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LEI Nº 1.205, DE 12 DE JUNHO DE 2013. 
 

 Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar 
Termo de Autorização de Uso de Bem Patrimonial. 

  
 O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Autorização de Uso do 
bem patrimonial N 148, caracterizado como torre de 36m de altura, localizada junto ao Ginásio de Esportes 
do Centro, com os Voluntários da Defesa Civil e RENER – Rede Nacional de Emergência de 
Radioamadores – Radioamadores Licenciados, possibilitando a instalação de estação repetidora de 
Radioamador. 

Art. 2 Os Voluntários da Defesa Civil e RENER, após a celebração do termo, passam a ter as 
seguintes responsabilidades: 

I – Instalar e fazer a manutenção dos equipamentos necessários para a estação repetidora de 
Radioamador; 

II – Prestar serviço gratuito como meio de comunicação às comunidades regionais em calamidades 
públicas quando os demais serviços de comunicação falharem, especialmente no Município de Nova 
Ramada; 

III – Fazer qualquer tipo de reparos ou ressarcimento de danos que vierem a ocorrer ao patrimônio 
público por ocasião da instalação e manutenção dos equipamentos da estação repetidora de Radioamador; 

IV – Regularizar a estação repetidora de Radioamador junto a Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL; 

V – Responder por ações judiciais e extrajudiciais decorrentes de quaisquer obrigações decorrentes 
da autorização. 

Art. 3 Como contrapartida à autorização de uso, considera-se a prestação de serviço gratuito como 
meio de comunicação às comunidades regionais em calamidades públicas quando os demais serviços de 
comunicação falharem, especialmente no Município de Nova Ramada. 

Art. 4 O prazo da autorização será de sessenta meses, podendo ser prorrogado por igual período, ou 
cancelado a qualquer tempo, comprovado o mau uso do espaço. 

Art. 5 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 12 de Junho de 2013. 
 
 

Hardi Milton Eickhoff 
Prefeito Municipal  
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