
LEI N• 707/2005 

"'"''"""~~v~,..,,;.,\o• 

~tnipViv~c ua-E!) 

IJovemmtdb /J41'11Ddosl 
Adm. :2lllls.:aoa 

GABINETE DO PREFEITO 

AUTORIZA 0 POOER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
OUTORGAR CONCESSAO DE DIREITO REAL DE 
USO DE TERRENO PROPRIO DA 
MUNICIPALIDADE PARA IMPLANTAc;i\0 DE 
TORRE DE TELEFONIA CELULAR E DA OUTRAS 
PROVIOENCIAS. 

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua. Estado do 
Espirito Santo, fa~ saber que a Camam Municipal 
APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a 
seguinte Lei: 

Art. 1•- Fica o Poder Executive Municipal, nos termos do Art. 
114, § 1° da Lei OrQanica Municipal, autorizado a outorgar concessao de direito real de usa 
de terrene de propriedade da municipalidade, com area total de 150,00 m2 (cento e 
cinquenta metros quadrados), no Bairro Alto Niler6i, adjacente a terre da Vivo Celular, a 
concessionana ATL- TELECOM LESTE S/A (CLARO CELULAR), para que esta possa 
viabilizar a implantat;io dos seus servii~s no Municipio de Atilio Viv3cqua. 

Art. 2" - A concessao de que trata esta Lei sera de 20 (vinte) 
anos, podendo ser renovada por igual periodo, se for do interesse das partes. 

Art. J•- Como contrapartida, a ATL- TELECOM LESTE SIA 
(CLARO CELULAR) doara a Prefeilura Municipal 02 (dais) aparelhos celulares, pre-pages, 
e o cn3dito mensa! no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) de sua operadora, para uso 
exclusive no servi~ pUbltco, enquanto durar a concessao. 

Panlgrafo imico - 0 valor mencionado no caput deste artigo 
sotrera reajuste ictentico e na mesma epoca em for autorizada rnajora~o tarifilria por parte 
da Anatel, devendo esta cond~ ser explicitada no contrato que a PMAV firmara com a 
concessionil.ria. 

Art. 4°- A presente concessao de uso e pessoal, intransterivel, 
de usa exclusive, nao podendo em hip6tese alguma a beneficiiuia alugar, ceder, emprestar 
ou transferir. 

Art. 5° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica~o. 
revogadas as disposi~s em contrario. 

Atilio Vivacqua, 18 de agosto de 2005. 

HELlO H~ LIMA 
Prefeito Municipal 


