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ATA DE JULGAMENTO 200 

 

 Aos 19 dias do mês de Abril do ano de 2020, às 14h30, no Paço Municipal , 

reuniram-se a pedido da ,representantes do Comitê Emergencial de Combate ao 

Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa Brasil Tower de Cessão de 

Infraestrutura Ltda  referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 A representante do estabelecimento Ana Julia da Cunha  informou que Inicialmente, 

importante esclarecer que a BTC é uma empresa que tem como objeto social, a locação de 

infraestruturas para serviços de telecomunicações, sendo ela responsável pela locação da 

área/imóvel, para construção de infraestrutura para implantação de Estação Rádio Base 

(“Antena”), especificamente biosites, que servirão para que as operadoras de telefonia 

móvel possam instalar seus equipamentos e assim prestar um serviço de sinal de telefonia 

de qualidade para a população da região.Neste sentido, desde o ano de 2019 foi verificado 

que a região do bairro Cidade Jardim, neste município, estavam com um fornecimento de 

telefonia celular e dados aquém dos parâmetros de qualidade merecidos pela população, 

havendo locais de sombra e com cobertura de telefonia e internet deficitária. Por essa 

razão, a BTC fora acionada pela operadora de telefonia Vivo para que fosse instalada uma 

infraestrutura em um local estratégico para resolução da situação descrita. Para tanto, em 

11.3.2020 a BTC obteve a licença de execução 022386. Em 17.4.2020 a obra foi 

fiscalizada, sendo requerida a sua paralisação devido a pandemia causada pelo Covid-19. 

No entanto, trata-se de uma manutenção emergencial da rede de telefonia se enquadrando 

no art. 2º do decreto 142/2020. Isso porque, a região já possuía uma alta demanda, sendo 

necessária uma implantação de infraestrutura para atender a região, com a ocorrência da 

pandemia houve um crescimento exponencial da demanda ocorrendo um 

congestionamento na rede de dados. Dessa forma, as pessoas que estão na zona de sombra 

estão com cobertura precária ou até mesmo sem cobertura de telefonia e internet devido ao 

congestionamento, o que impossibilita de fornecer um sinal de telefonia, que é, 

principalmente, neste momento imprescindível e urgente. Melhor dizendo, a obra que está 

sendo realizada é uma obra emergencial da rede de telefonia para garantir a prestação do 

serviço essencial de telefonia celular conforme art. 3º, §1º, VI do decreto federa ln.º 

10.282, de 20 de março de 2020 e art. 2º do decreto 142/2020 do município de Santo 

André. Por tais razões a BTC requer a autorização para continuidade da obra. 
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Parecer :  O Decreto Municipal 140/2020  através do Art. 2º  estipula que fica 

recomendada a paralisação imediata de obras da construção civil, excetuadas obras de 

segurança hídrica, enchentes, nas áreas da saúde e manutenções emergenciais. Caso haja 

uma situação de continuação extraordinária ou de serviços essenciais e emergenciais na 

obra , enviar plano de trabalho para nova deliberação. 

 

No recurso apresentado fica amplamente justificado a continuação e finalização das 

obras. Porém, há de se ressaltar que houve reclamações da vizinhança em relação a 

emissão de odores( tintas) nas casas .Portanto o retorno das obras fica condicionado ao 

cumprimento das normas sanitárias e de higiene, bem como todo cuidado e utilização de 

equipamentos de proteção para evitar que partículas e demais sejam enviadas as 

propriedades .O não cumprimento acarretara na cassação do alvará de construção. 

 

São Carlos, 19 de Abril de 2020 

 

________________________________          _________________________________ 

 Secretaria Municipal de Habitação                Procuradoria Geral do Município 

 e Desenvolvimento Urbano 

 

 

  _____________________________             __________________________________ 

 Câmara Municipal de São Carlos                  Sociedade Civil 

 

 

_________________________________________ 

Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 

 

 


