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RESOLUÇÃO nº 26/15 

 

Declara inservível bem registrado no patrimônio da AMMVI, autorizando a baixa dos 

registros e sua doação para o Município de Rodeio/SC.  

 

PAULO ROBERTO WEISS, Presidente da Associação dos Municípios do Médio 

Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social; 

e 

Considerando-se que o bem foi substituído por novo equipamento e está obsoleto e não 
apresenta condições de uso para os fins da Associação, e nem mesmo alienação ou 
reaproveitamento interno; 

Considerando-se que este bem está registrado no patrimônio contábil da Associação, 
necessitando da baixa para fins de correção dos registros, e que pode ser doado para Município 
associado que já se habilitou para seu recebimento, conforme deliberação da diretoria; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Fica declarado inservível para uso da AMMVI o seguinte bem: 

 

Patrimônio Descrição Situação 

Nº 687 Servidor IBM System X 3500  Obsoleto 

 

Art. 2º - Fica autorizada a baixa nos registros patrimoniais do bem móvel declarado 

inservível para Associação, na forma do artigo anterior, efetuando-se a respectiva baixa nos 

registros contábeis. 

 

Parágrafo Único - Fica autorizado à doação deste bem declarado inservível para o 

MUNICÍPIO DE RODEIO, CNPJ nº 83.102.814/0001-64, sediado na Rua Barão do Rio 

Branco, nº 1069, Centro, CEP. 89.136-000, na cidade de Rodeio/SC, na forma requerida 

pelo Ente mencionado, mediante termo de recebimento. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Blumenau - SC, em 23 de novembro de 2015; 46º Ano de Fundação. 

 

 

PAULO ROBERTO WEISS 

Presidente da AMMVI 


