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PROJETO DE LEI Nº 136-03/2015 
  

Normatiza as ações de serviços de telefonia 
fixa comutada e acesso à internet. 

 
 Art. 1º  Ficam instituídos as ações e serviços públicos de telefone fixo comutado 
e de acesso à internet, a serem prestados aos usuários da zona rural e arredores, 
dentro do território do Município, de acordo com o disposto nesta Lei. 
 

Parágrafo único. Entende-se por telefonia rural a prestação de serviço 
telefônico fixo comutado de longa distância local, nacional e internacional, bem como 
de acesso à Internet, de forma onerosa, compreendido nos limites da área de 
concessão. 

 
Capítulo I 

DO PLANO DE SERVIÇO 
 

Art. 2° O serviço de telefonia fixa comutada e de acesso à internet no âmbito 
rural, será disponibilizado a usuários mensalistas e temporários/eventuais.  
 

Art. 3° O Município prestará ao usuário o serviço telefônico e de acesso à 
internet, correspondente a adesão a um plano de serviço, devidamente especificado 
no contrato, usufruindo dos serviços a ele inerentes. 

 
§ 1º Plano de serviço básico corresponde ao serviço de telefonia fixa comutada. 
 
§ 2º Plano de serviço FI corresponde ao serviço de telefonia fixa comutada e de 

acesso à internet.  
 

Art. 4º O usuário poderá optar por um plano de serviço alternativo, podendo 
migrar desse para outro ou retornar para o plano de serviço básico, conforme lhe 
convier. 

 
Art. 5° O Município poderá, a qualquer momento, estabelecer ou extinguir 

planos de serviços, desde que enviada comunicação prévia aos assinantes com 30 
dias de antecedência. 

 
Art. 6° O Município poderá, a qualquer tempo efetuar serviços de ligações para 

não assinantes, na qualidade de serviço eventual/temporário do sistema de telefonia 
fixa comutada e de acesso à Internet. 

 
Parágrafo único. As ligações têm por objetivo a transmissão de dados relativos 

a eventos em que é necessária a utilização de telefone para transmissão radiofônica 
e/ou quaisquer outros serviços, dentro das possibilidades técnicas do sistema. 

 
Art. 7º As contas mensais da telefonia municipal terão seu vencimento no dia 

20 do mês seguinte ao da apuração do valor do serviço prestado ao usuário. 
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Art. 8º Os serviços prestados serão cobrados de acordo com os valores 
determinados no Anexo I desta Lei e serão registrados de imediato na próxima fatura, 
a partir do documento assinado pelo usuário comprovando o recebimento do serviço. 

 
DA HABILITAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 
Art. 9° A adesão ao serviço implica em assinatura de contrato e pagamento da 

tarifa de habilitação ou a primeira parcela desta. 
 
Art. 10. Tarifa de habilitação é o valor a ser pago pelo usuário, pessoa física ou 

jurídica, estabelecido no Anexo I desta Lei, pela contratação da prestação de serviço, 
o que lhe possibilita usufruir do serviço telefônico fixo comutado com ou sem acesso à 
internet, plena e imediatamente, em instalação de uso particular. 

 
§ 1º A tarifa de habilitação abrange o serviço de instalação e materiais até a 

caixa de acesso de rede da telefonia rural, cabendo ao usuário a instalação interna.  
 
§ 2º A instalação dos materiais necessários para instalação da caixa de acesso 

de rede até a residência é de responsabilidade do Município, sendo de 
responsabilidade do usuário o pagamento dos materiais utilizados, de acordo com 
Anexo I desta Lei.   

 
§ 3º O valor da tarifa para o serviço de telefonia fixa poderá ser parcelado em 

até quatro vezes. 
 
§ 4º O valor da tarifa para o serviço de acesso à internet poderá ser parcelado 

em até duas vezes.  
 
 § 5º O não pagamento da tarifa de habilitação ou da primeira parcela desta 

acarretará a resolução do contrato, independente da exigibilidade dos débitos 
decorrentes dos serviços prestados no período. 

 
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Art. 11. A efetiva prestação do serviço se dá com a conexão das instalações do 

usuário à rede telefônica externa do Município. 
 
Parágrafo único. O usuário tem a obrigação de conectar sua rede interna à 

rede telefônica externa do Município.  
 
Art. 12. Fica estabelecido que o requerente assume o encargo do pagamento 

da tarifa de habilitação e tarifa mensal, constantes no Anexo I da presente Lei, 
conforme plano de serviço firmado no contrato.  

 
Parágrafo único. A periodicidade de emissão do documento é mensal, 

podendo ser retirado junto ao Setor de Telefonia Rural ou outro oportunamente 
informado, no prazo de 10 (dez) dias antes do vencimento. 
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Art. 13. O usuário que estiver em dia com suas obrigações poderá requerer o 
desligamento temporário do serviço, após 1 (um) ano de efetivo uso, por um período 
mínimo de 30 (trinta) dias e máximo de 120 (cento e vinte) dias por ano, mediante o 
pagamento dos valores determinados para o serviço, de acordo o Anexo I desta Lei.  

 
Art. 14. A qualquer momento o assinante beneficiado no art. 13, poderá 

requerer a religação do serviço, devendo o mesmo ser executado em até 05 (cinco) 
dias úteis. 

 
Art. 15. O usuário em débito com o serviço prestado de Telefonia e acesso à 

Internet não terá direito ao ingresso de um novo tipo de serviço na área de 
telecomunicação. 

 
Parágrafo único. No caso específico de débito com Serviço de Telefonia, não 

terá direito ao ingresso de acesso à internet. 
 
Art.16. No caso massivo de avaria comprovada, o Município suspenderá,  a 

cobrança aos usuários atingidos pela mesma, referente ao período sem a 
possibilidade de utilização do serviço, sem ônus ao usuário. 

 
Parágrafo único. Será retornada a cobrança dos serviços prestados após 

funcionalidade total da área atingida pela avaria, correspondente a cada central ou 
parte da mesma. 

 
Art. 17. No caso de avaria atingindo um único usuário, este deverá comunicar 

de imediato o Município, que deverá, em 48 (quarenta e oito horas), salvo caso fortuito 
ou força maior, providenciar o restabelecimento do serviço.  

 
 § 1º O período de 48 (quarenta e oito) horas dependerá das condições 
climáticas para a realização do serviço. 
 
 § 2º O usuário poderá requerer a suspensão da cobrança, pelo período sem a 
possibilidade de utilização do serviço, nos termos do caput deste artigo, sendo 
analisadas as circunstâncias pelo Setor de Telefonia para o seu (in) deferimento.  
 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS E DEVERES DO USUÁRIO 

 
Art. 18. São direitos do usuário de telefonia fixa comutada e de acesso à 

internet: 
I. acesso ao serviço dentro da área de concessão do Município; 
II. tratamento não-discriminado quanto às condições de acesso e utilização 

do serviço; 
III. receber informações adequadas sobre as condições da prestação do 

serviço, suas facilidades, comodidades adicionais, tarifas; 
IV. a inviolabilidade e o segredo de sua comunicação, ressalvadas as normas 

legais e constitucionais para a quebra do sigilo das telecomunicações; 
V. a não divulgação ou informação de seu número mediante solicitação por 

escrito; 
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VI. a substituição de seu número, observadas as disponibilidades 
operacionais; 

VII. não consumir serviços ou adquirir bens ou equipamentos telefônicos que 
não sejam de seu interesse, bem como não ser obrigado a se submeter a condição 
constrangedora para recebimento do serviço; 

VIII. ter restabelecida a integralidade dos direitos relativos à prestação dos 
serviços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da quitação de débito ou acordo 
escrito celebrado com o Município, com exclusão da informação de inadimplência 
sobre ele anotada; 

IX. ter suspenso, temporária ou permanentemente, parcial ou totalmente, o 
acesso aos serviços oferecidos, ressalvadas as hipóteses de inviabilidade técnicas, 
desde que assim requeira; 

X. solicitar a rescisão do contrato, devendo o terminal telefônico ser 
desligado em 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da solicitação; 

XI. ter restabelecido o serviço, em caso de avaria, no máximo em 48 horas a 
partir do momento em que o usuário comunicou o setor competente, dependendo da 
complexidade da avaria e condições climáticas.  
 

Art. 19. Constituem deveres dos usuários os itens a seguir elencados: 
I. utilizar adequadamente os serviços, equipamentos e rede de 

telecomunicação;  
II. preservar os bens públicos e aqueles destinados à utilização do público 

em geral; 
III. pagar pontualmente ao Município os débitos relativos ao plano de serviço 

escolhido, as facilidades adicionais e demais encargos devidos em razão do uso do 
sistema telefônico fixo comutado local e de longa distância, bem como de acesso à 
internet; 

IV. somente conectar à rede externa do Município terminais que obedeçam 
aos padrões e características estabelecidas nas disposições técnicas e 
regulamentares; 

V. observar as normas regulamentares e legais, aplicáveis ao sistema 
telefônico fixo local e de longa distância, bem como de acesso à internet, inclusive no 
que se refere a segurança de terceiros; 

VI. providenciar local adequado e infra-estrutura necessária à correta 
instalação do equipamento; 

VII. comunicar imediatamente ao Setor de Telefonia em caso de mau 
funcionamento ou avaria de seu terminal telefônico e acesso à internet; 

VIII. não será permitida a instalação de extensão externa ao imóvel que venha 
a servir a mais de 01 (um) usuário. 

 
Art. 20. O número poderá ser substituído mediante solicitação justificada do 

usuário, desde que haja disponibilidade e mediante pagamento do serviço, de acordo 
com o Anexo I, da presente Lei. 

 
Art. 21. A alteração do titular somente se dará em caso de falecimento do 

assinante, de dissolução sociedade familiar, ou outros que envolvam a unidade 
familiar, mediante alteração contratual e pagamento do serviço, de acordo com o valor 
estabelecido no Anexo I, da presente Lei. 
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Parágrafo único. Nos demais casos a alteração do titular será considerada 
como nova instalação e incidindo a cobrança dos valores estabelecidos no Anexo I 
desta Lei, correspondentes ao serviço.  

 
CAPÍTULO III 

DIREITOS E DEVERES DO MUNICÍPIO 
 

Art. 22. O Município, enquanto prestador de serviço telefônico fixo comutado e 
de acesso à internet tem por obrigação: 

I. Prestar o serviço, nos termos da legislação aplicável ao serviço telefônico 
de longa distância e local, bem como acesso à internet, prevista pela ANATEL; 

II. Alocar equipamentos e instalações necessários à prestação, 
continuidade, modernização, ampliação e universalização dos serviços de telefonia 
fixa local e de longa distância, e acesso à internet, dentro das especificações regidas 
pela ANATEL; 

III. Manter em condições de operação e funcionamento as redes de 
telecomunicações, em sua extensão, pertinentes a prestação do serviço dentro da 
área de atuação; 

IV. Manter sistema de informação ao usuário; 
V. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço; 
VI. Divulgar, diretamente ou através de terceiros, o código de acesso 

(número) do usuário, ressalvados aqueles que requererem por escrito a não 
divulgação dos seus dados pessoais; 

VII. Observar rigorosamente o sigilo e confidencialidade das 
telecomunicações de acordo com a legislação vigente; 

VIII. Manter a privacidade dos usuários com relação aos débitos e demais 
informações pessoais. 
 

CAPÍTULO IV 
DA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 
Art. 23. É obrigação do Município a instalação e manutenção da rede externa, e 

de todos os equipamentos e materiais necessários à operação do sistema telefônico 
fixo comutado e acesso à internet, até o ponto terminal de rede; bem como a mão de 
obra pela instalação do ponto de terminal de rede até a residência. 

 
Art. 24. É de responsabilidade do usuário a instalação e funcionamento 

adequado da rede interna e dos respectivos aparelhos telefônicos e de informática, 
bem como o material utilizado pelo Município desde o ponto terminal de rede até a 
residência. 

 
Art. 25. Os terminais devem obedecer às normas técnicas em vigor e ser 

compatíveis com as tecnologias empregadas no serviço telefônico fixo comutado e 
acesso à internet. 

 
Art. 26. O Município poderá suspender a prestação do serviço, caso as 

instalações do usuário causarem danos à rede externa e demais equipamentos, 
comunicando-o dos motivos da suspensão. 
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Parágrafo único. Cessados os motivos geradores dos danos à rede externa e 
demais equipamentos, deverá o usuário solicitar a religação.  
 

DA MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO 
 
Art. 27. Após a ativação do terminal telefônico, a mudança de local de 

instalação solicitada pelo usuário dentro da mesma localidade, ficará condicionada às 
condições técnicas e disponibilidade de rede, bem como ao pagamento pelos 
serviços, de acordo com o Anexo I, da presente Lei. 

 
Parágrafo único. É de responsabilidade do usuário o pagamento pelos 

materiais utilizados do ponto de rede externa até a residência, de acordo com o Anexo 
I desta Lei.  

 
Art. 28. O número do usuário expressa a sua identidade na prestação do 

serviço, portanto, no caso de alteração de endereço dentro dos limites das áreas de 
concessão, caso haja interesse do usuário e dependendo da disponibilidade do 
serviço nas demais Centrais telefônicas do Município, poderá permanecer o mesmo. 

 
DAS SANÇÕES 

  
Art. 29. O Município suspenderá, através do bloqueio parcial de chamadas e   

total de acesso à internet do usuário que não efetuar o pagamento do débito, 
decorrente da utilização da modalidade do serviço prestado, após transcorrido 30 
(trinta) dias do vencimento. 

 
Art. 30. O não pagamento da conta telefônica e demais encargos até a data de 

vencimento acarretará as seguintes sanções: 
I. multa e juros, aplicada sobre o valor da conta a partir do dia seguinte ao 

do vencimento; 
II. encargos monetários até a data do pagamento, utilizando-se como 

referência o INPC. 
 
Art. 31. Sem prejuízo das sanções pecuniárias dispostas no artigo anterior, 

cabe a adoção das seguintes medidas por parte do Município: 
I. bloqueio total após 60 (sessenta) dias do vencimento; 
II. perda do número 90 (noventa) dias após o vencimento, sem prejuízo da 

exigibilidade do pagamento dos valores devidos, mediante notificação prévia. 
 
Art. 32. O usuário poderá contestar os débitos contra ele lançados, 

pessoalmente ou por seu representante legal, mediante protocolo. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Art. 33. Os planos de serviços, tarifas e serviços prestados constam no Anexo I 
desta Lei.  
 
 Parágrafo único. Os valores serão reajustados anualmente pelo INPC. 
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Art. 34. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 
nº 3.808, de 24 de dezembro de 2003; Lei Municipal nº 4.497, de 19 de setembro de 
2007; e as contidas na Lei Municipal nº 4.435, de 30 de maio de 2007. 
 

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 04 de agosto de 2015. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
______________________ 
 
Data: _____/_____/20___ 
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Estrela, 04 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 136-03/2015 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

136-03/2015, que Normatiza as ações de serviços de telefonia fixa comutada e acesso 
à internet. 

O Município após anos prestando Serviço de Telefonia 
Rural e arredores, bem como de acesso á internet está, na medida do possível, 
reestruturando o setor e adequando os serviços e contratos de acordo com o sistema 
de funcionalidade apresentado. 

Em consonância com a realidade, estamos atualizando as 
legislações para melhor desempenho e controle, visando integração com o sistema 
financeiro, propiciando maior agilidade, presteza e segurança nas informações 
fornecidas aos usuários. 

Deste modo, considerando o interesse público na questão, 
encaminhamos o presente Projeto de Lei para devida análise e posterior emissão de 
Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
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ANEXO I 
 

 
SERVIÇO 

 
VALOR 

Tarifa de habilitação telefone fixo R$ 414,40 

Tarifa de habilitação telefone fixo com fibra óptica R$ 814,40 

Alteração de endereço, número e titularidade  R$ 39,45 

Instalação de linhas de transmissão de rádio R$ 39,45  

Visita improdutiva comprovando defeitos nas instalações internas, 
aparelhos telefônicos, extensões ou equipamento em funcionamento 

Serviços para solução de problemas ocasionados por uso indevido do 
terminal (programações feitas pelo assinante, como "siga-me" e 
cadeado eletrônico) 

R$ 19,75 

Tarifa mensal telefone fixo R$ 28,00 

Tarifa de habilitação Internet R$ 149,60 

Tarifa mensal Internet R$ 67,30 

Suspensão, religação ou bloqueio do serviço R$ 19,75 

Material utilizado para novas instalações ou alteração de endereço por 
metro de distância do ponto de rede externa 

R$ 0,70 

 


