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cÂfi{ÂitÂ iuuilrüii}ê.t. n[ eAscAvEt Dispõe sobre a obrigatoriedade da empÍesa
concessionária de serwiço público de disttibuição de

energia elétrica em atender as normas técnicas
aplicáveis à ocupação do espaço público, promover a

reúada dos fios rnudrzados ílos postes de sua

infraestrutura, notificat as demais empÍesâs que
utilizam os seus postes como supoÍte de seus

cabeamentos nas vias púbücas de CascaveL, e dâ ouúâs
providências.

/11
o

A Câmara Municrpal de Cascavcl, h,stado doParunâ, aprova:

Art. 1" Frca a empÍesa concessionárra de serviço púbüco de distribuição de energia eléuica,
aqui denominada drstribuidora de energia, detentora da infraesttutura de postes, obrigada a uti\zar o
espaço púbüco de forma ordenada em relação ao posicionamento c aünhamento de todas as fiaçõcs e

equipamentos instalados, pali^ isso tespeitando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis,

especialmente em obser-vàncta à altura mínirra da f,ração em relação ao solo.

§ 1" O compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas bcm
como não pode oferecet riscos ao trânsito de veículos de qualquet L turez^.

§ 2" E obrigação da distribuidora de energia elétrica zelar para que o compartilhamento de

postes mantenha-se regular às normas técnicas, pata isso notiflrcando as empresas ocupantes de sua

infraestrutura, bem como denunciando junto ao órgào regulador das ocupantes, em caso de não

tomadas as devidas providências nos pÍâzos estabelecidos.

Art.2" Â distribüdora de energia elétrica deverá tomar todzrs as medidas cabíveis perante a

empresa ocupante paÍa a reú'ada de fios inutilizados nos postes bem como a rcurada dc feixes de fios
depositados nos mesmos, como forma de mitigar os riscos de acidentes e atenuar a poluição visual.

§ 1" Não será de responsabilidade da distribüdora de energia, postes, cabeamentos e outÍos
equipamentos que não compartilham da sua infraestrutura.

Ârt. 3" Sempre que vedf,rcado o descumpnmento do drsposto nos artigos 1" e 2", o
município deverá notificar a distribuidora dc encrgia elétrica acerÇa da necessidade de rcgularizacào.

§ 1" A notificaçào de que úata o caput, deve conter, no mínimo, a localização do poste a

ser regularizado e uma breve dcscrição da nào conformidade idenuficada pelo município.
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§ 2" SempÍe que notificada pelo município uma irregularidade que não seja de sua

responsabiüdade direta, a distribuidora de energia elétrica deverá notifi.car ematé 10 (dez) dias corridos,
a empresa que uuhza os postes colno suporte de seus cabeamentos aceÍca da necessidade de

rcgulartzacão.

Àrt. 4o Â distribuidora de energia elétrica e demais elrlpresas que se u'ilizem dos postes de

energra eléúica, após devidamente notificadas, têm o prazo de 30 (trinta) dias para regwlaÍrzar 
^ 

situaçã<r

de seus cabos e/ou equipamentos existentes, podendo set proÍÍogado pelo mesmo pnzo de maneira
jusuFrcada.

Parágrafo único Toda e qualquer situação emergencial ou que enr.olva risco de acidente
deve ser prioúzada e rcgularizada rmediatamente.

Ârt. 5o Fica a empresa distribuidora de enetgia elétdca otrrigada a enrriat mensalmente ao

Poder Executivo, relatório constando todas as notificações reahzadas junto às empresas ocupantes e

denúncias junto ao 619ão regulador das ocupantes, bem como a compÍovação de protocolo dos
documentos.

r\rt. 60 O não cumpdmento do disposto nesta Lei nos prazos fi-xados sujeitará o infratot o
dever de indenizar o Poder Púbüco Municipal através da aplicaçào das seguintes penaüdades:

L Para a empÍesa drstribuidora de energia, multa de 50 UFM por cada notificação que

deixar dereahzat às ocupantes;

II. Para empresa distribuidora e demais empÍesas ocupantes que u';lizam os postes pâÍa

suporte de seus cabeamentos, em relaçào à nào conformidade de sua respoÍlsabrhdade, multa de 50

UFM, se, depois de notificada,nã.o realizar a maflutenção de seus fios e equipamentos dentro doprazo
estabelecido ncsta Lei;

III. Findo o ptazo e não ocorrcndo a regulanzaçào pelo responsável, Çtca a drstribuidora de

energia obrigada a efettar a rcgwlarização sob pcna incidu' cm multa drária de 10 UI]M, sendo

permitida, caso haja necessidade, a interrupcão dos seÍvlços p^r^ 
^ 

devida regularrzaçào.

IV. Caso a distribuidora de encrgia deixe de enviar o relatótio mensal das notificações ao

Poder Executivo, incidirá na multa de 50 UtlNI pot mês que deixat de cumprtr a obrigação.

Patágtafo único Consideram-se infratoras todas as empresas concessionárias ef ou
terceirzadas que estiverem operando denuo do âmbito do Município de Cascavel e quc agirem em

desacordo com esta Lei.

Art. 7o O prazo para adequação e a implementaçào do que determina esta Lei será de no
máximo 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data dc sua publicação.
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Àrt. 8" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes ern
contrário, em especial aLei 6.587 de 2016.

Palácio José Neves Formighieri, 67" aniversário de Cascavel.

Em 19 de novemb ro de 201,9 .

Valdecir Alcantara
Vcrcador/PSL
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Ir,r^t/
Hallb efg

ereador/PD'f

JusuÍicação,

Com a cÍescente expansão das empresas de telefonias, televisão à cabo e outÍos serwiços que
dependem de cabeamento aéreo, Cascavel vive uma incursào exacerbada de cabos dispostos nos postcs
da drstribuidora de energia elétdca.

São demasiadamente comuns os casos de fios "pendutados" no mcio das r.ias e passeios
púbücos. Também é muito comum encontrá-los amarrados nos postes que os sustentam, em án ores e
até mesmo em placas de trânsito. Âinda sào obscrvados casos os quais a ftaçào, ffresmo estando írxada,

encontÍa-se muito próxima do solo, com pouca traçào, formando as chamadas "barrigas" que poÍ vezcs
modr.,am acidentes com veículos mais altos.

Todos os casos citados podem ocasionar acidentes oriundos de choques elétricos ou até mesmo
acidentes de ttânsito ocasionando mortes.

O presente ptojeto é odundo de uma oricntacão da lredcração Nacional clos F,ngenheros feita à

AMP - Associaçào dos N{unicípios do Paratá - palr- que os municípios implantem legrslaçào com o
condão de combater os descalabros que r.islumbramos na infraestÍutura da fiaçào aérca de todo país.

Indiscutír.el que em relação aos cabos e demais equipamentos de transmissão de energia elétrica
a responsabilrdade pelo exercício da auvida«le é puramente da distribuidota dc energia elétrica, 1â em
relação aos serwiços de telefonia que compartilhaffr os postes da distribuidora de energia, é sabido, sob
o fundamento da resolução conjunta - Aneel e Ânatel - n" 04 de dezembrc de 2014 - anexa - que
restou estabelecido o pagamento pelos pontos de fixação, o que, sob nossa ótica, considerando quc a
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distribuidota cobra pelos pontos, dá a ela a responsabiüdade de cuidado de todos os cabos e demais
equipamentos que u;lizam os postes como ponto de fixação.

Ademais, o artigo 4", § 2" da citada resolução, dentre ouúas drsposições, estabelece que é dever
das distribuidoras de energia zelar pam que os compartilhamentos se mantenham de modo regular às

normas técnicas para assim mrtrgar os pcrigos oriundos dos mesmos.

Art. 4" No compartrlhamento de postes, as ptestadoras de sewiços de telecomunicações devem
seguir o plano de ocupação de infraestÍutuÍa da distribuidora de energia elétrica e as noÍtnas
técnicas aplicáveis, em especial:

§ 2" As disttibuidoras de energia elétrica devem zelar para que o compartilhamento de
postes mantenha-se regulat às normas tócnicas.

Na mesma resoluçào, o conteúdo do § 9" reforça a responsâbiüdade das disuibuidoras de

enetgia, pois drspõe que as obras para a víabtTrzaçào do compartilhamento de postes devcm conter
aprovação prévta das mesmas.

§ 9" Os projetos técnicos e/ou execução das obras paÍL a viabilizaçáo do
compatilhamento de poste devem ser previamente aprovados pela distribuidora de
energia elétrica, sendo vedada a ocupação de Pontos de Fixação à revelia da
distribuidora de energia elétrica.

A poluição visual é outro problema que deve ser considerado nesse emaranhado <Je fios. É
inconteste que são tantos ftos, que o cenário paisagísuco do nosso Município toÍnâ-se indigno de ser

obserwado pelos nossos munícipes, quiçá paÍa os que poÍ qualquer motivo visitam nossa cidade.

Destaca-se que em um momento em que se remodela a Avenida Btasil e em parte dela o Poder
Público opta pelo cabeamento subterrânco corÍr o Ftto tornar a paisagem rrrais límpida e agradável, nada
mais coerente que vislumbramos uma rrelhora gcral no sistema de cabeamento aéreo de todo ÍIosso
Murucípio.

Quanto à legalidade de tramitacão do prescnte projeto, destaca-se que cm algumas cidadcs do
Brasil 1á forum implantadas leis como a qual que aqur se pretende. Em pesquisa, encontramos duas

situações em que essas leis foram objeto de discussão de ÂDI - Ação Dreta de Inconstitucionalidade -
onde o Tribunal entendeu pela legalidade das leis julgando r.mprocedentes as ações.

Os acórdãos oriundos das ,\DI podem set cncontlaclos nos links abaixo:

https:/1www.fne.org.br/uploadlTJSP reconhece como Constitucional Lei de Presidente Pfqdelte.BdÍ

Âgudos do Sul, município do Panná, é outro exemplo de cidade que aprovou projeto
semelhante, tonando-se aLet 931 de 15 de abril de2019.

Âssim, pelo todo exposto e considetando que em nosso Município diariamente nos deparamos

com situaçôes de flagrante perigo à vida e de poluição visual em tazão da Ftaçáo aétea, seja ela das mais

diversas funções;
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Considerando que as distribuidoras de enctgia, segundo a resolução citada, são responsáveis
pela {rscaltzaçào;

Considerando a indúbita possibilidade de legislarmos sobre o assunto, apresentâmos a essa

Egrégia Casa Legislativa o presente projeto para que seja deliberado pelos ldobres Edis e rogamos pela
sua aprovação.
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Resolução Conjunta no 4, de e6 de dezembro de zoe4 (Aneel e
Anatel)

PubLicador Terça, 3o Dezembro 2014 og:58 | Ul.tima atualização: Sexta, tz Agosto 2016 t5.37 | Acessos: 38o27

Aprova o preÇo de referôncia para o
compartiLhamento de postes entre distribuidoras de
energia eLetrica e prestadoras de serviços de
telecomunicações, a ser utilizado nos processos de
resotução de conflitos, e estabelece regras para uso
e ocupação dos Pontos de Fixação,

Observação: Este texto não substitui o publicado no DOU de 30/tz/zor4, retifrcado em 1z/3/zoi.5

o DIRETOR-GERAL DA AGÊNclA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, no uso de suas atribuiçôes
regimentais, de acordo com detiberação da Diretoria, tendo em vista o disposto na Lei no 9.427, de z6 de
dezembro de 1996, com base no art, 4", inciso XX, Anexo l, do Decreto no 2,335, de 6 de outubro de rgg7, nas
Resotuções Conjuntas ANEEL,zAnateL,zANP no 1, de z4 de dezembro de lggg e no 2, de z7 de março de zoot, e
no que consta dos autos do Processo no 485oo,oo3tg6/zoo6-zt, e

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAçÕES, no uso das atribuiçÕes que the
foram conferidas peto art.zz da Lei no 9.472, de rô de jul.ho de tgg7,e pelo art 35 do Regutamento da Agencia
Nacional de Tetecomunicações, aprovado peto Decreto n" 2.338, de 7 de outubro de rgg7, e no que consta dos
autos do Processo no 535oo.oe5Bg2/2006',

CONSIDERANDO as contribuiçÕes recebidas na Consutta Púbtica AnateI no 776/zoo7 e na Audiência Pubtica
ANEEL no oo7/zoo7, reatizadas no periodo de 4 de abrilde zooT a z5 de maio de zooT: e

CONSIDERANDO as contribuiÇóes recebidas na Consutta Publ.ica Anatel no 30/201.3 e na Audiência Púbtica
ANEEL no oo7/zoo7 - 2a fase. realizadas no período de 5 de agosto de zor3 a zg de setembro de eor3, as quais
foram objeto de anátise destas Agências e permitiram o aperfeiçoamento deste ato regutamentar,

RESOLVEM:

Art. to Estabelecer o valor de R$ 3,rg (três reais e dezenove centavos)como preÇo de referência do Ponto de
Fixação para o compartiLhamento de postes entre distribuidoras de energia eletrica e prestadoras de serviços de
tetecomunicações, a ser utitizado nos processos de resotução de conflitos, referenciado à data de pubLicação
desta ResoLução.

§ to Para fins desta Resotução, Ponto de Fixação é definido como o ponto de instatação do suporte de
sustentação mecânica dos cabos e,/ou cordoatha da prestadora de serviços de telecomunicações dentro da
faixa de ocupação do poste destinada ao compartithamento.

S 2" O preço de referência mencionado no caput pode ser utilizado peta Comissão de Resotução de
Conflitos, inctusive nos casos de adoção de medidas acaute[atorias, quando esgotada a via negocial entre as
partes.

Art. zo As prestadoras de serviços de tetecomunicaçóes individua[mente ou o conjunto de prestadoras de
serviços de tetecomunicaçÕes que possuam retação de contro[e como controtadoras, controtadas ou cotigadas
não podem ocupar mais de r (um) Ponto de Fixação em cada poste,
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, Parágrafo único, Para os casos de atteração na re[ação de controte societário apos a publicação desta
Resolução, as prestadoras de serviços de te[ecomunicações devem notificar a modificação as distribuidoras de
energia elétrica com as quais possuam contrato de compartithamento de postes em ate r8o (cento e oitenta)
dias.

ArL 3o As distribuidoras de energia e[etrica devem cobrar, de cada prestadora de serviços de
tetecomunicações, apenas o vator correspondente a r (um) Ponto de Fixação por poste. exceto no caso de
inviabiLidade técnica, previsto no art, 7o, 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
tetecomunicações, a cobrança a que se refere o caput deve ser realizada apenas contra a prestadora
contratua[mente responsável pe[o Ponto de Fixação compartil"hado, observado o art.4o.

Art. 4" No compartilhamento de postes, as prestadoras de serviços de te[ecomunicações devem seguir o
plano de ocupação de infraestrutura da distribuidora de enerqia elétrica e as normas técnicas aplicáveis, em
especiaL:

| - a faixa de ocupação,

ll - o diâmetro do conjunto de cabos e cordoatha de um mesmo Ponto de Fixação;

lll - as distâncias mínimas de segurança dos cabos e equipamentos da rede de tetecomunicações em
re[ação ao so[o e aos condutores da rede de energia etetrica; e

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

S 1o O compartiLhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os nÍveis
de quaLidade e a continuidade dos serviços prestados peLas distribuidoras de energia eLetrica.

S 2o As distribuidoras de energia eletrica devem zetar para que o compartilhamento de postes mantenha-se
regu[ar às normas técnicas.

§ 3o As distribuidoras de energia etetrica devem notificar as prestadoras de serviÇos de tetecomunicações
acerca da necessidade de regutarização, sempre que verificado o descumprimento ao disposto no caput deste
artigo.

S 4o A notifcação de que trata o S 3o deve conter, no mínimo, a locaLização do poste a ser regutarizado e a
descrição da não conformidade identificada peta distribuidora de energia etetrica

§ 5o A regularização às normas técnicas é de responsabi[idade da prestadora de serviços de
telecomunicações, incLusive quanto aos custos, conforme cronograma de execução acordado entre as partes,

§ 6o O cronograma de que trata o S 50 deve considerar o prazo máximo de r (um) ano para a execução da
regu[arização, [imitado a 21oo (dois mil. e cem) postes por distribuidora de energia eletrica por ano, os quais
devem estar agregados em conjuntos eLetricos.

§ 70 Toda e qualquer situação emergencial ou que envolva risco de acidente deve ser priorizada e
regularizada imediatamente petas prestadoras de serviços de tetecomunicaçÕes, independentemente da
notificação previa da distribuidora de energia elétrica.

S Bo A ausência de notificação da distribuidora de energia eletrica não exime as prestadoras de serviços de
tetecomunicações da responsabitidade em manter a ocupação dos Pontos de Fixação de acordo com as normas
técnrcas apticáveis

S go Os pro..letos tecnicos e./ou execução das obras para a viabi[ização do compartilhamento de poste
devem ser previamente aprovados peta distribuidora de energia etétrica, sendo vedada a ocupação de Pontos
de Fixação à revelia da distribuidora de energia etetrica.

ArL 5o Observado o disposto no art. n do Regutamento Conjunto para Compartilhamento de lnfraestrutura
entre os Setores de Energia Etetrica Tetecomunicações e Petroteo, aprovado pela Resolução Conjunta no t, de
z4 de novembro de 1ggg, a adequação ao art. 20 deve ocorrer quando a soticitaÇão de compartrthamento for
negada por indisponibiLidade de Ponto de Fixação

§ to Para attngir o limite estabetecido no caput do art. 20, os Pontos de Fixação podem ser desocupados
gradativamente conforme soticitações de compartiLhamento para o poste,

@
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' § 2o A distribuidora de energia e[etrica deve notificar as prestadoras de serviços de tetecomunicações
aderca da necessidade de adequação de ocupação dos Pontos de Fixação em ate 3o (trinta) dias, contados a
partir da data da resposta por ela elaborada à solicitação de compartithamento recebida, podendo requerer das
prestadoras de serviços de tetecomunicaçoes informações sobre compartiLhamentos ja existentes.

§ 30 Âs prestaderas de serviçes de teleeemunieaÇóes devem exeeutar a adequaçãe de eeupaÇãe des
Pentes de FixaÇãe em até +Se Gente e einquenta\ dias apes a data de reeebi+nenteda netifieaçãe de que trata e

§ 3o As prestadoras de serviços de tetecomunicações devem executar a adequaÇão de ocupação dos
Pontos de Fixação em até 15o (cento e cinquenta) dias apos a data de recebimento da notificação de que trata o
§ zo. (Redação dada pela retificação do DOU do diarz/3/zor')

S 4o A adequação da ocupação dos Pontos de Fixação e de responsabilidade das prestadoras de serviços
de telecomunicações, inclusive quanto aos custos.

S So No caso da desocupação gradativa a que se refere o § 1o, os custos decorrentes das atividades de
acompanhamento e fiscalização estabetecidas no S ro do art, 60 serão incorridos pela prestadora de serviços de
tetecomunicaçÕes a partir da desocupação do segundo Ponto de Fixação.

Art, 60 Na ocorrência de qualquer intervenção na rede de telecomunicações que utitize Ponto de Fixação, as
prestadoras de serviços de tetecomunicaçoes devem observar os dispositivos relativos à ocupação dos Pontos
de Fixação e ao atendimento das normas tecnicas.

S ro As distribuidoras de energia etetrica devem acompanhar e fiscatizar a ocupação dos Pontos de FixaÇão

e o atendimento as normas tecnicas, fornecendo todas as informaçôes para que as prestadoras de serviços de
tetecomunicações realizem as modiÍrcações necessarias,

S zo As distribuidoras de energia etetrica e as prestadoras de serviços de telecomunicações devem informar
à ANEEL e à Anatel sobre a obstrução ou impossibil.idade da adequação dos Pontos de Fixação por motivo
atribuível a quaLquer uma das partes.

Art.70 Nos casos de comprovada inviabitidade tecnica, a prestadora de serviços de tetecomunicações pode
solicitar à Anatel, por escrito, a dispensa da obrigação estabe[ecida no caput do art. 20, acompanhada de parecer
técnico favoráveI da distribuidora de energia etétrica.

S ro A soticitação de que trata o caput está timitada a ocupação de z (dois) Pontos de FixaÇão em um mesmo
poste, por prestadora de serviços de te[ecomunicaçoes individuatmente ou o conjunto de prestadoras de
serviços de telecomunicações que possuam reLação de controLe como controladoras, controtadas ou cotigadas.

S 2o A Anatel decidirá acerca da soticitação de dispensa encaminhada peta prestadora de serviÇos de
tetecomunicações, inclusive sobre o prazo para ocupação temporária de z (dois) Pontos de Fixação por poste,

Art. 8o As prestadoras de serviços de tetecomunicações devem manter identifcados todos os Pontos de
Fixação que utitizem.

S to A forma da identificação prevista no caput deverá respeitar o disposto nas normas tecnicas apticáveis.

§ zo Para os compartithamentos existentes, a identificação dos Pontos de Fixação deve ocorrer
concomitantemente com a adequação da ocupação e/ou regutarização as normas tecnicas, conforme artigos 40
e 50.

Art, 90 As distribuidoras de energia etetrica devem manter cadastro atuatizado da ocupação dos Pontos de
Fixação nos postes, inctusive com a capacidade excedente e as condiçÕes para compartrthamento, informações
tecnicas da infraestrutura, preços e prazos.

§ ro As distribuidoras de energia etétrica devem disponibitizar o cadastro referido no caput na forma de
Oferta Pubtica em sistema etetrônico, sendo assim considerada atendida a obrigação de publicidade por meio
de jornais prevista no art. g" do Regutamento Conjunto para Compartithamento de lnfraestrutura entre os Setores
de Energia Etetrica, Tetecomunicações e Petroteo, aprovado pela ResotuÇão Conjunta n" 1, de z4 de novembro
de rggg.

§ 2o Para a implementação do sistema eletrônico referido no §1o será constituÍdo grupo de trabatho com
participação de representantes das distribuidoras de energia e[etrica e das prestadoras de serviços de
tetecomunicações, sob a coordenação da ANEEL e da Anate[ em até r8o (cento e oitenta) dias contados da
publ.icação desta ResoLução.
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Art,ro. Para os contratos vigentes na data de pubticação desta Resotução, mantem-se a forma de cobrança
'nb[ês estabelecida, devendo a regra do pagamento por apenas um Ponto de Fixação definida no art, 30 ser
aplicada quando da adequação da ocupação do poste às condições dispostas no art, 20,

Art. rr, Na hipotese da Comissão de Resotução de Conflitos ser acionada para dirimir o conÍIito sobre preço
do ponto de fixação nos casos que envolvam prestadoras de Serviço de Tetecomunicações no Regime Publ.ico,
deverá ser observado período de transição de ate ro (dez) anos, durante o qual o preÇo será gradativa e
[inearmente etevado até atingir o novo vaLor eslabetecido peta Comissão,

Parágrafo único O disposto no caput ap[ica-se as renovações dos contratos vigentes na data de publicação
desta resolução.

Arl. tz. O não cumprimento do disposto nesta Reso[ução, em especial as obrigações de adequação de
ocupação dos Pontos de Fixação e de cumprimento as normas técnicas apticáveis, pode acarretar sanções
previstas na regulamentação da ANEEL e da Anatel.

ArL r3. A ANEEL e a Anatel irão revisar esta Resotução em ate 5 (cinco) anos apos sua pubticação

Art. r4. Esta Resolução entra em vigor em go (noventa) dias a partir da data de sua pubticação

ROMEU DONIZETE RUFINO JOÃO
BATISTA DE REZENDE
Diretor-Geral. Presidente
do Consetho Diretor

@

tr

i\

A.

q


