
LEI N° 1.024, DE 03 DE AGOSTO DE 2010 
 

 

“ Autoriza Empresa a instalar equipamentos de 
transmissão de sinal de internet sob espaço de 
patrimônio público”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO. Faço saber que o Legislativo Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º A Empresa MKSnet Informática Ltda. CNPJ 03.435.851/0001-55, com sede na 

Rua Marechal Floriano, 600, na cidade de Palmeira das Missões/RS, fica autorizada a instalar 
equipamentos de transmissão de sinal de internet (via rádio) sob o espaço do reservatório da 
caixa de  água da localidade da Esquina Umbu - Patrimônio n° 433, através de permissão de uso. 

Parágrafo único. A permissão que trata o caput do art. será sem ônus monetário a 
Empresa.  

Art. 2° A permissão de uso será pelo prazo de até sessenta meses, podendo ser cancelado 
a qualquer tempo se comprovado o mau uso do espaço. 

Art. 3° Durante a permissão de uso fica de inteira responsabilidade da Empresa, danos 
que vierem a acontecer no reservatório caixa de água, por ocasião da instalação e manutenção 
dos equipamentos de transmissão. 

Art. 4° A permissão de uso para a instalação de equipamentos sob o espaço do patrimônio 
público, deverá proporcional inclusão digital a comunidade, através de adequado sinal de 
internet aos usuários. 

Art. 5° É de inteira responsabilidade da Empresa permissionada a regularidade para a 
instalação do ponto de internet junto a ANATEL, bem como a energia elétrica junto à 
concessionária de fornecimento. 

Art. 6° Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar termo de permissão de uso nos 
termos da presente Lei.    

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 03 

de agosto de 2010. 
Marcus Jair Bandeira 

 Prefeito Municipal em Exercício 
 

Registre-se e Publique-se: 
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Secretário Municipal de Administração  


