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LEI Nº 13.756, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
(Projeto de Lei nº 733/03, do Executivo, aprovado na forma
do Substitutivo do Legislativo)
Dispõe sobre a instalação de Estação
Rádio-Base - ERB, no Município de São
Paulo, e dá outras providências.
MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber
que a Câmara Municipal, em sessão de 19 de dezembro de
2003, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - A instalação e o funcionamento, no Município de São
Paulo, de postes, torres, antenas, contêineres e demais equipamentos que compõem as Estações Rádio-Base, destinadas à
operação de serviços de telecomunicações, fica disciplinada
por esta lei, sem prejuízo do disposto na legislação federal pertinente.
Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se Estação RádioBase - ERB o conjunto de instalações que comporta equipamentos de rádio-freqüência, destinado à transmissão de sinais
de telecomunicações para cobertura de determinada área.
Art. 3º - Consideram-se equipamentos permanentes as torres,
postes, antenas e contêineres, assim como as demais instalações que compõem a Estação Rádio-Base.
Art. 4º - As Estações Rádio-Base ficam enquadradas na categoria de uso especial E4, podendo ser implantadas em todas as
zonas de uso, desde que atendam ao disposto nesta lei.
Parágrafo único - Não se aplicam às Estações Rádio-Base o
disposto no artigo 46 da Lei nº 8.001, de 24 de dezembro de
1973.
Art. 5º - O limite máximo de emissão de radiação eletromagnética, considerada a soma das emissões de radiação de todos
os sistemas transmissores em funcionamento em qualquer localidade do Município, será aquele estabelecido em legislação
federal para exposição humana.
CAPÍTULO II
DAS RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO
Art. 6º - Fica vedada a instalação de Estações Rádio-Base:
I - em presídios, cadeias públicas e FEBEM;
II - em hospitais e postos de saúde;
III - em estabelecimentos educacionais até o ensino médio,
asilos e casas de repouso;

IV - em aeroportos e heliportos quando não autorizada a instalação pelo Comando Aéreo (COMAR);
V - postos de combustíveis;
VI - a uma distância inferior a 100 m (cem metros) de outra
torre existente e licenciada pela PMSP.
Parágrafo único - As Estações Rádio-Base localizadas em um
raio de 100 m (cem metros) de hospitais, postos de saúde deverão comprovar, de acordo com a Resolução 303 da
ANATEL, ou a que vier substituí-la, antes do funcionamento
da ERB, que o índice de radiação resultante da somatória dos
índices após o início de funcionamento da mesma, comprovando que a instalação da ERB não ocasionará nenhuma interferência eletromagnética nos equipamentos hospitalares.
CAPÍTULO III
DA INSTALAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS
Art. 7º - Nas áreas públicas municipais a permissão será outorgada por decreto do Executivo, a título precário e oneroso, e
formalizada por termo lavrado pelo Departamento Patrimonial
da Procuradoria Geral do Município da Secretaria dos Negócios Jurídicos, do qual deverão constar, além das cláusulas
convencionais e do atendimento aos parâmetros de ocupação
dos bens públicos, bem como às disposições desta lei, as seguintes obrigações do permissionário:
I - iniciar as instalações aprovadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da lavratura do Termo de Permissão de Uso, executando-as de acordo com o projeto aprovado pela Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano
- SEHAB;
II - não realizar qualquer instalação nova ou benfeitoria na
área cedida, sem a prévia e expressa aprovação pela Secretaria
da Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHAB;
III - não utilizar a área cedida para finalidade diversa da aprovada;
IV - não ceder a área a terceiros, exceto nas hipóteses de compartilhamento previstas nesta lei;
V - pagar pontualmente a retribuição mensal estipulada;
VI - responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por quaisquer prejuízos decorrentes do uso da área, serviços e obras que
executar.
Art. 8º - A retribuição mensal pelo uso do bem público municipal será calculada pelo Departamento Patrimonial da Procuradoria Geral do Município da Secretaria dos Negócios Jurídicos, de acordo com o valor de mercado de locação do imóvel
e a extensão da área cedida.
§ 1º - Quando houver compartilhamento da área entre dois ou
mais permissionários, cada um pagará a retribuição mensal

proporcionalmente à área ocupada pelo seu equipamento.
§ 2º - O valor da retribuição mensal será reajustado anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou
por outro índice que vier a substituí-lo.
§ 3º - Deverá ser efetuada a medição e cobrança de consumo
de energia elétrica e água da ERB em bens públicos municipais.
§ 4º - O recolhimento da retribuição mensal será efetuado pelo
permissionário em data e local a ser fixado no Termo de Permissão de Uso, e a impontualidade no pagamento acarretará,
desde logo, a incidência de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor devido, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nesta lei.
Art. 9º - Fica permitida a instalação de repetidores de sinal de
telefonia em obras de arte, tais como túneis, viadutos ou similares, competindo à Secretaria de Infra-Estrutura Urbana SIURB a análise e aprovação do uso no local.
Parágrafo único - Compete à SIURB a emissão do Termo de
Permissão de Uso e o cálculo do valor a ser cobrado pela utilização do espaço necessário à implantação desses equipamentos.
CAPÍTULO IV
DAS REGRAS DE EDIFICAÇÃO, USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO
Art. 10 - A Estação Rádio-Base deverá atender às seguintes
disposições:
I - ser instalada em lotes ou glebas, com frente para a via oficial, com largura igual ou superior a 10,00 m (dez metros);
II - atender ao tamanho mínimo de lote estabelecido para cada
zona de uso;
III - apresentar 1 (uma) vaga para estacionamento de veículos,
a qual poderá ser alugada;
IV - observar a distância mínima de 100 m (cem metros) entre
torres, postes ou similares, mesmo quando houver compartilhamento dessas estruturas, consideradas as já instaladas regularmente e aquelas com pedidos já protocolados;
V - o contêiner ou similar poderá ser implantado no subsolo;
VI - observância, pelo contêiner ou similar que compõe a
ERB, do seguintes recuos:
a) de frente e fundo, de 5,00 m;
b) laterais mínimos de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) de ambos os lados, para a implantação da sala de equipamentos;
VII - para torres, postes ou similares, com até 40,00 m (quarenta metros) de altura, os seguintes recuos:

a) de frente e fundo: 5,00 m;
b) laterais: 2,00 m de ambos os lados;
VIII - as torres, postes ou similares, com altura superior a
40,00 m (quarenta metros) e inferior ou igual a 80,00 m (oitenta metros), deverão observar aos recuos estabelecidos no inciso VII acrescidos de 0,10 m (dez centímetros) para cada 1
(um) metro de torre ou poste adicional;
IX - as torres, postes ou similares com altura superior a 80,00
m (oitenta metros), ficarão condicionadas à apresentação de
justificativa técnica para a altura desejada e dependerão de diretrizes prévias emitidas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - SEMPLA, aprovadas pela Câmara Técnica de
Legislação Urbanística - CTLU, para definição dos recuos mínimos necessários à sua compatibilização com o entorno;
X - afixar, no local da instalação, placa de identificação visível
com o nome da operadora do sistema, telefone para contato e
outras informações exigidas por decreto regulamentador;
XI - (VETADO)
§ 1º - A implantação de ERB deverá ser feita prioritariamente
em topo de edifícios, construções e equipamentos mais altos
existentes na localidade, desde que com anuência dos condôminos ou proprietários.
§ 2º - Nas ERBs instaladas em topo de edifício não se aplicam
o disposto nos incisos I, II, III, IV, VI, VII e VIII do “caput”
desse artigo.
§ 3º - Nas Zonas Exclusivamente Residenciais - ZER, serão
permitidos apenas postes ou similares, ficando vedada a implantação de torres.
§ 4º - Aplica-se o disposto no artigo 39 da Lei nº 8.001, de 24
de dezembro de 1973, com a redação dada pelo artigo 1º da
Lei nº 9.846, de 04 de janeiro de 1985, no tocante às restrições
contratuais estabelecidas pelo loteador.
§ 5º - Quando a ERB for implantada em terreno vago, este deverá apresentar no mínimo 15% (quinze por cento) de área
permeável.
§ 6º - A aprovação de Estação Rádio-Base em imóveis enquadrados como ZEPEC e em imóveis tombados dependem de
prévia anuência dos referidos órgãos.
§ 7º - As instalações que compõem a Estação Rádio-Base não
serão consideradas áreas computáveis para fins das disposições da legislação de uso e ocupação do solo, do Código de
Obras e Edificações e legislação correlata quando instaladas
no topo de edifícios.
Art. 11 - No caso de compartilhamento da mesma estrutura por
mais de uma empresa, deverá ser atendido o disposto no artigo
anterior.
Parágrafo único - Por ocasião do protocolamento do processo,
deverão ser identificadas todas as empresas que participem do

