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Lei nº 979/2010 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
Contrato de concessão de uso, com a empresa 
Rasche & Stefenon Ltda 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 de concessão de uso com 

a empresa Rasche & Stefenon Ltda, 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, o serviço de internet via rádio e na velocidade de 256kb para o Ambulatório Médico São 

Luís. 

Parágrafo único. A instalação física necessária para o provimento da internet no Ambulatório 

Médico São Luís será de responsabilidade da Prefeitura Municipal e o serviço de banda será fornecido 

por um provedor local. 

Art. 3º O prazo deste comodato será até 31 de dezembro de 2012. 

Art. 4º O Município não se responsabiliza pela instalação e manutenção dos equipamentos, 

ficando a mesma por conta da empresa Rasche & Stefenon Ltda. 
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Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dez. 

 

 

Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 
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