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"Dispõe sobre a padronização,

alinhamento e identificação da

Íiação aérea no munícipio de

Ribeirão Pires, e dá outras

providências"

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURíSTICA DE RTBEIRÃO PIRES

APROVOU:

Art. 1" - As empresas e as concessionárias responsáveis pela rede ou fiaçâo

aérea ficam incumbidas pela retirada e alinhamento dos cabeamentos e

equipamentos excedentes e/ou sem uso nos postes de fiação aérea do munícipio de

Ribeirão Pires.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

)
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PROJETO DE LEI N.O 5212019

Parágmfo único - Para efeitos desta Lei, rede ou Íiação aérea são todos os

produtos que utilizam cabeamento para levar ao mercado consumidor os serviços

oferecidos pelas empresas e concessionárias que operam distribuindo:

l- Energia elétrica;

ll- Telefonia Fixa'

lll- Banda larga:

lV- TV a cabo;

V- Demais redes não mencionadas ou correlatas que utilizem cabeamento

aéreo.
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AÉ. 2' - Deveráo ser retirados os fios excedentes e demais equipamentos

inutilizados, bem como alinhados os fios que são necessários na rede, atendido ao

disposto no "caput', do artigo í", no prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação

desta Lei, ressalvados os casos de emergência, em que as providências previstas

neste artigo deverão ser realizadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da

constatação do risco ou do recebimento da notificação do órgão municipal

competente.

Art. 3" - Concomitantemente ao estabelecido no artigo 2' desta Lei, todos os

cabos deverão ser identificados com o nome do ocupante no prazo de 01 (um) ano,

a partir da publicação desta Lei.

Parágrafo único- A identificaçáo de que trata este artigo deverá ser feita em

todos os vãos existentes entre postes.

Art. 4" - Os novos projetos de instalaçáo que vierem a ser executados após a

publicação desta Lei deverão:

| - Conter cabeamênto identificado, atendendo ao disposto no art. 3' desta Lei;

ll - Ser instalado separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico

permitir compartilhâmento;

lll - Estar devidamente regularizado, conforme legislação vigente, tal qual

conter autorizaçáo do município.

AÉ,5' - As padronizações, identiÍicações e alinhamentos de que trata esta

Lei, devem seguir a NBR- 15214 ou outras normas técnicas que venham a substituí-

la.

Art. 6'- Os custos decorrentes do disposto nesta Lei serão suportados

integral e exclusivamente pelas empresas e/ou concessionárias, vedada qualquer

cobranças aos consumidores direta ou indiretamente.

Art.7o - ldentiÍicado o descumprimento do disposto nesta Lei, as empresas

e/ou concessionárias mencionadas no 'caput" do artigo 1', serão notificadas a
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promover as adequações necessárias ao cumprimento das obrigações no prazo de

10 (dez) dias contados a partir da data de recebimento da notiÍlcação, ressalvados

os casos de emergência, em que o prazo fica reduzido paÍa 24 (vinte e quatro)

horas, a partir da data da constataçâo do risco ou do recebimento de notiÍicação do

órgão compêtente.

Parágrafo único - O prazo de 10 (dez) dias referido neste artigo, poderá ser

prorrogado em último caso, uma única vez, por igual prazo, mediante justificativa

expressa dirigida ao Município.

Art 8' - O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator às seguintes

medidas:

| - notificaçáo para regularizaçâo da situação, observados os prazos definidos

nesta Lei;

ll - multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), na hipótese de

descumprimento do disposto no artigo 2', combinado com o artigo 7";

Ill - multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) na hipótese de

descumprimento do disposto no artigo 3', combinado com o artigo 7';

lV - multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia na hipótese de

descumprimento do disposto no artigo 4', combinado com o artigo 7".

§1" - A multa de que tratam os incisos l, !1, lll e lV deste artigo serão

atualizadas anualmente pela variaçâo do IGPM, com base na Lei n' 580912014,

acumulada no exercício anterior, sendo que no caso da extinção deste índice,

deverá ser adotado outro criado pela legislaçáo municipal.

§2" - A fiscalização ocorrerá por conta do corpo de funcionários já existente

na Administração Municipal.

Sala "Roberto Bottacin Moreira 2 de agosto de 2019.

Ve dor Am ry Dias

Art.9' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
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JUSTIFICATIVA

O presente pr:jeto tem como objetivo a padronização, alinhamento e

identificação da fiaçâo aérea no município de Ribeirão Pires.

Em suma, o projeto visa à retirada dos cabeamentos e equipamentos

excedentes e/ou sem utrlidade por toda extensáo da cidade, medida esta que

deve imprescindrvelmente ser tomada, pois, o cabeamento em excesso

encontrado pelas redondezas da cidade, muitas vezes sem utilidade ou sem o

devido reparo, aumenta o risco de acidentes de maior gravidade atingindo assim

a esfera de segurança dos munícipes, além do Íato de contribuírem para poluição

visual do murricípio.

A identificação dos cabeamentos visa assegurar que toda e qualquer

instalação que vier a ser feita, seja facilmente identiÍicada, portanto, uma forma

de coibir que empresâs ocupem a estrutura sem a devida regulamentação, ou

que cabos inutilizados permaneçam na rede aérea, tal previsão encontra

respaldo na Constituição Federal, uma vez que não se trata da promoção de

concessões de serviços públicos, mas sim de um corpo de regras que define

como deveráo sêr os procedimentos para utilização do espaço público, sendo,

portrrnto, a regÚiamentação desta lei de competência do legislativo municipal,

um, vez evidenciado o interesse local.

Ante todo o exposto, com a aprovação por essa Casa de Leis, do seguinte

Frojeto, estaremos contribuindo para a segurança dos munícipes, contribuindo

para atenuação da poluição visual, revitalizando o cenário municipal, agindo de

forma preventiva com o fim de coibir ligações clandestinas, sobretudo, dispondo

de um método de controle eficaz e com o potencial para a identificaçáo das

malhas aéreas na municipalidade.

Vereador aury s
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DEPARTAMENTo runíorco

Proponente: Vereador Amaury Dias

Assunto: "Dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea no

município de Ribeirão Pires, e dá outras providências'.

sínrresr

O Vereador Amaury Dias apresentou Projeto de Lei ne 52/2019 à Câmara Municipal, que

dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea no município de

Ribeirão Pires e dá outras providências. O referido projeto foi remetido a esta Assessoria

Jurídica e Administrativa, pere emissão de parecer.

Eis síntese do essencial. Passo ao parecer.

PARECER JURíDICO

No caso concreto, vislumbra-se que o projeto de lei visa estabelecer regras atinentes ao

cabêamento (fiação aérea) do Município, conforme justificativa apresentada, como medida

para combater a poluição visual urbana (meio ambiente), evitando-se o aumento de acidentes

de maior gravidade, o que atinge a esfera de segurança dos munícipes.

O projeto de lei não interfere no contrato de concessão ou mesmo na prestação dos servaços,

de modo a resvalar em temas pertinentes a outros entes federativot o que acarretaria a sua

inconstitucionalidade.

lsto se deve ao fato da Constituição Federal conferir à Uníão a competência para legislar sobre

telecomunicações e energia (art. 22, lV).

Rua: João Domingues de Oliveira, l2 - Centro - Rlbeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519

Processo: ne 134/2019 - Plenário - Projeto de Lei ne 52/2019
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Assim, no que tange ao aspecto formal, temos que a propositura encontra fundamento no

artigo 34 da Lei Orgânica Municipal, segundo o qual a iniciativa das leis cabe o ouolquer

vereador, ao Prefeito Municipal e à iniciativa popular.

Já em relaçâo ao aspecto material, nos termos do art. 30, l, da Constituição Federal compete

aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no

artigo 6e, l, da Lei Orgânica Municipal.

"Art. 6e do MDnitiDiD:

I - leoislor sobre assunt de

ll - suplementor o legislação Íederal e a estddudl, no que

couber;

(. )

v - orgdnizor e prestot, por administroção direto os serviços

públicos de interesse locol, prioritotiomente o trunsporte

coletivo que tem coráter essencial, ou por regime de

concessão ou permissão oté completo municipolizoção;

VI - Dtoteoer o meio ambiente e comboter a ooluicão em

quolouer de suos formes:

)

Vtll - promover, no que couber, adequodo ordendmento

territotiol, medidnte plonejomento e controle do uso, do

porcelamento e dd ocupação do solo urbono;..."

Entretanto, por sua vez, temos que

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Cêntro - Ribeirão pires - Sp

Fone:4827-1519
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'Art. 25 compete à Câmara Municipal, com o sonção do

PreÍeito, dispor sobre todas os motérias de competência do

Município e, especiotmente:

(. )

lV - dutotizot d oermrssoo ou concessão de oúblicos.

bem como de ouxílios e subvenções a terceirosl

(...)

vll - autorizot o concessão de direito reol de uso, concessão

odministrotiva e permissõo de uso de bens municipais;

)

Xltl - estdbelecer normas urbanísticos, especiolmente sobre

zoneo me nto e I oteo m ento;

)

Art. 26 Enüe outrds, compete Divotivomente à Cômora

Municipdl ds seouintes ottibuicões:

(.

(.

(. )

xv - dtos do Podet Executi

inclusive os da indireto:...'

É certo que a matéria está relacionada à organização do Município e, neste passo, restringe-se

ao interesse local quanto ao uso do bem público municipal, pois trata de estabelecer a

maneira pelo qual as concessionárias deverão proceder no cabeamento de fios presentes no

solo urbano, contudo, não está disciplinando, qualquer aspecto técnico relativo à energia

elétrica e telecomunicações. Daí a aplicação do art. 30, l, da Carta Magna, que dispõe :

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - 5P

Fone:4827-1519
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Segundo Antonio Sérgio P. Mercier, interesse local

"...diz respeito ao espaço físico do Município, ou seja, sua área territorial. lnteresse tem a ver

com tudo aquilo que possa trazer benefício à coletividade; em linguagem comum, é sinônamo

de utilidade. proveito. Pode sêr também um estado de conscíência. No caso do inciso em tela,

trata-se do interesse público, particularmente o local, ou seja, no ámbito territorial do

Município, e que por isso deve estar sob sua proteção ou vigilância, requerendo, dessa forma,

que se imponha normas próprias." (Constituição Federal lnterpretada Artigo por Artigo,

Parágrafo por Parágrafo'' - Ed. Manole - 3! ed. p. 225)..."

No que se refere à proteção do meio ambiente, destaca-se o teor do artigo 23, inciso Vl, da

Constituição Federal, o quâl determina que é competência comum da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em

qualquer de suas formas.

No caso concreto, inequívoco que um dos escopos da propositura se refere à determinação de

retirada de cabos de empresas prestedoras de serviço, quando excedentes e sem uso, o que se

aproxima mais do conceito de proteção ao meio ambiente e urbanismo - sobre os quais o

Município está autorizado a legislar ao teor do que dispõe o art. 30, l, ll e Vlll da cF.

Especificamente a respeito da proteção do meio ambiente naquilo que diz respeito à estética

urbana, reportamo-nos às lições de Hêly Lopes Meirelles: "A estética urbana tem constituído

perene preocupação dos povos civilizados e se acha integrada nos objetivos do moderno

Urbanismo, que não visa apenas às obras utilitárias, mas cuida também dos aspectos artísticos,

panorâmicos, paisâgísticos, monumentais e históricos, de interesse cultural, recreativo e

turístico da comunidade. Todos esses bens encontram-se sob proteção do Poder Público por

expresso mandamento constitucional (aÍt. 216, V), e podem ser defendidos até mesmo em

ação popular, por considerados patrimônio público para merecerem essa tutela judicial (Lei

4.777/L965, art. 1e, § 1e)" (ln, "Direito Municipal Brasileiro", 17Ê ed., Ed. Malheiros, p- 588). E

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519

l - leqislor sobre ossuntos de interesse local.,,".
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a respeito da competência legislativa, prossegue o ilustre mestre: "A proteção paisagística

monumental e histórica da cidade insere-se também na competência do Município, admitindo

regulamentação edilícia e administração da Prefeitura nos limites do interesse local, para

recreação espiritual e fator cultural da população." (ln, "Direito Municipal Brasileiro", 17a ed.,

Ed. Malheiros, p. 590). Logo, inequívoco que a proteção da estética da cidade está

compreendida na competência municipal para legislar a respeito do meio ambiente.

Registre-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se pronunciou a respeito da

admissibilidade da iniciativa parlamentar para projetos de lei com objeto semelhante à

presente proposta:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI N9 9.339, DE 10 DE MAIO DE 2017,DO VUI'IICíPIO OT

pRESTDENTE pRUDENTE. oBRTGAToRTEDADE DA EMPRESA coNcESSloNÁRlA DE DlsrRlBUlçÃo

DE ENERGTA rlÉrnrca A ATENDER AS NoRMAS tÉcntcas npltcÁvets À ocupeçÃo oo

rsenço eúelrco E pRoMovER a RrcuuntzeçÃo E RETTRADA Dos Flos lNUTlLlzADos.

ALEGADA oFENsA À stpannçÃo Dos eoDERES (ARTs.5e,47,tt E xtv, E 144 cE) E INVASÃo DE

corr/tprrÊltcta FEDERAL PARA LEG|SIAR SOBRE ENERGIA (ART.22, tV, Cr1. tHOCORnÊruCta.

tNtcrATtvA pARLAMENTAR. poLíctA AoMtNtsrRATtvA. cotuprrÊructl MUNIcIPAL. Lei

Municipal que "dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público

de distribuição de energia elétrica e demais êmpresas ocupantes de sua infraestrutura a se

restringir à ocupação do espaço público dentro do que estabelecem as normas técnicas

aplicáveis e promover a regularização e a retirada dos fios inutilizados, em vias públicas".

Norma que se refere à determinação de retirada de fios e cabos de empresas prestadoras de

serviço, quando excedentes ou sem uso ou ainda do alinhamento dos postes conforme as

normas técnicas, o que tange à proteção ao meio ambiente e urbanismo sobre os quais o

Município está autorizado a legislar ao teor do que dispõe o artigo 30, l, ll e Vlll da constituição

Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 581.947, Relator o Ministro Eros Grau, o

Supremo Tribunal assentou que as concessionárias de energia elétrica se submetem às regras

de direito urbanístico. A norma que obríga a concessionária de distribuição de energia elétrica

a conformar-se às normas técnicas aplicáveis e a retirar os fios inutilizados não repercute em

ato de gestão administrativa. Disciplina de polícia administrativa sobre a colocação e

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519
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manutenção de fiação em postes não é reservada à iniciativa legislativa do chefe do Poder

Executivo. Princípio da Separação dos Poderes invulnerado. Não usurpa a competência da

União para legislar sobre energia a lei local que cuida do meio ambiente urbano,

determinando à concessionária de energia elétrica a conformação aos padrões urbanísticos

nela estabelecidos. Questão que versa sobre simples disciplina relacionada ao planejamento e

controle do uso e ocupação do solo urbano (art.30, inciso Vlll, da Constituição Federal).

Ausência de ingerência na área de telecomunicações e seu funcionamento. Atuação dentro

dos limites do artigo 30, incisos I e Vlll, da Constituição Federal. Não caracterização, ademais,

do vício de iniciativa. Matéria de iniciativa concorrente entre o Legislativo e o Executivo.

Precedentes do Órgão Especial. . Matéria que não pode ser tratada como sendo de gestão

administrativa, mas, sim, como de proteção à urbe, a ense.jar o reconhecimento de interesse

local, que autoriza o legislativo a editar leis, ao teor do art. 30, l, ll e Vlll da Carta Federal. . A

constituição de 1988 concedeu especial atenção à matéria urbanística, reservando-lhe

diversos dispositivos sobre diretrizes do desenvolvimento urbano (arts.21, XX, e 182, CF),

sobre preservação ambiental (arts. 23, lll, lV, vl e vll, 24, vll, vlll, e 225, CFl, sobre planos

urbanísticos (arts. 21, |X,30 e 182, CF) e, ainda, sobre a função urbanística da propriedade

urbana. . A competência para "instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive,

habitação, saneamento básico e transportes urbanos" (art.21, XX, CF) é da Uniâo, ao passo

que foi atribuída aos Municípios a política de desenvolvimento urbano, tendo "[...] por

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes" (art. 182, CF). Coube ao MunicÍpio, então, promover o adequado

ordenamento territorial, através do planejamento e controle do uso, do parcelamento, do

funcionamento e da ocupação do solo urbano. Ainda que a competência constitucional sobre

Direito Urbanístico seja da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nestes âs

normas urbanísticas são mais explícitas, porque neles se manifesta a atividade urbana na sua

maneira mais dinâmica e objetiva. Não se verifica aÍronta ao artigo 25 da Carta Estadual. A lei

vergastada "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 estabelecem as normas técnicas

aplicáveis e promover a regularização e a retirada dos fios inutilizados, em vias públicas",

Rua: João Domingues de OliveiÍa, 12 - Centro - Ribeirão Pires - Sp

Fone:4827-1519
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portanto, cria disposiçõet essencialmente, à empresa concessionária e demais empresas

ocupantes de sua infraestrutura atuantes no Município de Presidente Prudente, e não ao

próprio Município. lmprocedência do pedido. (TiSP; Direta de lnconstitucionalidade 2103766-

45.2077.8.26.OOO0; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de

Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: Ogltt/2017; Data de Registro:

20 / lL / 20 L7 | (eriÍ amo sl

AçÃO DTRETA DE |NCONST|TUC|ONALTDADE. Lei no 8.510, de 19 de outubro de 2015, do

Município de Jundiaí, que exige das empresas prestadoras de serviços, sob pena de multa, a

retirada de cabos e fiação aérea por elas instalados, quando excedentes ou sem uso. Vício de

iniciativa. lnocorrência. Matéria de que não pode ser tratada como sendo de gestão

administrativa mas, sim, como de proteção à urbe, a ensejar o reconhecimento de interesse

local, que autoriza o legislativo a editar leis, ao teor do art. 30, l, ll e Vlll da Carta Federal.

Ausência, por outro lado, de afronta ao art. 25 da Carta Estadual vez que a falta de referência à

dotação orçamentaria impêde, quando muito, a exequibilidade da norma no exercício em que

editada. Ação improcedente. (TJSP; Direta de lnconstitucionalidade 2166693-

81.2016.8.26.0000; Relator (a): xavier de Aquino; Órgão Julgador: órgão Especial; Tribunal de

Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: o8/o2/2of7; Data de Registro: 75/O2l20t7l

(grifamos)

lsto posto, faz-se mister mencionar que a Lei Orgânica do Município de Rlbeirão Pires também

prevê o poder-dever do Município de zelar pelo meio ambiente:

Att. 6e Compete oo Município:

XXlt - eldbordr o seu Código de Posturas, obseruadas os

seg ui ntes norma s bá sico s :

o) utilizacão do esoaco do Municíoio. das vias e logradouros

públicos;

(...)

Rua: João Domingues de Oliveira. 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827 -L5L9

lEsta[o [e São Sauh
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b) higiene e condições de seguronço das ediÍicações;

d) do licenciamento e Íundonamento do comércio, indústio e

p restodore s d e se rviços;

e) dos dívertimentos públicos;

f) do propogando e da publicidade em gerol;

g) dos medidos reÍercntes dos dnimois;

h) da exploroção de pedreiros, coscolheims, olarios, depósitos

de oÍeio e soibro e demais recurcos noturuis; 4

i) garontia de ocessibilidade nos espoços de uso público e/ou

coletivo; e

j) dos infrocões e penolidcdes."

"Art, 7e É competêncio catnum do Município com o Estddo:

L)

Destaque-se que a Lei Orgânica autoriza a Íiscalização municipal sobre determinados aspectos

esteticos de aparelhos urbanos administrados e utilizados por empresas concessionárias de

serviços públicos, de maneira que o projeto encontra fundamento, também, no Poder de

Polícia do Município, inerente à Administração Municipal para restringir ou limitar direitos em

benefício da coletividade, cuja definição nos é dada pelo art. 78 do Código Tributário Nacional:

"Art. 78 - Considera-se poder de polício a otividade do

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519

c) Dreservocãg do meío onbiente:

Da competência concorrente com o Estado, temos que:

Vl. - ptoteoer o meio ombiente e combater d ooluicão em

Eualquer de suas formos: ...o
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Administroção Público que, limitondo ou disciplinondo direito,

interesse ou liberdode, regula a prático de oto ou dbstenção

de Ídto, em razão de interesse público concernente à

segurunça, à higiene, à ordem, oos costumes, à disciplina da

produçõo e do mercadq ao exercício de otividodes

econômicas dependentes de concessão ou dutorizoção do

Poder Público, à tranquilidode pública ou do respeito à

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos". (grifo

noss,o)

Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles, "compete ao Munlcípio à polície edministrativa das

atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse policiamento se

estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua localização até a

ínstalação e funcíonamento (...) Para esse policiamento deve o Município indicar o proceder do

administrado, regulamentar a fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas por lei. Nessa

regulamentação se inclui a fixação de horário do comércio em geral e das diversificações para

certas atividades ou estabelecimentos, bem como o modo de apresentação das mercadorias,

utilidades e serviços oferecidos ao público". (ln, "Direito Municipal Brasileiro", 6a ed., Ed.

Malheiros, p. 370/37 Ll. (meus grifos)

É bem verdade que no julgamento do Recurso Ordinário ne 587.947 - RO, o Supremo Tribunal

Federal reconheceu a inconstitucionalidade da lei editada pelo Município de Ji-Paraná, que

instituía a cobrança de taxa de utilização do espaço aéreo, em face de empresas

concessionárias prestadoras do serviço de distribuição de energia elétrica. Nada obstante,

naquela ocasião, foi amplamente reconhecido que as concessionárias de serviços

regulamentados pela União e cuja prestação é concedida por tal ente, devem observar a

legislação municipal acerca das posturas aplicáveis. O Ministro Ricardo Lewendowski, por

exemplo, lembrou da altura dos fios, o que poderia interferir no tráfego de caminhões altos.

Já a Ministra Carmen Lúcia, por sua vez, mencionou a interferência dos fios na arborização.

Destaque-se que a atual jurisprudência da Corte Suprema ainda hoje é balizada por

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519
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parâmetros estabelecidos no acórdão supramencionado. A respeito do assunto, por exemplo:

EMENTA. Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Direito

Constitucional, Administrativo e Urbanistico. Ordenamento urbano. Competência municipal.

legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. lmpossibilidade.

Precedentes.

1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de

origem. lncidência das Súmulas nes 282 e 356 desta Corte.

2. O Supremo Tribunal Federal assêntou que a Constituição da República confere aos

municípios competência para legislar sobre o ordenamento de seu território e que essa

prerrogativa constitucional não viola o direito de propriedade ou os princípios que regulam o

mercado, como a livre concorrência e a livre iniciativa.

4. lnadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional ê o

reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula np 279/STF\.

5. Agravo regimental não provido. (A8ravo Regimental no Agravo de lnstrumento 769.f77,

Relator Ministro Dias Toffoli, 78.O2.701,4\ (grifos nossos).

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal já consolidou a jurisprudência de que aos

Municípios compete legislar sobre o ordenamento territorial, incluindo-se, nesse campo, a

legislação sobre posturas, que pode ser imposta às concessionárias da União:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Direito

Constitucional, Administrativo e Urbanístico. Ordenamento urbano. Competência municipal.

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Cêntro - Ribeirão Pires - Sp
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3. Submissão de concessionárias da União às posturas municipais: constítucionalidade.

Diante do exposto, emerge de forma inequívoca o entendimento de que eventual lei editada

pelo Poder Le8islativo Municipal, impondo às empresas prestadoras de serviços que evitem a

produção excessiva e desnecessária de poluição visual, encontra suporte constitucional na

competência local para legislar sobre o meio ambiente e poder de polícia, conforme

reconhecido pela melhor doutrina e jurisprudência.



Câmara frhunitipaf [aEstânciaÍuristíca [e NSsirn Airu
(Esta[o [e São Qauh

Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. lmpossibilidade.

Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examlnados

pelo Tribunal de origem. lncidência das Súmulas nes 282 e 356 desta Corte. 2. O Supremo

Tribunal Federal assentou que a Constituição da República confere aos municípios

competência para legislar sobre o ordenamento de seu território e que essa prerrogativa

constitucional não viola o direito de propriedade ou os princípios que regulam o mercado,

como a livre concorrência e a livre Iniciativa.3. Submissão de concessionárias da União às

posturas municipais: constitucionalidade. 4. lnadmissível, em recurso extraordinário, a análise

da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula ns

279/SÍF1.5. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Agravo de lnstrumento

769.L77 , Relator Ministro Dias Toffoli, t8.02.2074l,.

Entretanto, por oportuno, quanto ao mérito do projeto, advertimos acerca da possibilidade

de veto pelo Poder Executivo, ante o entendimento quanto à competêncie legislativa

prevista no aÍt.22,lv, da cF/88 ("energia'), visto que não cabe ao Município regulamentar

questões pertinentes à produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia

elétrica, motivo pelo qual a considerou ínviáveljuridicamente.

O posicionamento mais recente adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo, adotou a tese pela inconstitucionalidade, versando, exatamente, sobre a matéria do

projeto de lei ora apresentado, no acórdão publicado em 04/06/2018:

"AçÃO DIRETA DE INCONSTITUCIoNALIDADE . LEI MUNICIPAL N9 14.045, DE 23 DE AGOSTO DE

2017, QUE 'DISPÔE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA OU

PERU ISSIOITIÁRIA DE SERVIçO PÚBLICO DE DISTRIBUIçÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NTEruOCN ÀS

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS À ocUPAçÃo Do ESPAço PÚBLIco E PROMOVER A RETIRADA

DOS FIOS INUTILIZADOS NOS POSTES, NOTIFICAR AS DEMAIS EMPRESAS QUE UTILIZAM OS

posrEs coMo supoRTE DE sEUS cABEAMENToS, EM vtas púgLtcns DE RtBEtRÃo pRETo'-

usuRpAçÃo DE coMpETÊNcrA on ururÃo PARA LEG|SLAR soBRE ENERGTA (ART. zz, tNcrso rv,

DA cF) - rNocoRRÊtrtcta - ero NoRMATrvo MUNrcrpAL euE vERSA soBRE poDER DE polícrA

ADMINISTRATIVA - AçÃO JULGADA |MPROCEDENTE". "Ostentando o ente municipal

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP
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competência para editar normas sobre polícia administrativa, podendo disciplinar a matéria no

que diz respeito à preservação do interesse local, não há que se falar em usurpação de

competência privativa da União para legislar sobre energia (art. 22, inciso lV, da CF) em relação

a diploma normativo que determina à concessionária prestadora de serviços a observância de

regras para regularização e retirada de fios". "A qualidade de concessionária ou permissionária

que explora serviço público de fornecimento de energia não isenta a prestadora de serviços da

observância de normas técnicas de engenharia e construção civil; tampouco a desobriga do

cumprimento de leis municipais, distritais e estaduais". "A democracia participativa que

decorre do artigo 180, inciso ll, da Constituição Paulista, somente se justiflca nos casos

passíveis de gerar consequências potencialmente negativas sobre direitos individuais, coletivos

ou difusos dos munícipes, ou seja, 'nas situações em que haja efeitos danosos ao meio

ambiente ou à segurança da população"'. (TJSP; Direta de lnconstitucionalidade 2001729-

03.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão.lulgador: Órgão Especial; Tribunal de

Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 23 /05/2OL8; Data de Registro: 04/06/2018l.

coNcrusÃo

Ante o exposto, somos pela LEGALIoADE da propositura do projeto em questão, podendo ser

apreciado pelo E. Plenário desta Casa.

Essas são as considerações a serem feitas a respeito, sem embargo de outros entendimentos

em sentido contrário, para com os quais manifestamos, desde já, o nosso respeito.

Ribeirão Pires, 31 de julho de 2019.

SC.ARLETT PATRICIA P!NTO SANHUEZA

AssESsoRA ruRíDtcA E ADMtNtsrRATtvA

oAB/SP 173.818
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courssÃo rERnIÂNENTE oe neoaçÃo E JUsrIçA

Projeto de Lei n." OS2l2Ol9

Âutoria: Vereador Âmaury Dias

Trata-se de Projeto de Lei n." O52/2OI9, de autoria do Vereador

Amaury Dias, que "dispõe sobre a padronizaçáo, alinhamento e

identificaçáo da Íiaçáo aérea no município de Ribeirão Pires, e dá outras

providências".

Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta casa, em

seu bem fundamento não vislumbrou óbices legais, assim opinamos

pela emissão de parecer favorável âo prosseguimento do projeto

apresentado, ficando a decisão final quanto ao mérito ao Egrégio

Plenário.

Câmara Municipa,l da Estância turi\@ae Ribeirão Pires, 04
de setembro de 2019.

Vereador o Luiz

Pres

Vi sidente

r

Vereador o

Membro

Xavier

CONCLUSÕES FINAIS

I

Paixão
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Presidente
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Amaury Dias Pereira (PV) Favorável

Favorável

Archeson Pedrcza Teixeira (PTB) Favorável

Arnaldo Pereira de Souza (PSB) Favorável

Carlos Ribeiro da Trindade (PPS) Favorável

Danilo Afonso de Carvalho (PSB) Favorável

Edmar Donizete Oldani (PV) Favorável

Humberto D'orto Neto (PTC) Favorável

João Da Silva Lessa (PSDB) Favorável

José Geraldo Pereira Xavier (PSC) Favorável

José Nelson da Paixão (PPS) Favorável

José Nelson de Barros (MDB) Favorável

Paulo Cesar Feneira (MDB)

Rogério Paulo Luiz (PSB) Favorável

Rubens Femandes da Silva (PSD) Favorável

Silvino Dias de Castro Filho (PRB) Favorável

tr

Anselmo Martins Pereira (PR)

Favorável
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Ribeirão Pires, 13 de setembro de 2019

Oficio n'250.2019

Senhor Prefeito:

Tem o presente a finalidade de encaminhar

a Vossa Excelência, cópia dos Autógrafos nos 6544, 6545, 6546, 6547,

6548, 6549 e 6550, cujos projetos de lei foram aprovados na sessão

ordinária realizada no dia 12 de setembro de 2.019.

Outrossim, informamos que o Projeto de Lei

no 036/2019, de autoria do Executivo Municipal foi aprovado com a

Emenda no 013/20í9, de autoria da Casa.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos

de estima e apreço.

Atenciosamente,

Vereador Archeso roza Teixeira

Ao
Excelentíssimo Senhor
ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Ribeirão Pires - SP

Presidente
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Rurócnnro No 6547, DE 13 DE SETEMBRo DE 2.019.
(Projeto de Lei no 052/19 - C.M.)

A Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, Estado de
São Paulo, em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de setembro de 2.019, e em
cumprimento ao disposto no artigo 40, da Lei Orgânica do Município, aprovou o
seguinte Projeto de Lei:

Dispôe sobre a padronização, alinhamento e
identiÍicação da fiação aérea no munícipio de
Ribeirão Pires, e dá outras providências.- (Autoria:
Vereador Amaury Dias Pereira)

Art. 1o - As empresas e as concessionárias responsáveis pela rede ou fiação

aérea Íicam incumbidas pela retirada e alinhamento dos cabeamêntos e

equipamentos excedentes e/ou sem uso nos postes de fiação aérea do munícipio de

Ribeiráo Pires.

Parágrafo único - Para efeitos desta Lei, rede ou fiação aérea são todos os

produtos que utilizam cabeamento para levar ao mercado consumidor os serviços

oferecidos pelas empresas e concessionárias que operam distribuindo:

l- Energia elétrica;

ll- Telefonia Fixa;

lll- Banda larga;

lV- TV a cabo;

V- Demais redes náo mencionadas ou correlatas que utilizem cabeamento

aéreo.

Art. 2' - Deveráo ser retirados os fios excedentes e demais equipamentos

inutilizados, bem como alinhados os fios que são necessários na rede, atendido ao

disposto no "caput", do artigo í", no prazo de 'l (um) ano, a partir da publicação

desta Lei, ressalvados os c€lsos de emergência, em que as providências previstas

neste artigo deverão ser realizadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da

constatação do risco ou do recebimento da notificação do órgão municipal

competente.



Art 3'- Concomitantemente ao estabelecido no artigo 2'desta Lei, todos os

cabos deverão ser identificados com o nome do ocupante no prazo de 01 (um) ano,

a partir da publicação desta Lei.

Parágrafo único- A identificação de que trata este artigo deverá ser feita em

todos os váos existentes entre postes.

Art. 4o - Os novos projetos de instalação que vierem a ser executados após a

publicação desta Lei deverão:

| - Conter cabeamento identificado, atendendo ao disposto no art. 3" desta Lei;

ll - Ser instalado separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico

permitir compartilhamento;

lll - Estar devidamente regularizado, conforme legislação vigente, tal qual

conter autorização do município.

Art.s' - As padronizações, identiÍicações e alinhamentos de que trata êsta

Lei, devem seguir a NBR- 15214 ou outras normas técnicas que venham a substituí-

la.

Art, 6'- Os custos decorrentes do disposto nesta Lei serão suportados

integral e exclusivamente pelas empresas e/ou concessionárias, vedada qualquer

cobranças aos consumidores direta ou indiretamente.

Art.7' - ldentificado o descumprimento do disposto nesta Lei, as empresas

e/ou concessionárias mencionadas no 'caput' do artigo 1', seráo notificadas a

promover as adequações necessárias ao cumprimento das obrigações no prazo de

10 (dez) dias contados a partir da data de recebimento da notificação, ressalvados

os casos de emergência, em que o prazo fica reduzido para 24 (vinte e quatro)

horas, a partir da data da constatação do risco ou do recebimento de notiÍicação do

órgáo competente.

Parágrafo único - O prazo de 10 (dez) dias referido neste artigo, poderá ser

prorrogado em último caso, uma única vez, por igual prazo, mediante justificativa

expressa dirigida ao Município.

Cfunara tvhmícíya[ {oEstancíaÍwístíca le Ríbeírao ?íres
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AÉ. 8' - O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator às seguintes

medidas:

I - notificaçâo para regularizaçáo da situação, observados os prazos definidos

nesta Lei;

Il - multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), na hipótese de

descumprimento do disposto no artigo 2', combinado com o artigo 7';

lll - multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) na hipótese de

descumprimento do disposto no artigo 3', combinado com o artigo 7";

lV - multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia na hipótese de

descumprimento do disposto no artigo 4', combinado com o artigo 7'.

§í " - A multa de que tratam os incisos l, ll, lll e lV deste artigo serâo

atualizadas anualmente pela variação do IGPM, com base na Lei n" 580912014,

acumulada no exercício anterior, sendo que no c€lso da extinção deste índice,

deverá ser adotado outro criado pela legislação municipal.

§2' - A fiscalização ocorrerá por conta do corpo de funcionários já existente

na Administração Municipal.

AÉ,9' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 13 de setembro
de 2019 - 650. Ano da lnstalação do Município.

Vereador Arches roza Teixeira
Presidente

Publicado por afixação na Portaria da Câmara Municipal

Processo no 134/2019 = CM


