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PROJETO DE LEI N°. 020/2022 

DISPÕE SOBRE O ALINHAMENTO E A RETIRADA DE FIOS 

EM DESUSO E DESORDENADOS EXISTENTES EM POSTES 

DE ENERGIA ELÉTRICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA APROVA E A PREFEITA DE ABAETETUBA 

SANCIONA A SEGUINTE LEI.  

Art. 1º Ficam as concessionárias ou permissionárias de energia elétrica, empresas estatais e 

privadas prestadoras de serviço que operem com cabeamento aéreo na cidade de 

Abaetetuba, obrigadas a realizar o alinhamento ou a retirada dos respectivos fios, cabos e 

demais equipamentos fixados em postes, sempre que não tenham mais utilidade. 

Parágrafo único. A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica fica 

obrigada a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus 

cabeamentos, a fim de que estas façam o alinhamento dos seus cabos e demais instrumentos 

por elas utilizados e que proceda a retirada dos que não estão mais utilizando. 

Art. 2º A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica deve fazer a 

manutenção, conservação, remoção, substituição, sem qualquer ônus para a administração 

pública municipal, de poste de concreto ou de madeira que está em estado precário, torto, 

inclinado ou em desuso. 

§ 1º Em caso de substituição de poste, fica a empresa concessionária ou permissionária de 

energia elétrica obrigada a notificar as demais empresas que utilizam os postes como 

suporte de seus cabeamentos, a fim de que possam realizar o realinhamento dos cabos e 

demais componentes. 

 § 2º A notificação de que trata o § 1º do artigo 2º desta lei, deverá ocorrer em 48 (quarenta 

e oito) horas da data da substituição do poste. 
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 § 3º Havendo a substituição do poste, as empresas devidamente notificadas têm o prazo de 

10 (dez) dias para regularizar a situação de seus cabos e/ou componentes. 

Art. 3º O compartilhamento da faixa de ocupação deve ser feito de forma ordenada e 

uniforme, de modo que a instalação de um ocupante não utilize pontos de fixação e nem 

invada a área destinada a outros, bem como o espaço de uso exclusivo das redes de energia 

elétrica e de iluminação pública. 

Art. 4º Fica a empresa concessionária ou permissionária, que detenha a concessão de 

energia elétrica, obrigada a enviar mensalmente ao Poder Executivo Municipal relatório das 

notificações realizadas, devendo conter, no mínimo, a localização do poste a identificação 

da empresa responsável bem como do comprovante de recebimento por parte do notificado. 

Art. 5º Sempre que verificado descumprimento do disposto nos artigos 1º e 2º, o município 

deverá notificar a distribuidora de energia elétrica acerca da necessidade de regularização. 

Art. 6º As fiações devem ser identificadas e instaladas separadamente com o nome da 

ocupante, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento. 

Art. 7º O não cumprimento do disposto nesta lei nos prazos fixados sujeitará ao infrator o 

dever de indenizar o Poder Público Municipal através da aplicação de penalidade: 

   I - à empresa distribuidora de energia, multa de 100 URM (Unidade de Referência 

Municipal), por cada notificação ou denúncia que deixar de realizar; 

   II - à empresa distribuidora e demais empresas ocupantes que utilizam os postes para 

suporte de seus cabeamentos, em relação a não conformidade de sua responsabilidade, 

multa de 100 URM (Unidade de Referência Municipal) se, depois de notificada, não realizar 

a manutenção de seus fios e equipamentos dentro do prazo estabelecido. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se infratoras todas as empresas 

concessionárias, permissionárias e/ou terceirizadas, que estiverem agindo em desacordo 

com esta lei, no âmbito do município de Abaetetuba. 
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Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, consoante à fiscalização e aplicação 

de multas. 

Art. 9º O prazo para execução total do que determina esta lei para a fiação existente, será de 

no máximo 01 (um) ano, a contar da data de sua publicação. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Abaetetuba, 23 de Março de 2022. 

 

 

 

 

________________________________ 

Jô Dias 

VEREADORA-PSDB 

 

________________________________ 

Sotério Fagundes 

VEREADOR-PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

Quem percorre as ruas de nossa cidade e olha para o céu primeiro precisa desviar o 

olhar de um emaranhando de fios esticados nos postes, muitos desses em desuso, sem 

utilidade e vetores de risco eminente. Denuncias já foram formalizadas, as reclamações são 

constantes e mesmo diante da preocupação de muitos, nada de fato foi feito. 

Partindo deste pressuposto, o presente Projeto de Lei surge da necessidade evidente e 

urgente da tomada de medidas eficientes para que o problema seja solucionado antes de 

sofrermos danos graves. A proposta aqui contida é resultado da observação e da 

somatização de informações obtidas em toda a cidade de Abaetetuba, onde por certo a 

Prefeitura Municipal tem um canal de comunicação eficiente para permitir um 

intercâmbiojunto a população dos diversos serviços, principalmente os que tem efeito 

naurbanização do município, pois vários fios ficam em desuso e até arrebentadosno solo. 

A cidade precisa de um norte para os problemas apresentados pelamodernidade, haja 

vista, que as empresas de telecomunicações com o avançoda internet geram 

inúmerosproblemas aos usuários deste tipo de serviço, bemcomo o suporte para que chegue 

o sinal aos assinantes.Com isso devemos ofertar aos munícipes uma norma que possa 

adequar a suaparticipação de forma urbanizada e legal. 

Somente, com o intercâmbio entre o Poder Executivo, as empresas de energia 

elétrica, detelecomunicação e cabeamento de internet poderá resguardar o perímetrourbano 

com norma que garanta a retirada do excesso formulado e o usoindiscriminado sem uma 

supervisão das autoridades administrativas municipaispodendo ofertar tranquilidade para os 

próprios moradores. 

Assim, solicitamos aos nobres pares, que votem pela aprovação da presente matéria 

para afinalidade de superação dos incômodos atuais de muitos cabos sem o uso devidoou 

emdesuso, dando segurança a toda a população Abaetetubense. 

 

Abaetetuba, 23 de março de 2022 

 

________________________________ 

Jô Dias 

VEREADORA-PSDB 

________________________________ 

Sotério Fagundes 

VEREADOR-PSDB 

 


