
LEI N° 1.271, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006. 
 
 
 
 AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A  
 ASSINAR CONTRATO COM A RBS/TV. 
 
 
ELEANIR LUIZ FACCO, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal de 
Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a assinar contrato com a Televisão 
Imembuí S.A (RBS/TV), nos termos da minuta de contrato anexa a esta Lei, da qual passa 
fazer parte. 

Art. 2º. O contrato tem vigência por doze meses. 

Art. 3º. O pagamento pela prestação do serviço pela contratada fica limitado ao montante 
de custo anual de R$ 5.748,00 (cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais), com 
pagamento mensal de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais). 

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias. 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 16 de fevereiro de 
2006. 
 
 

ELEANIR LUIZ FACCO 
Vice-Prefeito em exercício 

 
 

 
Registre-se e publique-se 

 
 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 

 



 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 

São partes neste instrumento, Prefeitura de Pinhal Grande com sede na cidade de 
Pinhal Grande/RS, inscrita no CNPJ/MF 94.444.346/0001-22, a seguir denominada 
CONTRATANTE, e TELEVISÃO IMEMBÜÍ S.A., com sede na cidade de Santa 
Maria na Av. Maurício Sirotsky Sobrinho, 25, inscrita no CNPJ/MF 95.607.909/0001-
19, a seguir denominada CONTRATADA. 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito as partes acima qualificadas 
resolvem celebrar o presente Contrato, mediante a observância das seguintes cláusulas 
e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. 
A CONTRATADA fará em seu órgão, RBS TV, a produção do(s) produto(s) 
comercializado(s) pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA. 
Fica ajustado desde já que a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor de 
R$ 479,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) mês OU R$ 5.748,00 
(CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) em 12 meses a serem 
utilizados e pagos conforme produção da Revista Eletrônica da Quarta Colônia com 
prazo do dia 15 do mês posterior de veiculação. 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA concederá como vantagem em relação a 
efetivação deste contrato, um desconto especial na produção do programa. Tempo do 
programa de 1:30 (UM MINUTO E TRINTA SEGUNDOS), conforme acordo com as 
Prefeituras. 

CLAUSULA TERCEIRA. 
O período de vigência deste Contrato será de 12 meses ao preço de tabela vigente na 
época da veiculação, com início na data de assinatura do presente contrato. 

CLAUSULA QUARTA . 
A confecção do material de publicidade para divulgação no veículo mencionado na 
CLÁUSULA PRIMEIRA será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e sua 
Produção, com o auxilio das Prefeituras interessadas. 

CLÁUSULA QUINTA . 
A veiculação dos espaços disponíveis da CONTRATADA será acertado em comum 
acordo com a CONTRATANTE, obedecendo a disponibilidade de encaixe. 

CLÁUSULA SEXTA. 
O presente contrato poderá ser rescindido mediante acordo entre as partes interessadas. 
Com aviso de no mínimo trinta dias de antecedência. 

Parágrafo Primeiro. No caso de solicitação de rescisão sem o aviso discriminado na 
Cláusula Sexta, a parte solicitante pagará a outra uma multa equivalente a 10% sobre 
o valor bruto do contrato anual. 

CLÁUSULA SÉTIMA . Fica eleito o foro de Júlio de Castilhos para dirimir 



quaisquer dúvidas oriundas deste contrato. 

E. por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 5 (cinco) vias 
de igual teor e forma na presença das testemunhas instrumentais. 

Pinhal Grande,                                                                 . 
Prefeitura Municipal de Pinhal Grande Televisão Imembuí S.A. 

 


