
Lei N° 143/98 
 
 

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro a 
Associação Telefônica dos Moradores de Vespasiano 
Corrêa e dá outras providências. 

 
 
 
  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

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

seguinte Lei: 

  Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro a Associação 

Telefônica dos Moradores de Vespasiano Corrêa no valor de R$ 13.100,00 (treze mil cem reais) 

objetivando a implantação de 18 (dezoito) linhas físicas de telefone, sendo: 15 (quinze) linhas na linha 

Dona Izaura e 03 (três) linhas na linha Vitorino Monteiro. 

  Parágrafo único Duas linhas a serem instaladas na linha Dona Izaura, ficarão de 

propriedade do Município, que os utilizará para telefonia comunitária, ou para outras atividades a serem 

definidas em Lei específica. 

  Art. 2º Após a implantação do sistema será de responsabilidade da Associação Telefônica 

dos Moradores de Vespasiano Corrêa, a manutenção dos ramais telefônicos, não cabendo ao município 

qualquer ônus, inclusive quanto ao pagamento das ligações. 

  Art. 3º A Associação Telefônica dos Moradores de Vespasiano Corrêa terá um prazo de 90 

(noventa) dias para implantação das linhas telefônicas. 

  Art. 4º A Associação Telefônica dos Moradores de Vespasiano Corrêa deverá prestar 

contas do valor recebido num prazo máximo de 90 (noventa) dias após a ativação das linhas telefônicas. 

  Art. 5º Ficará a cargo da Associação Telefônica dos Moradores de Vespasiano Corrêa a 

definição das propriedades onde as linhas telefônicas serão instaladas. 



  Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária 

05.22.134.1008 - 4.1.1.0.00.00 da SMOV. 

  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 quatorze dias do mês de abril de mil novecentos e noventa e oito. 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


