
LEI DAS ANTENAS

CONSIDERAÇÕES



LEI Nº 13.116, DE 20 DE ABRIL DE 
2015.

É a lei das antenas, sancionada pela 
Presidência da República e que passou a ser 
orientadora das leis estaduais e municipais 

que virão.



LEI Nº 13.116, DE 20 DE ABRIL DE 
2015. 

O QUE DETERMINA?
Facilidades para a instalação de mais antenas, especialmente as 

que não causam impacto visual, que possibilitem ampliar a oferta 
de ligações celulares e transmissão de dados na cidade. 

Obrigação dos municípios com mais de 300 mil habitantes da 
criação de conselho consultivo e a dispensa de vários 

licenciamentos que ajudam no processo de instalação dos novos 
equipamentos.



O QUE HÁ HOJE NA LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL? 

(município de SP)

A Lei 13.756, de 16 de janeiro de 2004, de 
autoria da Prefeita Marta Suplicy, em 
vigência, ocasionou, ao contrário da 

legislação nacional recém aprovada, um sem 
número de requisitos que dificultaram o 
processo de instalação das antenas e a 

consequente expansão da rede.



MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL 2010 
(município de SP)

A Lei 15.147, de 28 de abril daquele ano, 
alterou os artigos 18 e 20 da lei anterior, 

elevando a multa aplicada às penalidades 
por irregularidades de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais).



QUAL FUTURO DA LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL? 

(município de SP)

Em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo 
está o projeto de lei 751/2013 que reverte 
totalmente esta situação e abre enormes 

facilidades para a instalação das antenas, além de 
retornar ao valor de 6 mil reais às multas por 

infração. Este projeto já foi votado em primeira 
votação no dia 27/3/2014 e aguarda plenário para 

a segunda, onde poderá sofrer alterações.



O QUE PRECISA SER ALTERADO 
NESTE PL 751/2013?

Acrescentar artigo para a REVOGAÇÃO TOTAL das 
leis 13.756/2004 e 15.147/2010, além da criação 

imediata, conforme prega a legislação federal 
vigente e recém aprovada, da Comissão 

Consultiva Municipal sobre a Lei das Antenas, sua 
composição e regras de funcionamento.



AMPARO LEGAL PARA ESTAS 
AÇÕES PROPOSTAS

O Plano Diretor Estratégico, aprovado também por nós 
na Câmara Municipal ano passado, diz em seu artigo 

197 que 
- “são objetivos da Política e do Sistema de 

Infraestrutura”: 

item IV – estabelecer mecanismos de gestão entre 
Município, Estado e União para serviços de interesse 

comum, tais como abastecimento de água, tratamento 
de esgotos, destinação final de lixo, energia e telefonia;



OBRIGADO!

Gabinete na Câmara Municipal 
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