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Lei nº 1.442, de 03 de novembro de 1999. 

 
Cria a Fundação de Telecomunicações de 

Altamira – FUNTAL e dá outras 

providências. 

 

 A Câmara Municipal do Município de Altamira estatui e eu sanciono 

a seguinte Lei:  

 

Art. 1º - É criada, no termos desta lei, a Fundação de 

Telecomunicações de Altamira (FUNTAL), vinculada à Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

 

Art. 2º - A Fundação de Telecomunicações de Altamira, criada por 

esta lei, tem por finalidade a administração das emissoras de televisão e de 

radiodifusão de propriedade do município de Altamira.  

 

§ único – A Fundação, ora criada, terá sua sede e foro na cidade de 

Altamira e funcionará por tempo indeterminado, com autonomia 

administrativa e financeira. 

 

Art. 3º - O presidente e demais diretores da Fundação de 

Telecomunicações de Altamira serão nomeados por livre escolha do Chefe 

do Poder Executivo Municipal 

  

§ único – A estrutura administrativa da FUNTAL será estabelecida 

por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal de Altamira dentro do 

prazo de trinta dias, contados a partir da publicação  

 

Art. 4º - A receita financeira da Fundação de Telecomunicações de 

Altamira é constituída de: 

 

 I – Dotações orçamentárias; 

 II – Subvenções; 

 III – Contribuições e doações; 

 IV – Recursos provenientes de apoio cultural de empresas privadas.  
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 Art. 5º - O patrimônio da Fundação de Telecomunicações de Altamira 

será constituído : 

 

1. Pela emissora de televisão de propriedade do município de 

Altamira  (TV Altamira, canal 6), com suas instalações, imóveis, 

móveis e equipamentos; 

2. Pela emissora de radiodifusão a ser adquirida e instalada pelo 

município de Altamira; 

3. Quaisquer outras emissoras e equipamentos e veículos que venham 

a ser transferidos pela administração municipal. 

 

 § único – Para cumprimento deste artigo, fica o chefe do Poder 

Executivo Municipal autorizado a transferir para a Fundação, criada por esta 

lei, a emissora de televisão de propriedade do município de Altamira, bem 

como o terreno edificado onde estão instalados os seus estúdios e 

equipamentos, veículos e tudo o que integrar a TV Altamira, canal 6. 

  

Art. 6º - É autorizada a abertura de crédito especial de R$ 100.000,00 

(Cem Mil Reais) para atender as despesas de implantação da Fundação de 

Telecomunicação de Altamira e de uma emissora de radiodifusão, de 

freqüência modulada, na cidade de Altamira.  

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito, aos 03 dias do mês de novembro de 1999. 

 

 

 
CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


