
 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

1

Lei Nº 4168/2013

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA
UNIÃO DIGITAL NO MUNICÍPIO DE UNIÃO
DA VITÓRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do
Paraná, aprovou  o PROJETO LEI Nº  2/2013 de autoria do Vereador
LUILSON SCHWARTZ, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal,

sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a
implantar o “Programa Internet Pública”, o qual será chamado, “União

Digital” no Município de União da Vitória, através do sistema de acesso
Wi-Fi.

§ 1º. O Município de União da Vitória firmará convênios com
operadoras públicas ou privadas, de acesso a Internet no sistema Hotspot

(Wi-Fi), visando disponibilizar aos munícipes a internet sem fio
gratuitamente.

§ 2º. O benefício da internet sem fio será disponibilizado a todo
o munícipe de União da Vitória, que residir em área que seja atendida pelo

sistema de acesso Hotspot(Wi-Fi).
§ 3º. Nos locais onde não houver acesso ao sistema

Hotspot(Wi-Fi) o acesso a internet poderá ser feito através de outro tipo de
tecnologia, sendo esta economicamente viável.

§ 4º. Independente do disposto no parágrafo segundo deste
artigo fica garantida a internet gratuita, nas escolas municipais.

§ 5º. Os professores da rede pública municipal de ensino
poderão ser beneficiados com a internet pública, sem necessitarem atender

ao disposto no parágrafo segundo deste artigo.
§ 6º. Todos que estiverem regularmente matriculados em curso

superior de graduação, e residam no município de União da Vitória, poderão
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ser beneficiados com a internet pública, sem necessitarem atender o

disposto no parágrafo segundo deste artigo.
Art. 2º. Para fazer uso da internet sem fio, sistema

Hotspot(Wi-Fi), o interessado deverá se inscrever no “Programa, União
Digital” sendo necessário que o mesmo esteja em dia com as obrigações

fiscais e tributárias junto ao Município de União da Vitória e tenha os
equipamentos necessários para a conexão entre o acesso público e  sua

residência e/ou dispositivos móveis (notebook, smartphone, etc.).
Parágrafo único. O usuário beneficiado com o acesso ao

Programa União Digital deverá renovar seu cadastro junto ao órgão
competente a cada 06 (seis) meses, sob pena de suspensão do acesso.

Art. 3º. O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado de sua publicação, prevendo,

inclusive, a aplicação de penalidades aos agentes públicos municipais que
forem omissos, negligentes ou ineficientes no cumprimento das obrigações

prescritas neste diploma legal.
Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

adicional suplementar, para prover as despesas decorrentes do
cumprimento desta Lei.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
União da Vitória, 09 de maio de 2013.  

PEDRO IVO ILKIV ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração


