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Let. Complementar ng 1. 11 de 20 de Julho de 2022. 

EMENTA: Dlspoe sobre a locallza¢01 tnstalafao e funclonamento de 
antenas transmissoras de radio, televistio, telefonta celular, 
teiecomunicacses em geral e outras antenas transmissoras de 
radlapio eletromagnetlca e da outras provldindas. 

Paco saber que a camara Municipal de Portetras, Est.ado do ceara. em sessao 
ordlnarta realizada no dia 15 de julho de 2022, aprovou e eu sanciono a segulnte Lei 
Complementar: 

CAPfTULOI 
DOSOBJETIVOSEDEFINl�OES 

Art. 12 - Esta Lei Complementar estabelece normas sobre a Instalacao e o 
funcionamento de pastes, torres, antenas, conteineres e demais equipamentos que compoem 
as Esta¢�.s de Radio Ba-Se, destlnadas a operacao de services de teleccmunlcacoes no 
Municfpio de Porteiras, sem prejufzo do disposto na Legtslacao Federal pertinente, 
objettvando garantlr atraves da protecao dos direitos fundamentals da pessoa humana: 

I - o pleno desenvolvlmento das funcoes sociais da cidade; 

II • a saude, o sossego e o bem estar dos mumcrpes. 

Art 212 - Para os efeitos de aplicacao desta Lei Complementar ficam 
estabelecldas as seguintes deflnlcoes: 

I - Esta�o Mdio Base - ERB: o conjunto de tnstala�Oes que eomportam 
equipamentos de radlofrequencla, destinados a transmlssao de sinais de telecomunlcacoes 
para cobertura de determlnada area; 

II - equipamentos permanentes: as torres, postes, antenas e conteineres, assim 
como as demais lnstalacoes que compoem a Esta�ao Radio Base; 

Ill - lm6vel: o lote, terreno ou gleba, publlco ou prtvado, ediflcado ou nao: 

IV - testada ou alinhamento: a linha dlvlsorla entre o im6vel de proprledade 
particular ou publica e o logradouro ou via publica: 

V - contstner: npo marftimo ou embarcacac • catxa construida em aco ou 
alumtnlo com o objetlvo, neste caso, de acomodar equipamentos para instalacao e 
funcionamento da ERB; 

VI - ruldo: qualquer ruldo som que cause ou possa causar perturbacoes ao 
sossego pnbuco ou produzlr efettos psteotogicos ou flstol6gfcos negatives em seres humanos, 
inclulndo: 

a) rutdo de fundo: todo e qualquer ruldo que esteja sendo captado e que 
nao seja proventente da fonte objeto das medtcoes: ,Jf}/ 
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b) vlbracao: movimento oscilat6rio transmitido pelo solo ou por uma 
estrutura qualquer, perceptlvel por uma pessoa, 

VII - campo eletromagnenco: sucessao de campos magnettcos e eletrtcos que se 
propagarn pelo espaco de forma autonorna e independente da fonte; 

VIII • radia�ao: partfculas e campos que se propagam em ralos, no espaco 
preenchido ou nao por materia, podendo ser ionizantes ou nao ionizantes; 

IX • radtacao eletromagnetlca: constttufda por c:ampos eletrtcos e magnencos 
variando no espaco e no tempo, caracterizada pela amplitude (tamanho) e pela frequencia 
(ou, alternativamente, pelo comprimento da onda) da oscllacao: 

X • recuo: distancia medida em proj�ao horizontal, entre a(s) parte(s) mats 
avancadals) da edtftcacao e a(s) divisa(s) do terreno em que se ache a Instalacao: 

XI - vfzlnhanca: entorno da lnstalacao, deltrnltado ate onde alcancarn os 
eventuais impactos causados pela ERB; 

XII • laudo teemco: relate d� proflsstonal habilitado destgnado para avaltar 
determinada sltuacao que se encontre dentro de sua area de conhecimento; 

Xlll • descarga atmosfertca: descarga elerrtca que se produz entre nuvens de 
chuva ou entre uma destas nuvens ea terra; 

XIV • tmpacto de vmnhance: todo e qualquer efeito negative ou posmvo 
verlftcado pela lnstalacao e funclonamento da ERB em seu entorno, ou viztnhanca, a ser 
aferido por relat6rio ou laudo tecnlco: 

XV - area perrneavel: consiste em toda parte do terreno que nao possui 
revesnmento de ptso, permitindo que a agua da chuva penetre no solo. 

CAP[TULOII 
DOS REQUISJTOS PARA INSTALA�Ao DE ESTA�Ao RADIO BASE 

Art 3.11 - As tnstalacoes das Esta�oes Radio Base • ERB's, poderao ser fettas em 
qualquer zona de uso do Muntctpto de Portetras, 

§ lg • A instalacao ou regularizacao de qualquer ERB devera observar as 
dlsposkoes desta Lei Complementar e o llmlte maxlmo de radlacao eletromagnettca, em 
conformidade com o e-stabelecido em legislacao federal, hem corno na Resolucao n2 700, de 28 
de setembro de 2018 da Anatel, eu outra que vter a subsnnn-la, pertt.nentes para expcstcao 
humana. 

§ 2r2 - E vedada a tnstalacao de ERB e de qualquer de seus equlpamentos 
permanentes que obstrua, mesmo que parcialmente, a visibilidade de bens tombados. 

Art 4g - Para a concessao da Licenca de lnstala�o - LI, serlo observados 
alguns parametros tecnlcos e urbanfsticos: 

I • sao consideradas areas crfticas, e se sujeitam as medicoes de conformldadw 
estabelecidas na Leglslacao Federal e Regulat6ria as areas cujas antenas estejam a menos de: , 
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a) 50 (cinquenta) metros das dlvlsas dos terrenos ccupadcs por hospltals 
e maternidades; 

b) 30 (trlnta) metros das divisas de terrenos ocupados por creches, 
bercartos, asilos e similares, clfnicas medicas e similares; 

c) 30 (trinta) metros das dtvtsas dos terrenos ocupados per eseolas, 
faculdades, universidades e similares. 

Paragrafo unlco - Quando as antenas estiverem em torres ou slmllares, devera 
ser respeitado afastamento de, no mfnimo, 2 (dois) metros do eixo da torre, para divisas 
tronrats, laterals e de funoos, 

Art 512 - E obngatorto o comparttlhamento de torres pelas prestadoras de 
services de telecomunlcacoes que utillzam estacoes transmissoras de radtocornunlcacao nas 
sltuacoes em que o afastamento entre elas for menor do que 300 (trezentos) metros, exceto 
quando houver justificado motive tecnlco, 

§ 12 - O disposto no caput deste artigo nao se aplica a uttllzacao de antenas 
flxadas sobre a estrutura prediais, tampouco as harmonlzadas a paisagem. 

§ 2Q - O 6rgao regulador federal de telecomumcacces estabelecera as condicoes 
sob as quats o compartilhamento podera ser dispensado devido a motivo tecmco. 

§ 32 - Podera ser autortzada mstalacao de Estacao Radio Base � ERB, antenas 
transmtssoras e Mtcrocelulas nas areas elencadas abalxo, quando apresentado prevlamente 
laudo radiornetrtco te6rico, em conformidade com os limites estabelecidos na legtslacao 
federal! 

r - areas verdes: 

II - areas institucionais; 

lll .. vtas publtcas: 

IV - canteiro central; 

V - bens tombados e de interesse paisagfstico. 

§ 411 • Quando nos topos dos edlftctos, os equtpamentos de transmtssao, 
contelner e antenas, deverao, quando possfvel, ser instalados obedecendo ao recuo frontal e 
fundo de no mfntmo l,SOm (urn metro e ctnquenta centtrnetros) das dlvtsas do terreno, 

§ 52 - A instalacao da ERB em area de bens tombados e de interesse 
paiSagfstico, nAo podera obserutr, mesmo que paretatmenee, a vtstblltdade dos hens. 

Art 62 - Para a construcao e mstalacao de torres e equtpamentos de 
telecomunlcacoes, o interessado devera consultar e cumprir as exigenclas e dlretrtzes 
estabelecldas pela Agencia Nacional de Telecornunlcacoes - ANATEL, por entidade que a 

� 
substitua. bem come apresentar os proletos, laudos e relatortos nernnentes, elaborados nor 
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entldade, instituto de pesquisa e tecnologta, ou profissionaJ competente, com a devida 
ccmprovacac de responsablltdade tecnlca, 

Art 7� - As torres e equipamentos de telecomuntcacces lnstalados ate a data da 
publtcacao desta Lei Complementar, poderao ser regularizados no prazo de ate 24 (vtnte e 
quatro) meses, contados a partir da publlcacao da presente Lei, desde que atendam ao 
dtsposto contido nesta e nas normas da Agencia Nadonal de Telecomunlcacoes • ANATEL. 

Paragraro untco - Niio sera autortzada qualquer regulartzacao de ERB em data 
posterior ao prazo estabelectdo no caput salvo processos Ja em andamento Justtflcadamente 
nao flnalizados ate o referido prazo. 

Art 8Q • Os contemeres ou smnlares deverao observer os reeucs deflnidos 
neste arttgo, podendo ser implantados tambern no subsolo: 

I - de frente, 3,00m (tres metros); 

II - laterats e fundos mtmmos de 1,SOm (um metro e etnquenta centimetres). 

Paragrafo unlco - Os contelneres. atnda que 1nstalados em subsolo, deverao 
observar os recuos previstos neste artlgo. 

Art 90 • Para atender os recuos previstos, poderio ser Iocados ou adquiridos os 
tmovets ltndetros, a flm de constdera-los no dtmenstonamento, mantendo-os desabttados, nao 
sendo necessarla sua uniflcacao, ficando a validade do Alvara de Instalacao condlcionada a 
manutencao da locacao ou cessao, a ser afertda por ocaslao da renovacao, 

Art 10 - O Poder Publico Municipal podera sollcitar a ANATEL, a quaJquer 
momento e sem prevto avtso, a realiza�io de medtcees dos equtpamentos da tom, poste ou 
similar, a fim de aferir obedtencla aos limites de ernlssao de campos eletrornagneticos fixados 
na legislacao pertinente. 

Art 11 - 0 terreno em sendo em lote vago que se pretender implantar a ERB 
devera apresentar, no mf ntmo, 5% ( ctnco por cento) de area permeavel. 

Art. 12 - Todos os equtpamentoe que compoern a ERB deverao receber 
tratamento acusttco para que, no receptor, o rufdo nao ultrapasse os limites maxlmos 
prevlstos nas normas tecnicas vigentes para expostcao humana, ou que venham a substttui- 
las, dispondo, tambem, de trat.amento antivibrat6rio. 

CAPITULO Ill 
DOSPROCEDIMENTOSPARALICENCIAMENTO 

SE(:.AOI 
DO AL VARA DE INSTALAf:.'40 

Art. 13 • Para a tnstalaeao de ERB sera necessano o prevto proeesso 
administrativo de Alvara de Instalacao. 

Peragrafo untco - Flea protbtda a instalacao de ERB em qualquer Imovel sltuado 
no Munidpio de Porteiras sem prevla ernissao de alvara. � 
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Art 14- 0 requerimento de Alvara de lnstalacao sera apreciado pela Secretaria 
Municipal de Melo Amblente e devera ser tnstruldo com os segulntes documentcs. 

I - contrato de locacao do proprietarlo do im6vel para Instalacao de ERB, em 
favor da empresa operadora do sistema ou proprietarta da torre ou de cada uma delas, em 
caso de compartilhamento, se for o caso; 

II - cerndao de mamcula atualizada do im6vel; 

lll - ata da reunlao, registrada em cart6rio, com anuencta dos condeminos, 
conforme convencao condomlntal. quando for o caso: 

IV - duas vtas de plantas contendo as especiflca�es e locaUza�o de rodes es 
elementos da ERB no im6vel, recuos, asslnadas por profissional habilitado, responsavel pela 
elaboracao do projeto e pela execucao da obra. com a devtda comprovacao de 
Responsabllldade Tecnlca, hem como projeto estrutural da torre, poste ou similar, 
abrangendo todos os equipamentos que cornpoern a ERB demonstrando a observancla das 
normas tecnicas em vigor e da legtslacao municipal tnclusive no tocante a emissao de ruidos e 
vtbracoes, subscrtto por pronssional habtlttado: 

V • apresentar laudo demonstrando que a ERB atendera aos f ndlces de radtacao 
estabelectdos pela leglslacao e pelas resolucoes da ANATEL, emitldo por profissional 
habilitado, demonstrando que a totalidade dos indices de radiacao resultantes da ERB em 
funclonamento nao causarao rtscos ou demos, no case de haver expostcao humana; 

VI • laudo com a devtda cornprovacao de Responsabilidade Tecnica 
dernonstrando a existencta de slstema de protecao contra descargas atmosfericas que seja 
independente e exclusivo da ERB; 

VII • eomprovante de recclhtmento da taxa de exame e vertflca�o de projeto de 
instalacao de ERB. 

§ 12 - Ap6s a anallse do projeto apresentado, sendo tdentlttcada qualquer 
Incorrecao, sera efetuada a notificacao da requerente para, no prazo maximo de 60 (sessenta) 
dias, contados de sua comuntcacao, efetuar os aeertos apontados. 

§ 22 - O nao atendimento no prazo prevlsto no paragrafo anterior ou a 
apresentacao de correcoes em desconformidade com as determinacoes estabelecldas, 
implicara no indeferimento do projeto e, na necessidade da forrnallzacao de novo 
requertmento, nos moldes estabelecldos nesta Iegtslacao, inclusive com novo recolhimento da 
taxa para exame e veriftcacso do projeto de instalacao de ERB. 

Art. 15 - A taxa para exame e vertftcacao do projeto de tnstalacao de ERB, sera 
de 1.000 (um mil) Unidades de Referenda Municipal (UFIRM), para torres ate 15 (qulnze) 
metros de altura, e um acrescimo de 500 (quinhentas) Unidades de Referenda Municipal 
(UFIRM) para cada 3 (tres) metros adlctonats, a ser paga no ato do prctocolamento do pedido. 

Paragrafo (mico - Como condlcao para concessao de Alvara de Localtzacao e 
necessario que o imovel onde sera instalada a ERB esteja totalmente qultado com os triblt� tos 
afetos, tais como Impasto Predial Territorial e Urbano. 
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Art 16 - O projeto apresentado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
devera center medldas de protecac que lmpecam o acesso de pessoas nao autorizadas a ERB. 
devendo o acesso as instalacoes ser franqueado a fiscaltzacao. 

SE�OII 
DO AUTO DE REGULARIZApiO 

Art 17 • Sera autortaada, nos termos do art 7g desta Lei Complementar, a 
regularlzacao de ERB erigida sem alvara de lnstalacao, procedimento para a qua! devera o 
lnteressado apresentar a mesma documentacao exlgida no art 15, inclusive o comprovante de 
recolhlmento de taxa, conforme art. 16 desta Lei Complementar. 

SE{:AOIJI 
DO AL VA.RA DE FUNCIONAMENTO 

Art 18 • 0 funcionamento da ERB conclulda ou regularizada depende de Alvara 
de Funcionamento a ser requerido perante a Secretaria Municipal de Adrnlnlstracao, 
Planejamento e Financas. 

Paragrafo unlco - 0 pedldo de Alvara de Funcionamento devera ser lnstrufdo 
com os segulntes documentos: 

I -Alvara de instalacao da ERB ou Auto de Regularizacao: 

II • comprcvante de recolhtmento da taxa para concessao de Alvara de 
Funcionamento, previsto no C6digo Trlbutarlo do Munidpio de Porteiras. 

Art 19 - A ernpresa operadora da ERB tera 15 [quinze] dias para lnstalar placa 
identificando seu nome fantasia, razao social, CNPJ, numero do Alvara de Funcionamento com 
sua respecnva data de emtssao e valtdade, e numero de telefone para cases de emergsncta. 

§ 12 - A placa de ldentlllcacao devera ter dtmensees e localtzacao de forma a 
estar legfvel a partlr do passeio publlco do terreno no qual a ERB esta Instalada, 

§ 2g • Cada empresa que compartilha a ERB devera tambern instalar placa 
proprta no mesmo tmovet 

§ 3g - Decorrido os 15 (quinze) dias ap6s a emtssao do Alvara de 
funclonamento, cabera a Flscallzacao de Obras a verlflcacao da exlstencla da placa no local. 

Art. 20 • O Alvara de Funcionamento tern valtdade no exeretcto em que e 
emltido, devendo sua renovacao ser solicitada no perfodo de janeiro a rnarco de cada ano. 

CAP/TULOIV 
DAS REGRAS ESPECIFJCAS PARA COMPARTILHAMENTO 

Art. 21 • Em case de tnstalacao, bem come de regulartza�, quatsquer 
comparttlhamentos, acresclrnos de equipamentos, ou alteracao de tecnologia, deverao 
respeitar os limites impastos pela ANATEL. 
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Art 22 - Nos casos de compartilhamento de equipamentos ja aprovados, devera 
ser fcrmallzado novo prccesso de Alvara de Funclonamento, acompanhadc dos segutntes 
documentos: 

I - c6pia do Alvara de Instalacao e Alvara de Funcionamento; 

II • autonzacao do proprletarto da estrutura: 

Ill - relat6rlo tecntco atuallzado que ateste que o compartllhamento nao levara 
a produ�ao de rufdo e radlacao ou outros efettos acima dos pararnetros da lcgtslacao e pelas 
resolucoes da ANATEL, devendo abranger todos os sistemas a serem instalados em 
compartilhamento. e demonstrando que a totalidade dos indices de radiacao resultantes da 
ERB em funcionamento nao causara rtscos ou danos, no caso de haver expos�o humana, 
tudo com a devida cornprovacao de Responsabilidade Tecnlca: 

IV - comprovante de recollumento da taxa para concessao de Alvara de 
Funcionamento, previsto no C6digo Tributarlo Municipal. 

Art. 23 • Para o compartilhamento que neeesstte de tnstal� de novos 
equipamentos em torre ou terreno ja licenciados, devera o compartilhante proceder em 
conformidade com o art. 22 desta Lei, bem como: 

I - requerer novo Alvara de lnstalacao, conforme art 15 desta Lei 
Complementar: e 

II - posterlormente, novo Alvara de Funclonamento, conforme art 19 desta Lei 
Complementar. 

Art 24 • O compartilhamento de ERB que esteia em processo de regulanzacao 
devera ocorrer ap6s a flnallzacao do Auto de Regularlza�o da Instalacao principal. 

Art 25 - Constatado o excesso na somat6rla de ermssoes de campos 
eletromagnencos, as operadoras compartilhantes deverao imediatamente reduzir a erntssao 
para dentro dos parametros legals. 

Paragrafo untco • A emissao devera ser reduztda para o ltmtte deflnido na 
legislacao federal e na Resolucao nQ 700 da ANATEL de 2018, ou outra que vier a substitul-la. 
sob pena de cancelamento dos alvaras de todos os equipamentos compartilhantes, sem 
prejufzo das demais penaltdades prevtstas nesta Lei Cornplementar e devera ser apresentado 
novo relat6rio tecnico que ateste suas emissoes dentro dos pararnetros legais e sem riscos a 
saude humana. 

Art 26 - Apllcam-se a cada uma das empresas compartilhantes da ERB, 
indlvldualmente, as regras contidas nos artigos 21 a 25 da presente Lei Complementar. 

Paragrafo unico • As penalidades prevlstas nest.a Lei serao apllcaveis, 
cumulattvamente, a cada uma das empresas operadoras compartllhantes, e a proprletarla da 
torre, poste ou similar. 
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Art 27 - Nao serao admitidos novos compartilhamentos, se qualquer das 
antenas ccmparttlhantes de torte, poste ou similar cu dos tmovets onde estao instal-ados 
encontrarem-se irregulares perante o Municf pio de Porteiras. 

CAPfTULOV 
DA FISCALIZA�A.O E DAS INFRA�OES E PENALIDADES 

sECA,o 1 
DA FISCALIZAp{O 

Art 28 - A regulartdade das tnstalacoes das ERB's, serao ftscaltzadas pela 
Secretarla Municipal de Obras e Services Publlcos. 

Paragrafo (mico • A flscallzayao se dara de offcto ou mediante notfcla de 
irregularidade, vtsando garantir o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar. 

SE�OII 
DAS INFRA�iJES 

Art 29 - Para os fins desta Lei Complementar conslderam-se lnfracoes: 

I - lnstalar ou manter ERB em qualquer local do Munlcf pio de Porteiras, zona 
urbana ou rural, cu qualquer equipamento permanente que lhe seja correlate, sem a previa 
obtencao de Alvara de Instalacao: 

II - iniciar ou manter em funcionamento ERB, ou qualquer equlpamento 
permanente que lhe seja correlato, ou ainda, de novo equipamento, ou novo 
compartilhamento em ERB, ja licenciada ou nao, sem o necessario Alvara de Funcionamento; 

Ill • ultrapassar os limites de emlssao de campos eletromagnencos, seja 
individualmente, ou por forca de compartilhamento, estipulados na Leglslacao Federal e na 
Resolucao no 700 da ANATEL de 2018, ou outra que vier a substituf-la; 

IV - desobedecer a ordem de embargo ou interdicao: 

V • executer a instala�ao da ERB em desconformidade com as dtmensoes 
distanciamentos e recuos aprovados, ou deixar de lhes conferir o devido tratamento acustico 
e antivibrat6rio, nos termos do art 12 desta Lei Complementar; 

VI - deixar de indicar os informes sob re as operadoras que utlllzarn a ERB; 

VII • prancar qualquer outra vtolacso as normas prevtstas nests Lei 
Complementar. 

SE{:AOIII 
DAS PENALIDADES 

Art 30 • 0 descumpnmento do dlsposto nesta Lei Complementar sujeltara a 
empresa operadora do slstema ou proprtetarta da torre ou de cada uma delas, em caso y e 
compartilhamento, as seguintes penalidades: 
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I - notiftcacao: 

II· multa; 

Ill - embargo e/ou Interdlcao: 

IV - revogacao do Alvara de Instalacao e do Alvara de Operacao. 

SUBSE{:AOI 
DA NOTIFICA�Ao 

Art. 31 - A notlflcacao indicada no inciso I do art. 31, desta Lei Complementar, 
detenninara aos responsavets que adequem a ERB, quando for o caso, aos padroes 
determlnadc na presente l.ei Complementer, observados cs segulntes prazos: 

I - 20 (vinte) dias utets, no caso de instalacao ou funcionamento clandestino de 
ERB, bem como outros casos, exceto quando ja decorrido o prazo previsto no art 72; 

II • 15 (qutnze) dias utels, no caso de ultrapassar os limites de campos 
eletromagnettcos definidos na leglslacao federal e na Resolucao n� 700 da ANATEL de 2018, 
ou outra que vier a substltuf-la; 

Ill - 48 (quarenta e oito) horas, no caso de ERB que apresente risco lminente. 

Paragrafc untco • o tnteressado tera iguais prazos para mterpor 
contranotiftcacao, devendo ser enderecada e protocolada na Secretaria Municipal de Obras, 
localizada na sede do predlo da Prefeitura. 

Art 32 - Havendo compartilhamento da torre, poste ou similar por duas ou 
mats empresas operadoras, todas serao nonftcadas, por meto de carta com avtso de 
recebimento ou por qualquer meio eletronlco (watsap ou email), a fim de dar conhecimento 
as operadoras eventualmente nae ldentiflcadas. 

§ 111 - A notlftcacao devera ser enderecada a sede da operadora ou proprletaria 
da torre, poste ou similar, podendo ser enviada via Domtcfho Fiscal Eletronico (DF·e) ou por 
via postal, com avtso de receblmento. 

§ 212 - Presumern-se validas as lntlmacoes dlrlgldas ao endereco constante do 
procedlmento admlnistrativo para o licenciamento, ainda que nao recebldas pessoalmente 
pelo interessado, se a modificai;ao temporaria ou definitiva nao tiver sido devidamente 
comunicada ao municfpio de Portetras, thnndo os prazos a parnr da juntada aos autos do 
comprovante de entrega da correspondencta no primitivo endereco. 

SUBSE"'O II 
DASMULTAS 

Art 33 - Para as tnfracees prevtstas no art 30 desta Lei Complementar, as 
multas serao calculadas atraves da quantidade de UFIRM - Unidade Fiscal do Municfpio de 
Portefras, quando decorrido o prazo da notiftcacao e vertftcado o seu nao atendimen� 
devendo ser graduadas da segulnte maneira: 
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I - 30.000 (trinta mil) UFIRM's, para as tnfracoes previstas nos incisos I a IV do 
art 30 desta Lel Complementar; 

II - 20.000 (vlnte mil) UFIRM's, para as Infracoes previstas nos Incises Ve VI do 
art 30 desta Lei Complementar; 

Ill • 15.000 (quinze mil) UFIRM's para as tnfracees previstas nos mctsos VII do 
art 30 desta Lei Complementar. 

§ 112 - Sera devtda uma multa para cada aqao ou orntssao contrarta a legtslacao, 
o que ensejara na possibilidade de apltcacao cumulativa de penalidades, quando praticadas 
mais de uma conduta. 

§ 2Q - sm caso de retnctdencta, as multas, pot infra¢es as normas prevtstas 
nesta Lei Complementar, serao aplicadas em progressao arttmetica de razao 1. 

§ 312 - Caracteriza-se retncldencta a repettcao de mrracso a um mesmo 
dispositivo, pela mesma pessoa ffslca, jurldica ou sucessor, dentro do prazo de 1 (um) ano, 
contado da data: 

I - da ulttma autuacao pela mesma lnfracao, sem mantfestacao contrarta do 
contribulnte; ou 

II • quando houver passado em lulgado, admini.strativamente, a dectsao 
condenat6rla referente a nltlma autuacao pela mesma Infracao, 

§ 40 - As multas nao pagas no prazo assinalado serso tnscrttas como dtvtda 
atlva, sem prejufzo na fluencta dos acresclmos previstos no C6digo Tributario Municipal. 

SUBSEf:,40 Ill 
DO EMBARGO EDA INTERDI(:AO 

Art 34 - A lnstalacao e o funcionamento de antenas transmissoras de radio, 
televisao, telefonia celular, telecomuntcacoes em geral e outras antenas emissoras de campos 
eletromagnencos sem a prevta autortzas:3o do Munidpio acarretarao no embargo tmedlato da 
obra e do funcionamento da antena, independentemente de prevta notlflcacao ou avlso, sem 
preju{zo da multa pecuntana apllcavel, 

Paragrafo unlco - 0 interessado tera prazo de ate 20 (vinte) dias uteis para 
interpor sua defesa, devendo ser enderecada e protocolada na Secret.aria Municipal de 
Adminlstracao, Planejamento e Ftnancas locallzada no predlo da Prefettura. 

Art. 35 - Havendo descumprtrnento ao embargo, o Muntcfplo podera proceder a 
tnterdlcao do im6vel, para impedir o acesso em geral. 

SUBSE(:AOW 
DA REVOGAC:-AO DO ALVARA DE INSTALAc;AO E DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO 

quando: 
Art 36 - O Alvara de Instalacao e o Alvara de Funcionamento serao revoga� d�: 
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I - verificada a ocorrencia de irregularidade e devidamente notiflcada, a 
empress responsavel a regularlzar a ERB, desatender injustiflcadamente, o prazo constante 
da nottflcacao: 

II - houver sollcttacao do interessado mediante requerimento; 

Ill • houver alteracao das caractertstlcas com as quats tenha sldo aprovado, 
exceto o compartilhamento devidamente licenciado. 

§ 111 • A revogacao do Alvara de Instalacao e do Alvara de Func1onamento nao 
prejudicam a apllcacao de multa pecuntaria quando devida. 

§ 2Q • o tnteressadc tera prazo de ate 20 (vtnte) dlas utets para tnterpor sua 
defesa, devendo ser enderecada e protocolada na Secretaria Municipal de Adrnlnlstracao, 
Planejamento e Financas locallzada no predlo da Prefeitura. 

SUBSE(:AO VII 
DA INTERPOSl�O DE DBFBSA B RECURSO CONTRA MULTA 

Art 37 - Da penalldade de multa, prevlsta no artigo 30, tnctso II, desta Lei, 
cabera lnterposlcao de defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias iiteis, sendo este 
tambern o prazo para o pagamento da mesrna, ap6s este prazo sera lancada em dfvida ativa. 

Paragrafo untco • As defesas e os recurses seguirio o rito estabelec1d.o pelo 
C6digo Trfbutarlo Municipal. 

CAP[TULO VI 
DAS DISPOSlf:OES FINAIS E TRANSITORIAS 

Art 38 - O Municfpro de Portetras, constatando a exist!ncia de torre, poste, 
contelneres, ou antenas irregulares no Munlcfplo, podera proceder ao envio de offcio a 
ANATEL, informando o local de lnstalacao, e que referida ERB nao cumpre as extgencias 
municipals, soltcttando a suspensao dos slnals de telecomuntcacao, ate que sela regularizada, 
independentemente de notiflcacao ou aviso a proprletaria da torre, poste ou similar e 
empresas operadoras usuanas e comparnlhantes, 

Art 39 - As ERB's Ja lnstaladas no Munlcfplo e nae llcencladas ate a data da 
publlcacao da presente Lei Complementar deverao ingressar com o pedido de regularlzacao, 
adequando-se aos seus dispositivos no prazo previsto no art 711, a contar da data da 
publica?o desta Lei Complementar. 

Art 40 - Os pedidos de Alvara de lnstalacao protocolados anterlormente a 
publlcacao desta Lei Complementar, alnda sem despacho dectsorto, deverao enquadrar-se as 
novas dlsposlcoes, sob pena de lndeferlmento. 

Art 41 • Excluem-se da apltcacao da presente Lei Complernentar os rependores 
de sinais internos. 

Paragrafo untco - Nao estao sulettos as prescrtcoes prevlstas nesta Lei 
Complementar as infraestruturas para suporte de radares militares e civis, com prop . 6sito def; 
defesa ou eonerole de trtHego a6reo, cuJo functonamento dever6 cbedeeer a regulamenta94o 
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pr6pria, hem como as infraestruturas utilizadas para radio cornunlcacao dos Orgaos de 
Seguran� Publtca, 

Art 42 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publlcacao. 

Paco da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, aos vlnte (20) dias 
do m�s de julho de dots mile vinte e dots (2022). 
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CERTIDAO DE PUBLICACAQ 

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, no uso de 
suas atribuicoes legals, e nos termos do art. 37, caput, da Constitulcao 
Federal, art 28, inciso X, da Constituicao do Estado do Ceara, art. 121, § 12, da 
Lei Organica do Munidpio de Porteiras, em cumprimento com as exlgencias 
legais e em conformidade com a decisao do Superior Tribunal de Iustica, nos 
autos do Recurso Especial n2 105.232/96/0053484-5, 

CERTIFICA 

que a Lei Complementar n2 17, de 20 de julho de 2022, que Dtspee sobre a 
localiza�io, iostala�io e funcionamento de antenas transmissoras de radio, 
televisio, telefonia celular, telecomunicaeees em geral e outras antenas 
transmissoras de radia�ao eletromagnetica e da outras provldencias, foi 
publicada na data de hoje por meio de afixa�o no flanel6grafo situado no 
atrto da sede do Poder Executivo Municipal e nas Secretarias Municipais, 
bem como site oficial da Prefeitura de Porteiras. 

Pelo que firmo a presente. 
Portelras(CE), 20 de Julho de 2022. 
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