
 
 
 
LEI Nº 1.067, de 14 de julho de 2014. 
 
 
“Autoriza o Executivo Municipal a alienar, 
através de Leilão Público, os veículos e 
máquinas que menciona e dá outras 
providências” 

 
 

 
   O Prefeito do Município de Divisa Nova, José Luiz de Figueiredo, faz 
saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 
 
  
    Art. 1º. - Fica o Executivo Municipal, em conformidade com o disposto 
no Artigo 120, Inciso II da Lei Orgânica do Município, autorizado a alienar, através de 
leilão, os seguintes veículos e máquinas pertencentes ao patrimônio municipal: 
 

I - Kombi lotação 2004/2004 - Placa HMN-0781; 

II - Kombi escolar 2000/2001 - Placa HMM-5496; 

III - Kombi 1995/1995 - Placa GMM-5321; 

IV - Ônibus M.Benz 1318 1991/1992 - Placa BWB-8699; 

V - Ônibus M.Benz 371 - 1991/1991 - Placa BXH-1581; 

VI - Ford F.1000 1989/1989 - Placa GMI-4067; 

VII - Fiat Fiorino ambulância 1997/1998 - Placa GMG-8755; 

VIII - Retroescavadeira CASE 580H - ano 1986; 

IX - Motoniveladora Huber Warco 130M - ano 1982 

 
    Art. 2º. – Os bens acima serão avaliados previamente por uma 
Comissão de Avaliação dos Bens Públicos, devidamente nomeada pelo Executivo 
Municipal especialmente para este fim.  
 
    Art. 3º. - Fica o Executivo Municipal autorizado a nomear o 
PREGOEIRO do Município, para atuar como LEILOEIRO, ficando responsável pela 
preparação e condução do Leilão Público, que deverá obedecer todas as normas 
previstas na Lei 8.666/93. 
 
    Parágrafo Único - O leiloeiro nomeado fará juz a uma comissão de 2% 
(dois por cento) do valor do bem, a ser pago em uma única parcela, no ato do  leilão, pelo 
arrematante. 
 



 
 
 
     Art. 4º. - Os valores recebidos com a alienação de referidos veículos 
serão apropriados às receitas contábeis próprias e incorporados às receitas contábeis 
vigentes. 
 
    Art. 5º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
    Art. 6º. - Revogam-se as disposições em contrário 
 
 
   Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução 
da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como 
nela se contém. 
 
 
    Divisa Nova, 14 de julho de 2014. 

 
 
 
   JOSÉ LUIZ DE FIGUEIREDO 
     Prefeito Municipal  


