
                 LEI MUNICIPAL Nº 734/12 DE 15 DE MAIO DE 2012.

Autoriza o Poder  Executivo Municipal a fazer cedência de veículo e dá outras
providências.

Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer cedência
para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapejara, CNPJ nº
01.333.675/0001-15, do seguinte veículo: I/M. BENZ SPRINTER TH AMB, ano
2004 e modelo 2005, Placas IMF 4231, diesel, RENAVAN 843884827, CHASSI
8AC9036625A922623.

Art. 2º A cedência é feita em caráter precário, com prazo indeterminado,
devendo o Cessionário utilizar o referido bem única e exclusivamente para
atendimento das atividades especiais dos Bombeiros Voluntários de Tapejara.
Parágrafo Único: A cedência do veículo se justifica em razão de que não
apresenta mais condições de ser utilizado em viagens, com pacientes, bem como,
sua manutenção é excessivamente onerosa aos cofres públicos.

Art. 3º O cessionários se responsabilizará pela reforma e manutenção
do veículo, respondendo pelo mesmo caso venha a se envolver em acidente, bem
como, responder perante terceiros, civil e penalmente.

Art. 4º A cessão é feita por prazo indeterminado, ficando desde já
ressalvada a clausula de reversão, caso não seja cumprido o que determina a
presente Lei.

Art. 5º O Município e o Cessionário firmaram Termo de Cedência e
Responsabilização para ajustar as normas previstas nesta lei.

Art. 6º O Cessionário poderá alterar as cores do veículo, para
padronizar sua frota de veículos, devendo, contudo, responsabilizar-se pela
regularização dos documentos junto ao Detran/RS.

Art. 7º O Cessionário fica obrigado a afixar no veículo que o mesmo é
cedido pelo Município de Vila Lângaro, com a indicação da presente Lei.

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
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