
    GOVERNO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX

GABINETE DO PREFEITO

Projeto de Lei nº XXXX

O Prefeito do Município de XXXXXXX (XX), faço saber que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º Fica  o  Município  de  XXXX  (XX)  autorizado  a  permitir  a  instalação  dos 
equipamentos em todos os prédios utilizados pela Administração Publica, necessários 
para a utilização ecomercialização da tecnologia denominada QSO.

Paragrafo Único – Entende-se por tecnologia QSO:

Transmissão de Dados;
Telefonia VoiP DDRM e comuta na rede publica;
Transmissão de Imagens e IPTV;
Monitoramento Remoto; Segurança Virtual;
Interligação entre Ponto;
Acesso à internet, Intranet e Extranet;
Portabilidade, Mobilidade, TransaçãoEletrônica.

Artigo 2º A utilização e comercialização da tecnologia  QSOWIRELESS prevista no 
paragrafo  único  do  Artigo  1º  a  ser  instalada  nos  prédios  utilizados  pela 
Administração  Publica  Municipal,  será  a  criação  da  Intranet  Municipal, 
com 3 (três) pontos de internet em praças públicas e câmaras de vigilância nas 
entradas da cidade, sem ônus na sua utilização pelo período da concessão, 
através de doação de 01 (um) terreno com dimensões mínimas de 2.200 m², 
ficando  os  demais  serviços,  como  Acesso  a  Internet,  Telefonia  Voip  para 
computação  publica,  IPTV,  Monitoramento  de  Segurança  ou  Remota, 
portabilidade, estarão atrelados  a novas concessões.

Artigo 3º A concessão de que trata esta Lei, será antecipada pela aprovação de uma 
comissão  criada  pelo  Prefeito  do  Município  de  XXXXXX,  especialmente 
para a finalidade prevista para sua implantação e comercialização.

Artigo 4º Independentemente do parecer final exarado pela comissão aludida no Artigo 
3ºa  outorga  da  concessão  em prédios  da  administração  pública  municipal 
ficará a critério do Poder Executivo.

Artigo 5º A concessão  de  permissão  aos  órgãos  da  administração  municipal  será 
formalizada através de Decreto do Executivo, ficando a Câmara Municipal, 
desde já autorizada a utilizar a tecnologia QSOWIRELESS.

Artigo 6º Será  de  25  (vinte  e  cinco)  anos  o  prazo  máximo  permitido  para  cada 
concessão.

Artigo 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de XXXXX, Estado do XXXXX, 1º de Janeiro de 2015

Prefeito Municipal



ESTADO DO xxxxxx

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE xxxxxx

SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

J U S T I F I C A T I V A

O  mundo  contemporâneo  exige  cada  vez  mais  que  pessoas  e  empresas 

estejam integradas aos meios de comunicação de dados, voz e imagem, para suaatualização, bem 

como para transmissão de dados. É o caso da administração pública municipal, que a todo momento 

necessita de comunicação de dados com os diversos entes federados, quer seja na apresentação de 

propostas para captação de recursos, quer seja na prestação de contas de recursos captados, dentre 

outras, e sempre com prazos exíguos, muitas vezes prejudicada à falta de tecnologias adequadas 

esuficientes.

Para superação dessa deficiência tecnologia, com economia de R$ 00.000,00( xx 

mil reais)/mês, a Prefeitura de XXXX pretende adotar a tecnologia QSOWIRELESS, com Wi-Fi, 

com o que integrará a administração municipal, e, ainda, promove a inclusão digital das famílias 

mais carentes, disponibilizando internet banda larga de baixíssimo custo, e pontos de internet grátis, 

incorporando tecnologia  de  informação e comunicação na vida  dos  cidadãos,  o  que  representa 

acesso a um novo direito urbano.

O que se propõe é o seguinte:

-Criação  da  intranet  municipal,  para  integração  total  dos  dados,  informações, 

processos, rotinas, etc, entre os órgãos do poder executivo;

-Criação  VOIP DDRM, para  integração  entre  órgãos  do  município  através  de 

canais de voz e ou telefonia via internet;

-Criação  da  IntraMovie,  para  integração  dos  órgãos  públicos,  ruas,  avenidas, 

praças, corredores de acesso com monitoramento de segurança; e

-Criação de hot spots, ou seja pontos de disponibilização da tecnologia WI-Fi para 

o público.

Em contrapartida  a  Prefeitura  oferece  os  bens  para  instalação  de  escritório  e 

equipamentos; e isenções previstas no projeto de Lei.

NOME DO PREFEITO

Prefeito Municipal


