
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 

Lei nº 973/2010 
 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
contrato com a ULBRA TV, Suplementa 
Projeto/Atividade, Dotação Orçamentária e dá outras 
providências. 

 
 
 
AURIO ANDRÉ COSER, 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 com a ULBRA TV, CNPJ 

nº 88.332.580/0006-70, para a instalação e distribuição do sinal de seu canal de televisão no município 

de Vespasiano Corrêa. 

Art. 2º O Município pagará a importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), que será 

destinado à implantação do equipamento e distribuição do sinal. 

Art. 3º O Município receberá da ULBRA TV, em serviços de comerciais a quantia de 50 

inserções de 30” distribuídos na programação da mesma. 

Parágrafo único. Os comercias descritos no “caput” serão fornecidos pela Prefeitura 

Municipal, e visarão a divulgação do turismo no município. 

Art. 4º O pagamento será efetuado mediante e assinatura do contrato pelas partes, e a ULBRA 

TV, terá o prazo de 60 dias para disponibilizar o sinal contratado, sob pena de devolução dos recursos e 

demais sanções previstas na legislação pertinente. 
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Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o Projeto/Atividade, 

Dotação Orçamentária no valor de R$ 7.500,00, na seguinte dotação orçamentária para cobrir as 

despesas decorrentes desta Lei. 

06- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

01- Divisão de Cultura, Turismo e Desporto 

23.695.0011- Comércio e Serviços 

2.018- Manutenção do Departamento de promoção ao Turismo 

3.3.90.39.00000000- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6112 R$ 7.500,00 

Art. 6º Servirá de recursos para cobertura do presente Crédito Suplementar, o superávit 

financeiro do exercício de 2009. 

Art. 7º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dez. 

 
 

Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


