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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; TRÂNSITO, 
TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; SAÚDE, 
PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, IDOSO E MULHER E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 581/08. 
        A proposta de Lei nº 581/2008 é de autoria do nobre vereador José Police Neto e 
tem por objetivo alterar “o artigo 18 da Lei 13.756 de 16 de janeiro de 2004, que 
dispõe sobre a instalação de Estação Rádio Base – ERB no Município de São Paulo. 
        A alteração proposta promover mudança na redação do inciso 2º do artigo 18 da 
Lei 13.756/04, que fixou normas para a instalação e o funcionamento de postes, 
torres, antenas, contêineres e demais equipamentos que compõem as Estações Rádio 
Base, destinadas à operação de serviços de telecomunicações. 
        A norma em questão agregou importante ferramental de controle à introdução 
destes elementos na paisagem, tendo em vista a necessária adaptação da cidade às 
novas tecnologias, sem, contudo, deixar de observar critérios de implantação que 
garantissem a qualidade do meio e da saúde. 
        A mudança do valor da multa aplicada àqueles que descumprirem às disposições 
da citada lei, resultará no aprimoramento daquele dispositivo legal, tendo em vista o 
elevado potencial econômico oriundo da introdução desse equipamento no meio 
incompatível com a sanção imposta originalmente, fato que, contrariamente do 
almejado, não consegue instar à regularização equipamentos em desconformidade 
com suas restrições. 
        Entendendo que a alteração proposta à redação do artigo 18 da Lei nº 13.756/04 
estabelecerá mecanismo realmente concretizador dos propósitos de disciplinamento da 
instalação e funcionamento das Estações de Rádio Base – ERB, viabilizando uma 
convivência harmônica com o meio onde estão inseridas, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente é FAVORÁVEL á aprovação do Projeto de Lei nº 
581/08, na forma do Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 
        No que respeita aos aspectos aos quais compete à Comissão de Administração 
Pública analisar, esta manifesta-se FAVORÁVEL à proposta em apreço, na forma do 
Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, vez que a medida agregará à norma mecanismo inibidor à permanência 
ou introdução de novas bases, sem a observância dos critérios estabelecidos pelo 
Poder Público Municipal. 
        A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia manifesta-se FAVORÁVEL à propositura, na forma do Substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, pois a 
alteração introduzida aprimora a lei em questão, resguardando os interesses da 
Cidade, no que tange à sua necessária adequação às novas tecnologias, sem declinar, 
entretanto, da observância ao interesse comum. 
        Da mesma forma, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e 
Mulher é FAVORÁVEL ao PL 581/04, na forma do Substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, reforçando o 
entendimento de que necessária se faz a medida adotada, resguardando o equilíbrio 
entre o interesse de desenvolvimento da cidade e a manutenção da qualidade de vida 
dos cidadãos no que diz respeito à sua saúde, presentes na forma em questão. 



        Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra 
nada a opor, posicionando-se FAVORÁVEL à propositura, na forma do Substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
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