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Principais Inovações e Modificações do Projeto de Lei Revisor à Lei Municipal 11.024/01 

que: “Dispõe sobre a instalação de sistemas de transmissão e recepção de rádio, televisão, 

telefonia,  telecomunicação  em  geral  e  outros  sistemas  transmissores  ou  receptores  de 

radiação  eletromagnética  não  ionizante,  no  Município  de  Campinas,  e  dá  outras 

providências”.

1) Art. 1º.  

O  projeto  de  lei  atual  regulamenta  e  disciplina,  além  da  instalação  dos  sistemas 

transmissores  já  previstos  na  lei  anterior  (Lei  n.º  11.024/01),  a  instalação  dos  sistemas 

exclusivamente receptores no Município de Campinas.

A inclusão dos “sistemas receptores” se justifica, considerando o aumento significativo 

dessas  infra-estruturas  na  cidade,  que  em  muito  se  equipara  à  infra-estrutura  dos  sistemas 

transmissores  (“antenas”)  resultando,  portanto,  a  necessidade  de  se  estabelecer  parâmetros 

urbanísticos para sua instalação, tratando-se de questões legislativas de competência municipal. 

 

2) Parágrafo único, Art. 1º.

Para os efeitos desta lei, o parágrafo único do art. 1º define o que vem a ser  “sistemas 

transmissores ou receptores”(I),  “operadora do sistema”(II),  bem como, define e expande sua 

aplicação às denominadas “proprietárias da infra-estrutura”(III).

Isto porquê, considerando a abertura no mercado de empresas criadas com a finalidade 

precípua  de  construção,  instalação  e/ou  locação  de  infra-estruturas,  a  lei  imputa  obrigações, 

deveres  e  direitos  não  só  às  operadoras  dos  sistemas  de  telecomunicações,  mas  também às 

empresas responsáveis pela construção ou instalação destes equipamentos.

3) Art. 2°.

Abrangência  da  faixa  de  radiofrequência  entre  9  KHz  (nove  quilohertz)  e  300  GHz 

(trezentos Gigahertz).

Esta é a faixa regulamentada pela ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, 

através da Resolução n.º 303, de 2 de Julho de 2002, e que compreende todo espectro de rádio 

transmissão.
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4) Art. 3º

Para garantia da proteção da saúde e do meio ambiente,  serão adotados os limites de 

exposição à radiação eletromagnética não ionizante recomendados pela Organização Mundial da 

Saúde-OMS,  limites  estes  adotados  pela  ANATEL  e  pela  maioria  dos  países  no  âmbito 

internacional.  Esses  limites  serão  observados  até  que  sobrevenha  legislação  federal 

regulamentadora ou novo posicionamento da Organização Mundial de Saúde, que até o presente 

momento  recomenda  os  índices  fixados  pela  Comissão  Internacional  de  Proteção  Contra 

Radiações Não Ionizantes – ICNIRP.   

5) Art. 5° e 8°, inciso I.

Regulamenta a instalação de antenas em topo de edifícios, construções ou estruturas mais 

altas  da localidade,  devendo receber tratamento prioritário para a  instalação com  relação às 

antenas de solo.

A Lei  Municipal  n.º  11.024/01 não especificou esse tipo de instalação,  que ao nosso 

entender, deve ser prioritário. Em topos de edifícios diminui-se a poluição, o impacto visual e 

urbanístico no Município, reduzindo-se sensivelmente a instalação de grandes estruturas.

 

6) Art. 6°, Art. 7°, parágrafos 5º e 6º.

Recomenda-se o compartilhamento de infra-estruturas.

Com o compartilhamento entre as operadoras, espera-se a diminuição da quantidade de 

estruturas e consequente melhoria na poluição visual resultante.

A forma encontrada de incentivar o compartilhamento foi estabelecer maior facilidade na 

obtenção  e  renovação  do  Alvará  de  Instalação  quando  do  compartilhamento  e  exigir  a 

apresentação,  quando  da  requisição  do  Alvará  de  Instalação  unitário,  de  justificativa  técnica 

demonstrando a impossibilidade de compartilhamento. 

7) Art. 7°, §1°.

Prevê a exigência de apresentação de EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, instituto 

criado  pelo  Estatuto  da  Cidade  (Lei  Federal  n.º  10.257/01),  para  obtenção  do  Alvará  de 

Instalação.

O EIV contemplará os  estudos  necessários à  implantação dos sistemas,  e  será  dada a 

devida divulgação de seu conteúdo, visando minimizar os impactos da instalação dos sistemas 

transmissores ou receptores.
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 8) Art. 7º,  § 3º

Exigência  da  apresentação  pelo  interessado  do  termo de  concessão,  permissão  ou  de 

autorização de serviço de telecomunicação e uso de radiofreqüência expedido pela Anatel, que 

permite o funcionamento do requisitante de explorar esses tipos de atividades na região, e pelo 

prazo indicado nestes documentos.

Essa  medida  visa  controlar  a  instalação  de  equipamentos  apenas  por  empresas 

devidamente autorizados pelo órgão controlador, a desenvolver estas atividades no Município.

9) Art. 7º, § 4º

Previsão expressa de que a operadora somente poderá colocar o sistema transmissor em 

funcionamento após autorização expressa da agência reguladora (ANATEL), que expede para 

cada nova Estação Rádio Base instalada a Licença Específica de Funcionamento para aquela 

estação. Sendo de competência do Município apenas a expedição do Alvará de Instalação (alvará 

de natureza urbanística).

10) Art. 8º, inciso I, alínea “a” e § 1º

Estabelecimento de um distanciamento mínimo de 40 (quarenta) metros para instalação 

das  antenas  em  topo  de  edifícios  ou  construções  altas,  com  relação  a  outros  edifícios  ou 

equipamentos mais altos, visando evitar o direcionamento destas antenas para janelas ou mesmo 

fachadas de prédios, excepcionando a regra na existência e apresentação de justificativa técnica.   

11) Art. 8°, inciso III

Regulamenta  a  instalação  de  sistemas  transmissores  ou  receptores  em áreas  públicas 

municipais,  estabelecendo  que  a  permissão  de  uso  somente  será  outorgada  por  Decreto  do 

Executivo. Estipula um cálculo específico para auferição do valor da contrapartida, baseado na 

Lei  Municipal  n.º  10.639/00,  acrescendo-se  à  fórmula  o  fator  “I”  (“fator  de  localização 

estratégica”), possibilitando assim, a cobrança de um valor mais justo e adequado, pelo uso dos 

bens  públicos.  Nestes  casos,  sempre  haverá  possibilidade  de  compartilhamento  dos  locais 

públicos entre todos os interessados que atenderem aos requisitos legais, salvo por motivos de 

impossibilidades físicas ou técnicas.
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12) Art. 10, parágrafo único.

Estabelece  que  a  taxa  para  obtenção  e  renovação  do  Alvará  de  Instalação  deve  ser 

recolhida quando da protocolização do requerimento.

Pela Lei n.º 11.024/01, as taxas deveriam ser recolhidas após o deferimento, culminando 

na dificuldade do recolhimento quando o processo não era deferido.

Como a  taxa  é  de  análise  de  projeto,  vistoria  e  fiscalização,  esta  deve  ser  recolhida 

anteriormente, garantindo o pagamento dos trabalhos administrativos.

13) Art. 13.

Determinação de que todos os equipamentos dos sistemas transmissores ou receptores 

recebam tratamento acústico e tratamento antivibratório, de modo que os limites de ruídos não 

ultrapassem os limites previstos em legislação pertinente.

Estes são motivos de algumas reclamações de moradores vizinhos, portanto,  com esta 

obrigatoriedade, estaremos minimizando as reclamações e melhorando a qualidade de vida da 

vizinhança.

São  exigências  válidas  inclusive,  para  os  sistemas  transmissores  ou  receptores  já 

instalados.

14) Art 14 e 15.

Previsão de análise da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente, das solicitações de Alvará de Instalação que pretendam a instalação de sistemas 

em área de proteção ambiental ou parques municipais, podendo a Secretaria solicitar a realização 

de Relatório Ambiental Preliminar (RAP) ou Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA/Rima) 

para verificação dos possíveis impactos ao meio ambiente.

Vedação de instalação em locais de exclusivo interesse ambiental ou social, tais como: 

área de preservação permanente, zona de conservação ou de preservação da vida silvestre, área de 

relevante  interesse  ecológico,  reservas  biológicas  e  estações  ecológicas,  permitindo  em caso 

excepcional e de justificado interesse público a análise e discussão das hipóteses de instalações 

nestes locais.

15) Capítulo V.

Dispõe  sobre  a  instalação  de  sistemas  irradiantes  móveis  (ex:  cobertura  de  grandes 

eventos, shows) e de ambientes internos ou “in door” (ex: dentro de Shoppings, Hipermercados, 
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Hospitais, etc), exceto para fins televisionais e de radiofonia.

A inclusão destes sistemas visa o acompanhamento e a fiscalização destes equipamentos, 

muitas  vezes  instalados  em  locais  desconhecidos  pela  poder  público.  Com  isso,  estaremos 

controlando a  instalação desses equipamentos e  o acesso de pessoas,  garantindo segurança à 

população.

16) Art. 23  

Visando a garantia na fiscalização dos níveis de radiação no Município, em observância 

aos limites fixados pela agência reguladora, a Secretária Municipal de Saúde poderá realizar a 

qualquer momento, medições de densidade de potência e, verificando que os campos excedem os 

limites legais, deverá encaminhar ofício requisitório a Anatel para adoção das providências de sua 

alçada, podendo a SMS adotar outras medidas de sua competência visando a garantia da saúde 

pública dos munícipes.  

17) Art. 29

Obrigatoriedade em se instalar bloqueadores de sinal em estabelecimentos prisionais do 

município, impedindo a comunicação através de telefonia móvel em seu interior.

18) Art. 31, parágrafo único e 32

Estabelecimento de prazo para solicitação de  regularização das  antenas  irregulares  ou 

clandestinas, visando o controle e o conhecimento atual dos sistemas transmissores e receptores 

instalados no Município.

Exigência de comunicação à Secretaria Municipal de Urbanismo quando do desligamento 

e/ ou retirada de sistemas transmissores ou receptores. 

 

19) Anexos I e II

Previsão  de recuos  mais  adequados e  até  menos restritivos,  mas com manutenção da 

mesma segurança de tais estruturas.  Tal previsão visa a regularização de muitas estruturas já 

implantadas, mantendo-se o objetivo de garantia de segurança da estrutura.

20) Anexo III

Aumento dos valores das multas decorrentes do cometimento de infrações e, ajustes nos 

processos  administrativos  quanto  à  fiscalização  e  aplicação  das  penalidades.  Foram  revistas 
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medidas para coibir a instalação de antenas clandestinas uma vez que as penalidades serão mais 

severas inclusive de embargo quando da sua concessão.


