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PREFEITURA MUNICIPAL 

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A FIRMAR CONvENIOS PARA A 
AQUISI(:AO SUBSIDIADA DE MAQVINAS, 
VEiCULOS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO A 
REALIZAR SERVI<,:OS DE INFRA
ESTRUTURA VISANDO 0 INCREMENTO DA 
ARRECADA<,:AO TRIBUTARIA E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivcicqua, Estado do 
Espirito Santo, fa~to saber que a C§.mara Municipal 
APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a 
seguinte Lei· 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 
convenios com entes pUblicos do Estado e da Uniao para adquirir, a preyos subsidiados, 
miquinas. veiculos e equiparnentos destinados a execuyiio de obras e servir;:os pllblicos 
essenciais, nos termos e condiyOes previstas para liberayao de auxilio aos Municipios que 
decretararn situa~a:o de emergencia em decorrencia de inundaQOes bruscas. 

Art. 2" -Fica, ainda. o Poder Executive Municipal autorizado a 
usar miquinas, equipamentos e mao-de-obra pr6prios para executar servi~tos de infra
estrutura, como terraplenagens, aterros, abertura de poyos, dragagem, patrolamento, 
drenagem, remor;:iio de terra e entulho e ay5es assemelhadas, em ireas rurais ou urbanas, 
penencentes a pessoas fisicas ou juridicas, desde que inscritas como contribuintes no 
Municipio de Atilio Vivicqua, a fim de viabilizar o escoamento das respectivas produ~tOes e, 
em consequencia. incrementar a arrecadayao tributiria municipal, gerando empregos e 
renda. 

Par3grafo lmico - 0 serviQo solicitado sO sera realizado 
mediante: 

I-- formula~ao do pedido verbal ou escrito; 
II - autorizayao previa do Prefeito Municipal para atendimento 

do pedido; 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

Ill - disponibilidade de mitqulnas, equipamentos e mao-de-obra 
da Prefeitura Municipal, em horilrios ociosos, sem prejuizo para a manutem;:ao dos serviyos 
pUblicos essenciais, sob as penas da lei 

Art. 3° - Esta Lei entrani em vigor na data de sua publica~ao, 
com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2005, revogadas as disposiyOes em contnirio. 

Atilio Viv<icqua, 27 de abril de 2005. 
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