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Lei nº 1.089/2012 
 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
Contrato de concessão de uso, com a empresa 
CEMÉF INFORMÁTICA 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 CEMÉF INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 10.971.118/0001-10, com referência à utilização 

de 01 (uma) torre metálica de 30 metros de altura, de propriedade do Município, com o objetivo de 

recepção de sinais, para a instalação de equipamentos utilizados pela comunidade na recepção de sinais 

para Internet, visto que a empresa acima é a única que disponibiliza sinal via rádio no Município. 

Parágrafo único. A torre citada no caput do Art. 1º será utilizada para recepção e transmissão 

de sinal de internet para a comunidade de Linha Lucano Conedera e arredores que ainda não dispõe do 

sinal em virtude da localização geográfica da mesma. 

Art. 2º O bem objeto desta Lei será utilizado exclusivamente para a distribuição de sinal a 

comunidade em geral com objetivo especifico de transmissão de dados para Internet. 

Art. 3º Em contrapartida, a empresa CEMÉF INFORMÁTICA LTDA disponibilizará 

gratuitamente um ponto de acesso wi-fi de 512 kbps, junto ao Viaduto 13, para uso da comunidade em 

geral e turistas, pelo prazo que perdurar o contrato. 

Art. 4º O prazo deste comodato será de 02 (dois anos), a contar da assinatura do contrato. 
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Art. 5º A empresa CEMÉF INFORMÁTICA LTDA se responsabilizará pela montagem e 

fixação das torres, realizar contrato de comodato com o proprietário da área onde será fixada a torre, 

bem como o pagamento de quaisquer custos que vierem a surgir com tal contratação. 

Art. 6º O Município não se responsabiliza pela manutenção dos equipamentos e da torre, 

ficando a mesma por conta da empresa CEMÉF INFORMÁTICA LTDA, independente de qual fator 

ocasionou o dano. 

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 dois dias do mês de agosto de dois mil e doze.  
 

 

Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Ronaldo Dachery 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


