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LEI Nº 1.481, DE 29 DE MAIO DE 2018. 
 
 Autoriza o Poder Executivo celebrar Termo de 

Autorização de Uso. 
O Prefeito Municipal. 

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo de Nova Ramada autorizado a celebrar Termo de Autorização de 
Uso com a Empresa ASSISTEL TELECOM Provedor de Internet, inscrita no CNPJ sob nº 
28.014.907/0001-29, com sede na Rua São Paulo, nº 199, Bairro Santa Fé – Santo Augusto/RS, do 
seguinte bem: 

I - Torre de 36m de altura, localizada junto ao Ginásio de Esportes do Centro Administrativo, 
registrada no Patrimônio do Município sob nº 148 e estruturas onde ficam as caixas de água pertencentes 
ao município de Nova Ramada nas localidades do interior. 

Parágrafo único. O bem autorizado em uso servirá para instalação de ponto de repetição de 
Internet Via Rádio, pela Empresa. 

Art. 2º Compete à Empresa ASSISTEL TELECOM Provedor de Internet, as seguintes 
responsabilidades:  

I – Ampliar os serviços de Internet no Município e a inclusão digital aos munícipes; 
II – Fazer quaisquer tipos de reparos ou ressarcimento de danos que vierem a ocorrer ao 

patrimônio público por ocasião da instalação e manutenção dos equipamentos de transmissão; 
III – Regularidade junto a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL; 
IV – Responder por ações judiciais e extrajudiciais decorrentes de quaisquer obrigações 

decorrente da autorização. 
Art. 3º A Empresa, em contrapartida ao uso da torre, fornecerá ao Município, um acesso de 

internet com velocidade de no mínimo 02 megabits, sem custo de instalação nem de mensalidade, pela 
prestação dos serviços, pelo mesmo período da autorização. 

Art. 4º O prazo da autorização será de até sessenta meses, podendo ser cancelado a qualquer 
tempo, se comprovado o mau uso da torre. 

Art. 5º As demais obrigações entre as partes constarão no competente Termo de Autorização de 
Uso. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 Nova Ramada/RS, 29 de Maio de 2018. 

 
                                          

           Marcus Jair Bandeira 
       Prefeito 
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