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LEIN ' 2.722, de I' de margo de 2021
(De autoria do Vereador Romilson Nascimento Silva DEM)

Diso6e sabre a obrigatQljedade da
emoresa concessionfria de servifo oQblico
de ]:istdbuic5o de eneraia e16trica e demais
emDresas ocupantes de sua inftaestrutura a
se resLringir a ocupacio do esDaQO pQblico
dentro do que estabelece as normast6cilifw
aplicfvcis e oromover a reaularizac8o e a
retirada dos flds inutilizados. em vias
pQblicas no Municipio de Jaauali6na..e.d4
outras provid6ncias.

MARCIO GUSTAVO BERNARDES REID, Prefeito do Municipio de Jaguari6na,

Estado de S8o Paulo etc.,

FA(;0 SABER que a Cfmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a

seguinte lei

Art. I ' Fifa a emprcsa concessionfria de servigo pablico de distribuigao de

energia e16trica, aqui denominada Distribuidora, detentora de infraestrutura de postes, obrigada a

observar o correto uso do espago pablico de forma ordenada em relagao ao posicionamento e

alinhamento de todas as fiag6es e equipamentos instalados em seus postes, para isso respeitando

rigorosamente as normal aplicaveis, em particular em observfncia aos afastamentos minimos de

seguranga em relagao de solo, em relagao gs instalag6cs de iluminagao publica, visando n5o

interferir com o uso do cspago pablico por outros usuarios, notadamente os pedestres.

$ 1' O compartilhamento de pastes nio dove conlprometer a seguranga de pessoas

e instalag6es.

$ 2' E obrigagao da Distribuidora de energia e16hica zelar para que o

compartilhamento de postes mantenha-se regular is normas t6cnicas, para isso notificando as

empresas ocupantes de sua infraestrutura para corregao de irregularidades, bem como
denunciando junto ao 6rgao regulador e Hiscalizador das ocupantes, em faso de nio tomadas is

devidas provid6ncias nos prazos estabelecidos.

Art. 2' A Distribuidora de energia e16trica dcverf tomar as medidas cabfveis

pcrante a empresa ocupante para corregao de irregularidades e a retirada de bios inutilizados nos

pastes bem coma a retirada de feixes de fibs depositados nos pastes, coma fomia de reduzir os

riscos de acidentes e atenuar a poluigao visual. .,XI.
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Art. 3' Sempre que veriflcado descumprimento do disposto no artigo I ' e 2o, o

Municfpio deverf notificar a Distribuidora de energia e16trica acerca da neccssidade de

regularizagao.

$ 1' A notificagao de que se trata o caput dove canter, no minima, a localizagao

do posts a ser regularizado e a descrigao da n5o conformidade identificada polo municipio.

$ 2' Sempre que notificada pele Municipio uma ngo conformidadc quc ngo deja

sua responsabilidade direta a Distribuidora de energia e16trica deverf renotificar em at6 10(dez)

dias corridos, a empresa que utiliza os postes homo suporte de seus cabeamentos acerca da

necessidade de regularizagao.

Art. 4' A Distribuidora de energia e16trica e demais empresas que utilizem os

postes de cnergia e16trica, ap6s devidamente notiHlcadas, t6m o puzo dc 150(canto c cinqucnta)

dias para regularizar a situagao de sous cabos e/ou equipamentos existentes.

Art. 5' A Distribuidora de energia e16trica deve fazer a manuteng5o, conservagao,

remogao, substituigao e recolocagao, sem qualquer anus para a administragao, do(s) paste(s) dc

concreto ou madeira, que se encontra em estado precario, tortos, inclinados, cm desuso ou

posicionados de forma incorreta.

g I ' Em casa dc substituigao ou recolocagao do paste, rica a Distribuidora de
energia e16trica obrigada a notificar as demais empresas que utilizam os postes homo suporte de

seus cabeamentos, a Him de que possam realizar a regularizagao dos deus equipamcntos.

$ 2' A notificagao de que trata o $ 1' do artigo 3' desta Lei, deverf ocorrer em at6

48(quarenta e otto) horas da data da substituigao do paste

$ 3' Havendo a substituigao ou recolocagao do paste, as empresas devidamente

notificadas t6m o puzo de 15(quinze) dias para regularizagao dos sous cquipamcntos

Art. 6' Fica a empresa Distribuidora de energia e]6trica obrigada

mensalmente ao Poder Executive, relat6rio constando todas as notificag6es realizadas junto fs

empresas ocupantes e denQncias junto ao 6rgao regulador e fiscalizador das ocupantes, bem

homo a comprovagao de protocols dos documentos.

Art. 7' O nio cumprimento do disposto nests Lei nos prazos Hixados sujeitara o

infrator o dover de indenizar o Poder Municipal atrav6s da aplicagao de penalidade:

I -- A empresa Distribuidora de energia, multa de 500 UFESP's, por dada

notinicagao ou denQncia de sua responsabilidade direta que deixar de rcgulgrjzarlou que deixar de

rcnotificar sc ngo for de sua responsabilidade direta; .,e ,#i<Zi:'/
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Paragrafo Qnico. Para os efeitos desta lei consideram-se infratoras todas as

cmprcsas concessionfrias e/ou terceirizadas que estiverem operando dentro do Ambito do

Municipio de Jaguariana, agindo em desacordo com asta legislagao.

Art. 8' O puzo para adequagao e implementagao total do que determina asta Lei

para niagao existente, serf de no mfximo 01(um) ano, a costar da data de sua publicagao

Paragrafo Qnico. Durante este periodo as notificag6es realizadas nio ensejarao a

aplicagao de penalidades

Art. 9' Esta Lei intra em vigor na data de sua pyF'licag

Prefeitura do Municipio de Jaguariana, em I'.dd ma#c1laJg 202.l-\ ./ ) /I

RCl6 GU6TAV0 BERNARDES REIS
Prefeito

'/

Expediente e Registro da Secretaria de Govemo

na data supra.

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretfrio de Govemo

Publicada


