
LEI N" 459/99- DE 16 DE MAR«;O DE 1999. 

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO 
MUMCIPAL A FIRMAR CONTRATO 
CONCESsAO DE USO DE BEM PUBUCO 

0 PREFEITO MUMCIPAL DE ATILIO VIVACQUA, EST ADO DO ESPIRITO SANTO, 
no uso de suas atribuifOes legais fafo saber que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

........ :t.rt. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a ceder, em Regime de 
CONCESSAO DE USO; denominados como: 01(uma) 
mesa para escrittlrio de Ol(um) arquivo de a~ com 
04(quatro) gavetas Marca RCH. 15(quinze) cadelras, curvim preto, Dxa, Marca Renove 
01(uma), 01(uma) Maqulna de Escrever Olivetti, para a AMOBANI- ASSOCIA«;Ao DOS 
MORADORES DO BAIRRO NITEROI IO<ll.lizada na Rua Primo Luiz Batista, sin", anexo 
ao Predio do Terminal Rodovilirio "AntOnio Pereira Barros", oeste Municipio. 

Art. 2° - Os mOvels e Equipamentos cedidos pela Prefeitura a referida Associafilo de 
Moradores, teri. a finalidade de: as cadeiras; para melhor acomodar os associados 
membros da mesma, e tambem aqueles que porventura se dirigir a associapio com 
ftnalidades coletivas de interesse do bern pUblico; a mesa com gavetas e o arquivo; para 
guardar os documentos emitidos, recebidos, e outros documentos burocrattlvos pertencentes 
a Associafio, a M&quina de Escrever teni a finalidade de datilografar documentos como; 
registro de oficios, registro de fichBrio de controle internode seus membros associados etc. 

·~rt. 3° - A vigencia desta Concessio de Uso, teni urn prazo que iniciani a partir do dia 
02.01.99, encerrando-se em 02.01.2001. 

Art. 4° - A Associ~io de Moradores, se encarregara da preservafio e conservafio dos 
MOveis e Equipamentos , cedidos, ficando impedida de realizar qualquer ato de troca, 
vend emprestimo dos mesmos. 
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Art. s• - A Associa~io de Moradores, nio teni encargos financeiros com o uso dos m6veis e 
equipamentos, assumindo total responsabilidade de devolver os mesmos da mesma forma e 
que estio recebendo. 

Art. 6° - Esta Lei entrani em vigor na data de sua publica~io, retroagindo seus efeitos a 
partir de 02.01.99, revogadas as disposis:Oes em contririo. 
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