CAMARA MUNICIPAL DE BELO HO.RIZONTE

Altera os arts. 43-A e 43-B da Lei n° 8.616/03 e
acrescenta os arts. 43-C, 43-D e 43-E a essa
lei, gue "Contern o COdiga de Posturas do
Munictpio de Belo -Horizonte".
A Camara Municipal de Belo. Horizonte decreta:
Art. 1° - 0 art. 43-A da Lei n° 8.616, de 14 de juiho de 2003, passa a vigorar
corn a segdinte redagao:
"Art. 43-A - A ihstalagao de nnobiliario urbano subterraneo sera
-executada conforme projeto preViamente licenciado; sendo observados
os criterios definidos em regulamento.

§ 1° - As caixas de acesso de mobiliario urbano subterraneo localizadas
no passel° oauparao a faixa destinada a mobiliario urbano :
§ 2° - Sera° instalados sob a nista de rolamento, os dutos e galerias "
para passagem de cabeamento de energia eletrita e de
tetecornunicagoes.
§ 3° - Sera reafizado chamamento pOblico para obra em dutos e galerias
subterraneos ,quando houver soliaitagao concessionaria para essa
intervengao, exceto no caso previsto no § 1° do art. 43-E.
§ 4° - Apas a conclusao de obra objeto do chamamento public°, nos
terms do § 3° deste artigo, fica proibida novo intervengtio no local, no
prazo de 5 (drum) arias, exceto mediante parecer favoravel expedido
pek Compar.* (NR)
Art 2° redagao:

b

art. 43-B da Lei n° 8.616/03 passa a vigorar corn a seguinte
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"Art. 43-13 - Os parametros. e normas estabelecidos pela
TELEBRAS, ANATEL, ELETROBRAS e ANEEL, para a
instalagao de equipamentos e fiagOes de telecomunicagi5es e
energia, constituem regras de posturas a serem observadas no
Municipip." (NR)
Art. 3° - Ficam adrescentados a Lei re 8.616/03 os seguintes arts. 43-C, 43-D, 43-E e 43-F:
"Art. 43-C - Ficam proibidos a instalagao e o uso de cabeamento e fiagao
aereos de telecomunicagOes e energia eletrica em todo teiritorio do
Municipio, inclusive de redes de fibra otica, de televisab a cabo, de
telefonia e demais redes de transtnissao de dados, sendo observados o
disposto no § 1° do art. 43-E e as condigOes de transigao definidas em
iegularnento._
Paragrafo Onico - Nao se'aplica o disposto no caput deste artigo a linha
de transmissao energia de alta-tensao.
Art. 43-D - Fica permitido o uso de dutos e galerias subterraneos para
passagem de cabeamento de energia eletrica e de telecomunicagOes
por'prestador de servigo pubhco, sendo esse use condicionado
responsabilidade do prestador pela implantagao, pela manutengao e
pelo melhoramento do mobillatio respectivo, na forma do regulamento.
Paragrafo Onico - Podera ser permitido o use do mesmo mobiliario a
mail de urn interessado riesde que observadas:
. I - a capacidade tecnica do•mobiliario instalado;
II - as lirnitageses impostas pelo piano integrado a que se refere o artigo
43-E.
Art. 43-8 - Os prestadores'de servigos de distribuigao de energia e de
telecomunicagOes deverao elaborar piano integrado de enterramento da
fiagao e do cabeamento, a ser apresentado a orgao municipal
competente e ao Cornpur, no prazo de 2 (dois) anon, contado da
-pubficagao desta lei, conforme regulamento.
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§ 1° - 0 prestador de servico ptiblico concluirit a obra de enterramento e
de remocao do cabeamento aereo no prazo de ate 10 (dez) anos,
contado da aprovaceo do piano pelos ergeos, a que se refete o caput,
nos termos deste artigo.
§ 2° - Do • piano de que trata o caput deste artigo, deve constar
detathamento do mobiliario urbano subterraneo existente, conforme
previsto em regulamento.
§ 3° - Concluida a execucao do piano de que trata o caput deste artigo, a
Administraceo Publics reaiizara atualizaci5es das plantas de dutos e
galeriaesubterraneos e respectivos documentos tecnicos decorrentes de
novos-licenciarrientos, conforme dispuser o regulamento.
§ 4° - As plantas de enterramento e a documentaceo tecnica respective
integrarao o acervo pCiblico municipal.
Art. 43-F - 0 descumprimento do disposto nos arts. 43-C'e 43-E constitui
infracao gravissima.conforme` previsto nesta lei, corn multa a ser
apiicada diariamente." .(NR)
Art. 4° - 0 Executivo regulamentara este lei no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contado a partir da data de sua publicarrao.
Art. 5° - Este lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Belo Horizonte, 13 e marco de 2017
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Justificative
.
A apcesentaceo de urn Projeto de Lei visando °limiter as nonnas contidas na Lei
8616/03 que contern o Dadigo de \Postures.do Municipia de Belo Horizonte se der,
peloS motivos que passo a enumerer.
Em primeirolugar, primando pela prevalencia dr) interesse publico, procure atender
dispositivos,contidos na prepria norms, especialrnente em seu capitol° que trate do
Mobiliftrio Ufband.
Destarte, devemos atentar para o disposto ja nee Dispoficetes Preliminares da
referida Lei, em seu Artigo 5°, quando\este define que
.
Art - As operactles de construcao, conservactio e manutencao e o uso ,

da propnedade pOblica ou particular afefardo o ideates° pdblko quando
kestferfrem em direito do consumldor ou em questlio ambiental, sanitaria,
de segyrance, de transit°, astetica ou cultural do Municlpio.

.
Tarribem no § 4° da Artigo 61,ericontramos outro topic° s‘oji re a*qual o

ore.

apresentado pode cantribuir Para o aprinforarnenta da Lei, buscando atender
dfspasitivos at preserdes:Coino, estabelecido pela Lei,
§ 4° - A 'Iocalizacao e desenho do mobiliario arbano deverilo ser
definklos de forma a evitar dams ou confines coin a arbotlzaclio

Ora, terms presenciado ao long° dos illtimos anos urn aumento significativo da
queda de troncos e mesmo arvores. intakes na cidade* durante intemperies ou
mesmo na ausencia dessas. Tais quedes, que rnuitas vetes prornovern urn grande
prejuizo- tanto so patrinienio pOblico quanta a propriedades particUlares tern corno
uma de sues oausas provtiveis o tipo de Poda que vein sendo realized° na
arborizaceo orbana do* Municlpio. noterio que o tipo pada realizedo tem
privilegiado a ,passagem de cabearnento afire° e o ecesso ao mesmo

concessionarias, em detrimento -de urn adequado balanceamento da copa .dos
especimeS arboreos, corn interferencia gritante tambem na estetica dos mesmos (as
horrivisis "Arvores estilingues" disseminadas pela cidade). Vale ressaltar que essas
ocorrencias contrapoem-se tambem ao disposto no Artigo 67 da mestria Lei, que
veda "a instalacao de mobifierio urban° em local em que tel mobifierio prefudique a

seguranga ou o tninsito de velculo ou pedestre ou comprometa a estetica da
cidade".
Outro ponto a set: mencionado diz respeito ao enunciado no artigo 68 da Lei, o qual
veda "a instalagfio de mobiliario urban° em posi0o em que tel rnobilierio interfira na

visibilidade de bem tombado". Se levamios em consideracao que o cabeamento
aereo de energia eletrica e de telecomunicacees este disseminacio por Coda' a cidade
(a exc:ecao de algumas areas nas quiis ja se procedeti ao'enterramento), nao temos
como negar a plausibilidade da ocorrencia de tal interferencia, seja em relacao a
* bens tombados de forma -indiVidual, setja no que se refere ao caso de conjuntos
urbanos tornbados, coma exernplificado pelos balms Lagoinha e Santa. Tereza,
dentre outros.
Em segundo lugar, devernos ressaltar que o presente Projeto de JLei buscou atender
tambem ao disposto em outras normal, que incidem sabre o tema, notadamente o
disposto no Artigo 5° da Lei Municipal -8595/03, sue indica a necessidade de urn
"piano de remanejamento pars o subsolo" de this equipamentos, "a-previsao de use
compartilhado" das novas instaiagOes, alem'da neoassidade da "aprova0o do orgao
municipal competente" em relacao ao piano a ser twesentado.

Tail pontos acima thvantados econternplados polo presente Projeto de Lei pr9curam
.
ainda atender as recotnendacees de pireceres tecnicos do Executivo referentes a
propostas antenonnente aprediadas por essa Egregia Camara (PLs em. 133/09,
946/10, 1937/11 e 1769/15) que tratavam do mesmo tema.
Em terceiro lugar, o Projeto de Lei que aprelentamos a apreciagao dos _colegas
vereadores tern tonsequencias socials e eoonemieas importantes

daquel de

cunho urbancstico. Sobre ease' aspecto; retsalta-se a maior econornia
'

ser

propiciada pela provaVel dimlnuicao de ligacOes,clarldettinas, a dirninuicao de
acidentes corn criancas e trabalhadores corn

4

nade eletrica, alem da geracao de

empregos- diretos e indiretos relacionados- ao planejamento a implementacao da
-aggto.
Por fim, dada a complexidade e envergadura da exigAncia legal que se pretende
instituir, cabe ressaltar qua na propos% ora epresentada procurou-se eStabelecer
prams '. fatetIveis a consecucao dos' objetivos indicados, atentando-se para a
necessidade de se estabeleoer um planejamento integrado por parte das
concessionaries. e tarnbem do detalhamento das diretrizes norteadoras a- serem
definidat polo Executivo.

