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NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 

Timbó, 05 de maio de 2022. 

 

Prezados 

 

 Notifica-se a Oi S. A., inscrita no CNPJ 76.535.764/0322-66, com sede na 

Avenida Madre Benvenuta, nº 2080, Bairro Santa Monica na cidade de Florianópolis a tomar 

medidas que promovam a regularização de seus cabos de telecomunicações nos postes da 

Cidade de Timbó. 

Conforme redação da Lei Municipal nº 546/2021, em especial nos artigo 179 as 

empresas prestadoras de serviços de Telecom deverão respeitar algumas regras contidas na 

Lei. 

 

Art. 179-A. A concessão, permissão ou autorização de serviço de distribuição 

de energia elétrica ou de serviço de telecomunicações não isenta a 

prestadora do atendimento às leis municipais e outras exigências legais 

pertinentes à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos. 

 

Parágrafo único. Caberá à prestadora, quando da instalação, observar as 

posturas municipais e outras exigências legais pertinentes, quanto a 

edificações, torres e antenas, bem como à instalação de linhas físicas, aéreas 

ou subterrâneas, em logradouros públicos. 

 

Art. 179-B. Na instalação, manutenção e compartilhamento de postes, a 

concessionária, a permissionária e a empresa autorizada de serviços públicos 

obrigam-se a seguir os seguintes parâmetros: 

 

I – realizar a imediata recomposição, alinhamento ou retirada dos cabos 

aéreos localizados sobre espaços públicos, tais como praças, passeios, vias 

e logradouros, que estejam soltos, energizados ou em mau estado de 

conservação; 

II – prezar pela regular ocupação dos postes, desemaranhando toda a fiação 

e cabos aéreos; 

III – fazer a manutenção, conservação, remoção, substituição de postes, de 



concreto ou de madeira, que se encontram em estado precário, tortos, 

inclinados ou em desuso, visando não comprometer a segurança dos 

usuários do espaço público. 

Parágrafo único. Os gastos incorridos no cumprimento deste artigo não 

gerarão qualquer ônus para a administração pública municipal ou aos 

usuários dos serviços prestados. 

 
 

  

 A Lei Municipal estabeleceu algumas diretrizes de organização e identificação dos cabos de 

energia e de telecomunicações, bem como designou a Fiscalização de Posturas para a fiscalização do 

cumprimento destas exigências. 

 Verificou-se que alguns cabos de fibra da empresa OI estão sem identificação e sem o devido 

alinhamento que apresente segurança e boa estética para a cidade. 

 Cita-se como exemplo os cabos localizados na esquina da Rua Sete de Setembro com a Rua 

Július Jacobsen que estão pendidos. As operadoras locais já vieram efetuar o serviço de adequação dos 

cabos mas a OI ainda possui cabos pendidos fora do padrão regular.  

 Diante da vigência da nova Lei, Notifica-se a presente empresa para que efetue e identificação 

de seus cabos com plaquetas, remoção de cabos desocupados, bem como alinhamento dos demais 

cabos de sua responsabilidade no prazo de 60 dias.   

  

 Desde já agradeço e fico a disposição. 

 

 

Thomaz H. N. Campregher 
Fiscal de Posturas 
47 3380-7150 
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