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Lei nº 1.340/2016 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
Contrato de concessão de uso, com a empresa 
PANNET SERVIÇOS ON LINE LTDA e dá outras 
providências. 

 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de concessão de uso com 

a empresa PANNET SERVIÇOS ON LINE LTDA, CNPJ nº 04.438.117/0001-02, com referência à 

utilização da torre municipal instalada com o objetivo de recepção de sinais, para a acoplação de 

equipamentos wireless que serão utilizados para retransmitir sinal de internet entre os pontos de 

Encantado e Anta Gorda. 

Parágrafo único. È vedado à empresa o uso da antena para distribuição do sinal de internet no 

município de Vespasiano Corrêa. 

Art. 2º Como contrapartida desta autorização, a empresa disponibilizará, sem ônus para o 

Município, um link de internet para utilização da Prefeitura Municipal na velocidade de 1 Mb, pelo 

período em que a autorização for válida. 

Parágrafo único. A instalação física necessária para o provimento da internet na Prefeitura 

Municipal será de responsabilidade da mesma. 

Art. 3º O prazo deste comodato será até 31 de dezembro de 2020. 
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Art. 4º O Município não se responsabiliza pela instalação e manutenção dos equipamentos, 

ficando a mesma por conta da empresa PANNET SERVIÇOS ON LINE LTDA. 

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis. 

 
 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


