessidade de regularização. 

A Distribuidora de energia elétrica e demais empresas que se utilizem dos postes de 
energia elétrica. após devidamente notificadas, têm o prazo de 150 (cento e 
cinquenta) dias para regularizar a situação de seus cabos e/ou equipamentos 
existentes. 

Parágrafo único. Toda e qualquer situação emergencial ou que envolva risco de acidente deve 

Art 5° 

ser priorizada e regularizada imediatamente. 

A Distribuidora de energia elétrica deve fazer a manutenção conservação, remoção, 
substituição e relocação, sem qualquer ônus para a Adm1~0, de/e 

\'.~ 
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§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Ar!. 6° 

Ar!. 7° 

concreto ou madeira, que encontra-se em estado precário, tortos, inclinados, em 
desuso ou posicionados de forma incorreta. 

Em caso de substituição ou relocação de poste, fica a Distribuidora de energia elétrica 
obrigada a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus 
cabeamentos, a fim de que possam realizar a regularização dos seus equipamentos. 

A notificação de que trata o § 1° do artigo 3º desta Lei, deverá ocorrer em até 48 
(quarenta e oito) horas da data da subst1tuiçao do poste. 

Havendo a substituiçao ou relocação do poste, as empresas devidamente notificadas 
têm o prazo de 15 (quinze) dias para regularização dos seus equipamentos. 

Fica a empresa Distribuidora de energia elétrica obrigada a enviar mensalmente ao 
Poder Executivo, relatório constando todas as notificações realizadas junto ás 
empresas Ocupantes e denúncias junto ao órgão regulador e fiscalizador das 
Ocupantes, bem como a comprovação de protocolo dos documentos. 

O não cumprimento do disposto nesta Lei nos prazos fixados sujeitará o infrator o 
dever de indenizar o Poder Público Municipal através da aplicação de penalidade: 

1 - à empresa Distr"1buidora de energia, multa de 1.000 UFIR (unidade fiscal de 
referência do Municlpio de Bauru), por cada notificação ou denúncia de sua 
responsabilidade direta que deixar de regularizar ou que deixar de renotificar, 
se não for de sua responsabilidade direta; 

li - às demais empresas Ocupantes que utilizam os postes para suporte de seus 
cabeamentos, em relação a não conformidade de sua responsabilidade, multa 
de 1.000 UFIR (unidade fiscal de referência do Municipio de Bauru) se, depois 
de notificada pela Distribuidora, não realizar a manutençao de seus fios e 
equipamentos dentro do prazo estabelecido. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se infratoras todas as empresas 
concessionárias e/ou terceirizadas que estiverem operando dentro do âmbito do 
Municlpio de Bauru, agindo em desacordo com esta legislação. 

Ar!. 8° O prazo para adequação e implementação total do que determina esta Lei para a 
fiação existente, será de no máximo 01 (um) ano. a contar da data de sua publicação. 

Parágrafo único. Durante este periodo as notificações realizadas não ensejarão a aplicação de 
penalidades. 

Ar!. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 19 de abril de 201 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

(" G. 
F RIA-NÊTO % 
.- res1 en e. . /0. ·~ 

1 4- , 1 A--.__, u / /'./ ,?'.'.l-::: 1 -~ 
FASIANÕ ANÓRÉ LUCAS' MARIANO 

1 º Secretário 

~~ na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~E~ 
Diretora de Apoio Legislativo 

éJ 
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Bauru, 19 de abril de 2016. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos 
e o Decreto Legislativo abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão Ordinária 
levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 18 de abril de 2016: 

Autógrafo nº 
6888 

6889 

6890 

6891 

6892 

6893 

6894 

Decreto nº 
1631 

Referente ao Projeto de Lei 
de autoria desse Executivo, que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas 
do Município de Bauru e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa 
concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais 
empresas ocupantes de sua infraestrutura a se restringir à ocupação do espaço 
público dentro do que estabelece as normas técnicas aplicáveis e promover a 
regularização e a retirada dos fios inutilizados, em vias públicas de Bauru e dá 
outras providências; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de 
propriedade do Município de Bauru para a Fazenda do Estado de São Paulo; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio 
com o Departamento de Agua e Esgoto de Bauru - DAE; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder 
Executivo dar publicidade atualizada, mensalmente, em seu sitio eletrônico (site), 
dos indicadores da sua execução financeira, gestão orçamentária, balanço 
patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, no período anual iniciado 
em 1° de janeiro de cada ano e decorrentes justificativas atinentes aos respectivos 
indicadores; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre o Programa Censo Demográfico de 
Inclusão da pessoa com deficiência no Município de Bauru; 
de autoria deste Legislativo, que cria o Programa "Parada Legal" destinado a 
incentivar medidas de segurança a serem adotadas no transporte público coletivo 
por ônibus do Município de Bauru e dá outras providências. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria do Vereador Fábio Sartori Manfrinato , que dá denominação de Rua 
ALFREDO DOS SANTOS RAMALHO a uma via pública da cidade. 

renovar os Nada mais havendo Pjl. r~~om.ent~-ro. veitamos o ensejo para 
protestos de distinção e apreço. \ ~ L--__ 

~}:::~~:~º 
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Excelentíssimo Senhor 
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

-~ ~l>.o' ~ CAM 
RONALDO iofücHIAVÓ~r ·

Chefe do Serviço de Procedimentos Ltgl.ãlati't'OS 

r 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE N' 93/16 
P. 63.612/15 Ap. 55.986/15 (capa) 

Bauru, 26 de abril de 2.016. 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a LEI MUNICIPAL N' 6.779/16, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da empresa concessionâria de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de 
sua infraestrutura a se restringir à ocupação do espaço público dentro do que estabelece as normas técnicas aplicáveis e promover 
a regularização e a retirada dos fios inutilizados, em vias públicas de Bauru e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ANTONIO FARIA NETO 

RO~~D~ÀGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.779. DE 26 DE ABRIL DE 2.016 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa 
concessionária de serviço público de 
distribuição de energia elétrica e demais 
empresas ocupantes de sua infraestrutura a 
se restringir à ocupação do espaço público 
dentro do que estabelece as normas técnicas 
aplicáveis e promover a regularização e a 
retirada dos fios inutilizados. em vias 
públicas de Bauru e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º Fica a empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, aqui denominada 
Distribuidora, detentora da infraestrutura de postes, obrigada a observar o correto uso do espaço público de 
forma ordenada em relação ao posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados 
em seus postes, para isso respeitando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, em particular em 
observância aos afastamentos mínimos de segurança em relação ao solo, em relação aos condutores 
energizados da rede de energia elétrica e em relação às instalações de iluminação pública, visando não 
interferir com o uso do espaço público por outros usuários, notadamente os pedestres. 

§ 1° O compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações. 

§ 2º É obrigação da Distribuidora de energia elétrica zelar para que o compartilhamento de postes mantenha-se 
regular às normas técnicas, para isso notificando as empresas Ocupantes de sua infraestrutura para correção 
de irregularidades, bem como denunciando junto ao órgão regulador e fiscalizador das Ocupantes, em caso de 
não tomadas as devidas providências nos prazos estabelecidos. 

Art. 2" A Distribuidora de energia elétrica deverá tomar todas as medidas cabíveis perante à empresa Ocupante para 
a correção de irregularidades e a retirada de fios inutilizados nos postes bem como a retirada de feixes de fios 
depositados nos postes, como forma de reduzir os riscos de acidentes e atenuar a poluição visual. 

Art. 3° Sempre que verificado descumprimento do disposto nos artigos 1 º e 2°, o Município deverá notificar a 
Distribuidora de energia elétrica acerca da necessidade de regularização. 

§ 1 º A notificação de que trata o caput deve conter, no mínimo, a localização do poste a ser regularizado e a 
descrição da não conformidade identificada pelo Município. 

§ 2° Sempre que notificada pelo Município uma não conformidade que não seja de sua responsabilidade direta, a 
Distribuidora de energia elétrica deverá renotificar em até 10 (dez) dias corridos, a empresa que utiliza os 
postes :orno suporte de seus cabeamentcs acerca da necessidade de regularização. 

Art. 4° A Distribuidora de energia elétrica e demais empresas que se utilizem dos postes de energia elétrica, após 
devidamente notificadas, têm o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para regularizar a situação de seus 
cabos e/ou equipamentos existentes. 

Parágrafo único. Toda e qualquer situação emergencial ou que envolva risco de acidente deve ser priorizada e regularizada 
imediatamente. 

Art. 5º A Distribuidora de energia elétrica deve fazer a manutenção, conservação, remoção, substituição e relocação, 
sem qualquer ônus para a Administração, de poste de concreto ou madeira, que encontra-se em estado 
precário, tortos, inclinados, em desuso ou posicionados de forma incorreta. 

§ 1° Em caso de substituição ou relocação de poste, fica a Distribuidora de energia elétrica obrigada a notificar as 
demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que possam realizar a 
regularização dos seus equipamentos. 

§ 2º A notificação de que trata o§ 1° do artigo 3° desta Lei, deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas da 
data da substituição do poste. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.779/16 

§ 3º 

Art. 6° 

Art. 7º 

Havendo a substituição ou relocação do poste, as empresas devidamente notificadas têm o prazo de 15 
(quinze) dias para regularização dos seus equipamentos. 

Fica a empresa Distribuidora de energia elétrica obrigada a enviar mensalmente ao Poder Executivo, relatório 
constando todas as notificações realizadas junto às empresas Ocupantes e denúncias junto ao órgão regulador 
e fiscalizador das Ocupantes, bem como a comprovação de protocolo dos documentos. 

O não cumprimento do disposto nesta Lei nos prazos fixados sujeitará o infrator o dever de indenizar o Poder 
Público Municipal através da aplicação de penalidade: 

1 - à empresa Distribuidora de energia, multa de 1.000 UFIR (unidade fiscal de referência do 
Município de Bauru), por cada notificação ou denúncia de sua responsabilidade direta que deixar 
de regularizar ou que deixar de renotificar, se não for de sua responsabilidade direta; 

II • às demais empresas Ocupantes que utilizam os postes para suporte de seus cabeamentos, em relação 
a não conformidade de sua responsabilidade, multa de 1.000 UFIR (unidade fiscal de referência do 
Município de Bauru) se, depois de notificada pela Distribuidora, não realizar a manutenção de seus 
fios e equipamentos dentro do prazo estabelecido. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram·se infratoras todas as empresas concessionárias e/ou terceirizadas que 
estiverem operando dentro do âmbito do Município de Bauru, agindo em desacordo com esta legislação. 

Art. 8° O prazo para adequação e implementação total do que determina esta Lei para a fiação existente, será de no 
máximo O 1 (um) ano, a contar da data de sua publicação. 

Parágrafo único. Durante este período as notificações realizadas não ensejarão a aplicação de penalidades. 

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de abril de 2.016. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

RO~~OSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

""'~~"''°' 
Registrada no Departamento de Comunicação da Prefeitura, na mesma data. 

~ c\..y'c~ _,..,,, . J...~· G_ '- ""-t' 
ANDREA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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LEI Nº 6.779. DE 26 DE ABRii. DE 2.016 
P 63.612115 ap. 55.986115 (capa) Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária 

de se11·1ço público de distnb111çào de energia elétnca e demais empresas ocupames de sua 1nfraes1n1111ra 

a se restringir à ocupação do espaço público dentro do que estabelece as normas técmcas aplicá1·e1s 

e promover a regu/anzaçào e a retirada dos fios 1111/lilizados. em l'IOS públicas de Baum e dá outras 
prol'idências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU. nos termos do art . 51 da Lei Orgânica do 

Monicip10 de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei : 

Art. 1° Fica a empresa concessionária de sernço público de distribuição de energia eletnca, 

aqui denominada Distribuidora. detentora da infraeMrutura de postes. obrigada 

a olk>crl'ar o correto uso do espaço público de forma ordenada cm relação ao 

posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados em 

~eus po'tes, para is'o rc,peitando rigorosamente as nonnas técnica'> aplicliveis. em 

particular em obserl'àncm aos afastamentos mímmos de segurança em relação ao 

solo, cm relação aos condutoreo cnergizados da rede de energia elétrica e em relação 

às instalações de iluminação pública, visando não mterfenr com o uso do espaço 

§ Iº 

§ 2º 

An. 2" 

Art. 3º 

§ 1º 

§ 2º 

Art 4º 

Parágrafo úmco. 

público por outros usuários. notadamente os pedestres. 

O compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas e 
instalações. 

É obrigação da Distribuidora de energia elétrica zelar para que o compartilhamento 

de postes mantenha-se regular às normas técrucas, para isso nottficando as empresas 

Ocupante' de sua infraestrutura para correção de irregularidades. bem como 

denunciando junto ao órgão regulador e fiscalizador das Ocupantes, em caso de não 

tomadas as de\·idas prol'idência'> nos prazos estabelecidos. 

A D1smbuidora de energm elétrica deverá tomar todas as medida> cabi\'ets perante â 

empresa Ocupante para a correção de irregularidades e a retirada de fios inutilizados 

nos postes bem como a rettrada de feixes de fios depositados nos postes. como forma 

de reduiir os nscos de acidentes e atenuar a poluição visual. 

s~mpre que H>tificado descumprimento do disposto nos artigos 1° e 2°, o Município 

del'cra notificar a Distribuidora de energia elétrica acerca da necessidade de \ 

regulanzação. -:: 

A notificaçi1o de que trata o cupul deve conter. no mínimo, a localização do poste a 

ser regulari1ado e a dc,criçào da niio conformidade identificada pelo Município. 

Sempre que notificada pelo Município uma não conformidade que não '>CJa de sua 

responsah1hdadc direia, a Distnbuidora de energia elétrica deverá renotificar em 

att: 10 (dez) dias comdo,, a cmpre'a que utiltLa os postes como suporte de seus 

cahcamcntos accrla da necessidade de regularização. 

A D1stnbu1dora de cnl>tgia elétnca edema" empresa' que 'e utilucm d<>S postes de 

energia elctnca, apo< devidamente notificadas, têm o prazo de 150 (cento e cmquenta) 

dias para regularunr a situação de seus cabos e 1ou equipamentos existentes. 

Toda e qualquer situação crnergencrnl ou que em·oh a nsco de acidente de\·c ser 

prioriLada e regulanzaJa imediatamente. 
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Art. 5° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 6º 

Art. 7° 

Parágrafo único. 

Art. 8° 

Parágrafo único. 

Art. 9° 

A Distribuidora de energia elétrica deve fazer a manutenção, conservação. remoção. 

substituição e relocação, sem qualquer ônus para a Administração, de poste de 

concreto ou madeira, que encontra-se em estado precário, tortos, inclinados. em 

desuso ou posicionados de fonna incorreta. 

Em caso de substituição ou relocação de poste, fica a Distribuidora de energia elétrica 

obrigada a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus 

cabeamentos, a fim de que possam realizar a regularização dos seus equipamentos. 

A notificação de que trata o § 1° do artigo 3° desta Lei, deverá ocorrer em até 48 

(quarenta e oito) horas da data da substimição do poste. 

Havendo a substimição ou relocação do poste, as empresas devidamente notificadas 

têm o prazo de 15 (quinze) dias para regularização dos seus equipamentos. 

Fica a empresa Distribuidora de energia elétrica obrigada a enviar mensalmente 

ao Poder Executivo, relatório constando todas as notificações realizadas junto 

às empresas Ocupantes e denúncias junto ao órgão regulador e fiscalizador das 

Ocupantes, bem como a comprovação de protocolo dos documentos. 

O não cumprimento do disposto nesta Lei nos prazos fixados sujeitará o infrator o 

dever de indenizar o Poder Público Municipal através da aplicação de penalidade: 

I - à empresa Distribuidora de energia, multa de 1.000 UFIR (unidade fiscal 

de referência do Município de Bauru), por cada notificação ou denúncia 

de sua responsabilidade direta que deixar de regularizar ou que deixar de 

renotificar, se não for de sua responsabilidade direta; 

II - às demais empresas Ocupantes que utilizam os postes para suporte de seus 

cabeamentos, em relação a não conformidade de' sua responsabilidade, 

multa de 1.000 UFIR (unidade fiscal de referência do Município de Bauru) 

se. depois de notificada pela Distribuidora, não realizar a manutenção de 

seus fios e equipamentos dentro do prazo estabelecido. 

Para os efeitos de>ta Lei, consideram-se infratoras todas as empresas con,cessionárias 

e/ou terceirizadas que estiverem operando dentro do âmbito do Município de Bauru, 

agindo em desacordo com esta legislação. 

O prazo para adequação e implementação total do que determina esta Lei para a 

fiação existente, será de no máximo OI (um) ano, a contar da data de sua publicação. 

Durante este período as notificações realizadas não ensejarão a aplicação ~ 

penalidades. ~~ 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. ~~ 
Bauru, 26 de abril de 2.016. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRJO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 

PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação da Prefeitura, na mesma data. 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumpr!d11s as exlgê-nclas legali 
e procuno 
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