
 
 
 
 

LEI MUNICIPAL N. 866, de 27 de agosto de 2010.  
 
 
 
 

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
PERMITIR O USO DE TORRE EM ESTRUTURA METÁLICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.     

 
 
 

EVERALDO LUIS CASONATTO, Prefeito Municipal de União do Oeste, Estado de 
Santa Catarina, Faço saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou, e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
  
 

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a permitir o uso de 
torre em estrutura metálica, de propriedade do Município, para captação de sinal de internet, 
a título gratuito, pelo prazo de 10 (dez) anos, renovável por igual período, mediante nova 
autorização legislativa.  

 
Art. 2º. As despesas com instalação, manutenção, guarda, restauração e 

conservação do bem, será de inteira responsabilidade da permissionária, inclusive aquelas 
que dizem respeito ao arrendamento/locação do imóvel onde será instalada referida torre, 
salvo se for imóvel de propriedade do Município. 

 
§ 1º. Todo e qualquer ônus de natureza civil, criminal ou trabalhista, que venha a 

recair sobre o bem ou terceiros, ainda que fortuitamente, decorrentes do seu uso, será de 
responsabilidade exclusiva da permissionária. 

 
§ 2º. A permissionária deve ser escolhida mediante licitação pública na modalidade 

de concorrência pública nos termos do artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.666/93 e demais 
legislações aplicáveis à espécie, devendo a permissionária assumir compromisso de praticar 
preços compatíveis com os da região, assim como demais condições que a Administração 
Pública entender conveniente no processo licitatório aludido. 

 
Art. 3º. A permissionária não poderá, sem a prévia e expressa aquiescência do 

Poder Público Municipal, transferir a terceiros seus direitos, sob pena de extinção imediata e 
automática da permissão de uso. 

 
Art. 4º. Ao final do prazo da permissão o bem deve ser devolvido a Municipalidade 

em condições ideais de uso. 
 



Art. 5º. A permissionária deverá dispor dos serviços de internet no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da assinatura do contrato de permissão de uso. 

 
 Art. 6º. A violação de quaisquer das condições estabelecidas pela presente Lei, ou, 

por motivo superveniente, considerado o interesse público devidamente justificado, implicará 
na extinção ou revogação imediata do termo de permissão, bastando para isso, comunicação 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo qualquer indenização à 
permissionária. 
 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Gabinete do executivo Municipal de União do Oeste, em 27 de agosto de 2010. 
 
 
 

 
EVERALDO LUIS CASONATTO 

Prefeito Municipal 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE 
 
 
 
 

MENSAGEM N. 27/2010 
 
 

 
SENHOR PRESIDENTE 
SENHORES VEREADORES 
 

EVERALDO LUIS CASONATTO, Prefeito Municipal de União do Oeste, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, apresenta à Colenda Câmara de 
Vereadores, para o devido estudo e deliberação, Projeto de Lei anexo que: “AUTORIZA O 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PERMITIR O USO DE TORRE EM 
ESTRUTURA METÁLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.     
 

 
A Lei Orgânica do Município de União do Oeste estabelece em seu 

artigo 111 e § 3º, que “o uso de bens municipais por terceiros poderá ser outorgado mediante 

concessão, permissão ou autorização, quando houver interesse público, devidamente justificado” 

e “a permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será outorgada a título precário, 

mediante autorização legislativa”. 

Em decorrência do interesse público e como forma de incentivar o 

acesso as fontes de cultura e a sua difusão, bem como o aprimoramento e desenvolvimento do 

ensino escolar e da pesquisa, a municipalidade adquiriu uma torre em estrutura metálica a qual 

será destinada para a captação de sinal de internet, proporcionando o acesso a internet para 

muitos munícipes. 

Sendo o que se apresenta, requer-se a apreciação e aprovação do 

presente Projeto de Lei. 

 

Gabinete do Executivo Municipal de União do Oeste, em 28 de julho de 

2010. 

 

 

EVERALDO LUIS CASONATTO 
Prefeito Municipal 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO OESTE 
 
 
  

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 00___/2010 
 
 
 TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE UMA TORRE EM ESTRUTURA METÁLICA COM 
18 (DEZOITO) METROS DE ALTURA, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DO OESTE E ______________, VISANDO A PERMISSÃO DE USO DE UMA 
TORRE EM ESTRUTURA METÁLICA COM 18 (DEZOITO) METROS DE ALTURA PARA 
CAPTAÇÃO DE SINAL DE INTERNET, EM CONFORMIDADE COM O ART. 111, § 3º, DA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL E LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.   
 
 A Prefeitura Municipal de União de Oeste, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de 
Direito Público, estabelecida na Av. São Luiz, n. 531, Centro, Inscrita no CGC nº 
78.505.591/0001-46, neste ato representada pelo Sr. EVERALDO LUIS CASONATTO, Prefeito 
Municipal, inscrito no CPF nº ____, adiante denominado simplesmente de Prefeitura Municipal e 
_____, representado pelo Sr. _____, (qualificação), residente e domiciliado_______, inscrito no 
CPF nº _____, adiante denominado simplesmente _______, resolvem de comum acordo, 
celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE UMA TORRE EM ESTRUTURA 
METÁLICA COM 18 (DEZOITO) METROS DE ALTURA PARA CAPTAÇÃO DE SINAL DE 
INTERNET, que propõem cumprir as seguintes clausulas e condições: 
 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 A PREFEITURA MUNICIPAL permitirá para uso exclusivo em serviço do 
PERMISSIONÁRIO 01 (uma) torre em estrutura metálica com 18 (dezoito) metros de altura 
para captação de sinal de internet. 
 
 PARÁGRAFO ÚNICO: O permissionário se compromete em instalar a torre em estrutura 
metálica e adquirir e instalar os equipamentos necessários para a captação do sinal de internet, 
arcando com todas as despesas. 
 

CLAUSULA SEGUNDA - DA GUARDA E MANUTENÇÃO DO BEM 
 
 O permissionário, assume total e irrestrita responsabilidade pela instalação, 
conservação, guarda e quaisquer ocorrências que venham a surgir com torre e demais 
equipamentos nela instalados, durante a vigência deste Termo, apurados no ato ou 
posteriormente. 
 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA 

  
Fica vedada a transferência ou cessão do objeto do presente Contrato a terceiros, sem 

autorização por escrito da Prefeitura Municipal. 
 

CLAUSULA QUARTA - DA VISTORIA DO BEM 
 



Reserva-se a PREFEITURA MUNICIPAL, o direito de proceder vistoria ou levantamento 
físico da referida torre e equipamentos sempre que julgar  conveniente, sendo que o 
permissionário recebe nesta data de assinatura do presente Instrumento a torre em perfeitas 
condições de uso. 
 

CLAUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO ÔNUS 
 
 O permissionário compromete-se a receber a torre em estrutura metálica, ora cedida, em 
todos os itens que se fizerem necessários, durante a vigência desta Permissão, bem como 
responsabilizar-se pelas questões de litígio dela decorrentes. 
 

CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
 A vigência desta Permissão é de10 (dez) anos, podendo ser prorrogada de acordo entre 
as partes por escrito e por alteração específica da legislação vigente. 
 

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISÃO  
 
 O não cumprimento de qualquer das clausulas e condições deste Contrato, bem como 
dos preceitos e especificações aqui constantes, poderá importar na rescisão do presente 
instrumento, ou por conveniência administrativa, sem direito a qualquer indenização ou Ônus, 
com prévios aviso de 90 (noventa) dias. 

 
CLAUSULA OITAVA - DO FORO 

 
 Para dirimir qualquer litígio sobre o presente instrumento, fica eleito o Foro da Comarca 
de Coronel Freitas - SC, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 
(três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam 
 
 
 


