
DECRETO N° 21.150, DE 20 DE AGOSTO DE 2020.

Disciplina o licenciamento e o registro das informações decorrentes de
implantação, ampliação e manutenção de redes de infraestrutura
subterrâneas, de superfície e aéreas para prestação de serviços
públicos, nas vias e logradouros públicos do Município de Caxias do
Sul.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do
Município,

 
DECRETA:

Art. 1°  Todos os serviços de redes de infraestrutura subterrâneas, de superfície e aéreas para prestação de serviços
públicos, devem submeter-se aos procedimentos de licenciamento, na forma deste Decreto.

 
§ 1º  São definidas como modalidades de serviços de redes de infraestrutura:
 
I - subterrânea: canalizações e/ou condutores subterrâneos para transporte de líquidos, sólidos, gasosos, transmissão

de energia e sinais de telecomunicações;
 
II - de superfície: estruturas, equipamentos e mobiliário de superfície relativos a telecomunicações e transmissão de

energia elétrica;
 
III - aéreas: estruturas de suporte para condutores aéreos de transmissão de energia, de iluminação pública e de sinais

de telecomunicações, exceto para transmissores de sinais não ionizantes.
 
§ 2º  As operações de manutenção de redes aéreas, bem como a instalação de iluminação pública ou outro

equipamento de interesse do Município, em posteação existente, ficam excluídas das obrigações previstas no “caput” deste
artigo.

 
§ 3º  Ficam desobrigadas dos procedimentos previstos neste Decreto as instalações de quaisquer ramais de derivação

de redes de infraestrutura para os consumidores, devendo, contudo, atender ao previsto no art. 9º e assinar o Termo de
Compromisso (Anexo I).

 
Art. 2º  O pedido de licenciamento deverá ser encaminhado na Gerência de Edificações da Secretaria Municipal do

Urbanismo mediante a protocolização das seguintes informações:
 
I - requerimento de licença, identificando sucintamente o projeto;
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II - dados de identificação do requerente (nome da empresa, área de atuação, Responsável Técnico, endereço,
telefone);

 
III - planta de situação apresentando o projeto de implantação geral de instalação, ampliação ou manutenção da rede,

em escala adequada;
 
IV - plano de interferência: deverá conter todos os conflitos passíveis de existência com as demais redes de

infraestrutura, devendo ser apresentados:
 
a) memorial descritivo e a planta construtiva contemplando as interferências, se existirem, e o detalhamento de sua

solução; e
 
b) documentação de que efetuou consultas aos órgãos públicos e empresas concessionárias para obtenção das

informações declaradas.
 
V - Planta Construtiva, devendo ser apresentada em dois jogos impressos, em escala apropriada, e uma cópia em

meio digital, contendo os seguintes itens mínimos:
 
a) indicação das nomenclaturas de ruas, bairros e demais pontos de referência relevantes de forma georreferenciada;
 
b) traçado simplificado da rede, referenciando ao alinhamento predial (locação), bem como suas cotas em relação à

superfície, quando for o caso;
 
c) indicação das redes subterrâneas existentes conforme indicado inciso IV deste artigo quando for rede subterrânea,

com indicação georreferenciada;
 
d) identificação da vegetação arbórea ocorrente nos passeios e canteiros centrais;
 
e) identificação de todos os equipamentos superficiais e aéreos dos serviços existentes, bem como sua identificação

de forma georreferenciada;
 
f) identificação de seus próprios equipamentos com apoio no solo, como postes, torres e demais instalações e

equipamentos projetados, devidamente georreferenciados;
 
g) identificação dos tipos de pavimentação, por trecho;
 
h) conter desenho com detalhamento do equipamento a ser implantado em vistas frontal, superior e lateral esquerda,

em escala1:10, no caso de instalações de superfície.
 
VI - Memorial Descritivo, contendo os seguintes itens mínimos:
 
a) descrição detalhada do projeto enquadrando-o às normas técnicas da ABNT vigentes, do cronograma físico de

implantação, das soluções encontradas para o “Plano de Interferências”, do tipo de pavimentação em cada trecho e dos
demais serviços complementares à obra; e

 
b) quantificação dos seus próprios equipamentos com apoio no solo, como postes, torres e demais instalações e

equipamentos localizados do seu projeto.
 
VII - Termo de Compromisso firmado conforme o Anexo I deste Decreto, com firma reconhecida;
 
VIII - Anotações e/ou Registros de Responsabilidade Técnica de projeto e execução, relativas às obras civis,

elétricas e mecânicas.



 
Art. 3º  Fica proibida a instalação de posteação paralela à existentes na mesma via pública, devendo as empresas

concessionárias optarem pelo uso compartilhado.
 
§ 1º  Será permitido paralelismo de posteação somente em vias com canteiro central, desde que, neste, não exista

posteação, salvos e a existente for específica de iluminação pública.
 
§ 2º  Será permitido paralelismo de posteação para iluminação pública, em qualquer caso.
 
§ 3º  Exclui-se da proibição do “caput” deste artigo, o entorno de subestações, limitando-se, no máximo, a um raio

de quinhentos metros destas, bem como as estruturas para estaiamento.
 
Art. 4º  Fica proibida a utilização de galerias pluviais para passagem de canalizações ou condutores.
 
Parágrafo único.  O Município poderá utilizar da infraestrutura implantada pela concessionária para finalidade

diversa da autorizada por esta Lei, mediante solicitação e autorização expressas.
 
Art. 5º  Nos casos em que as redes de infraestrutura de serviços incidirem sobre propriedades particulares ou órgãos

públicos deverá ser apresentada declaração daqueles autorizando sua passagem e ciência das possíveis restrições previstas
na legislação municipal.

 
Art. 6º  Fica proibida a instalação, nas vias e logradouros públicos, de qualquer equipamento, na modalidade

superficial, de sistemas de derivação e/ou conexões, e/ou amplificação de sinais, e/ou passagens intermediárias das redes
de infraestrutura de serviços.

 
Parágrafo único.  Excluem-se da proibição do “caput” deste artigo os equipamentos para usuário final que se

utilizam de cartões magnéticos e/ou moedas, e/ou outra forma de pagamento, bem como os equipamentos de combate a
incêndio e segurança pública.

 
Art. 7º  As empresas concessionárias cujas redes de infraestrutura contemplam equipamentos com a proibição do art.

6º, já instalados, deverão removê-los num prazo de trezentos e sessenta dias, a contar da publicação do presente Decreto.
 
Art. 8º  A Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) é a responsável pelo Licenciamento e o exercício da

fiscalização das atividades será efetuada por cada uma das Secretarias envolvidas no processo de Licenciamento.
 
Art. 9º  Todas as operações de abertura de valas e/ou cavas nas vias e logradouros públicos deverão receber

autorização da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos (SMOSP) e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).

 
Art. 10º  Compete à Procuradoria Geral do Município (PGM), através do Procurador-Geral, a homologação do

Termo de Compromisso (Anexo I).
 
Art. 11º  Cabe à Secretaria de Planejamento Municipal (SEPLAN) o registro das informações decorrentes das

licenças regulamentadas por este Decreto, a qual deverá manter o cadastro atualizado das redes de infraestrutura para
serviços públicos.

 
Art. 12º  As licenças terão validade de 3 (três) anos a partir da sua emissão, podendo ser renovada por igual período.
 
Art. 13°  Revoga-se o Decreto n° 10.153, de 13 de Dezembro de 2000.
 
Art. 14°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 



Caxias do Sul, 20 de agosto de 2020; 145º da Colonização e 130º da Emancipação Política.
 

Flávio Guido Cassina,
PREFEITO MUNICIPAL.

 
Grégora Fortuna dos Passos,

RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL.


