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,
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LEI N° 2.275 DE 04 DE DEZEMBRODE 2017

"Dispõe sobre alteração na Lei Municipal NO1.829/2009 e dá
outras providências"

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA,
Prefeitodo MunicípiodeÁguasda Prata- (EstânciaHidromineral),Estado
deSãoPaulo,nousodesuasatribuiçõesiegais

FAZ SABERque a CÂMARAMUNICIPAL,aprovoue eu
sancionoe promuigoa seguinte:

LEI
Art. 1° - O Art. 8° da Lei Municipal1.829/09, passaa

vigorarcoma seguinteredação:
"As torres, postes ou similares, para

suporte de antenas, deverão observar os seguintes recuos:
I - até 40,00 m (quarenta metros de

altura); 5,00 m (cinco metros) de frente e de fundo e 2,00 m
(dois metros) nas laterais, de ambos os lados.

II - com altura superior a 40,00 m
(quarenta metros) e inferior ou igual a 80,00 m (oitenta
metros) deverão observar, nos recuos estabelecidos no inciso
I deste artigo, o acréscimo de 0,10 m (dez centímetros) para
cada 1 (um) metro adicional de torre ou poste;

li 1° - Os recuos estabelecidos nos incisos
I e II deste artigo deverão ser contados a partir da projeção
dos elementos estruturais dos suportes das antenas ou da
base da torre, prevalecendo entre ambas aquela que estiver
mais próxima das divisas dos lotes:

li 2° - 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 fixadas
pelo Departamento de Engenharia para definição dos recuos
mínimos necessários à sua compatibilização com o entorno;

li 3° - A instalação de torres, postes ou
similares, para o suporte de antenas deverá seguir todas as
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prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas _
ABNT".

Art. 2° - Fica revogado o art. 90 da Lei Municipal

na data de sua
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