
      LEI Nº 996/2011 

 
 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ALIENAR, 
ATRAVÉS DE LEILÃO PÚBLICO, OS BENS QUE 
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
   A Câmara Municipal por seus representantes aprova, e eu, José Luiz de 
Figueiredo, Prefeito Municipal, sanciono 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 bens 
pertencentes ao patrimônio municipal, a seguir relacionados: 
 
 

I. 01 Trator Massey Fergusson, Modelo 65 X, ano 1974, nº de serie 
1356035382. 
 

II. 01 caçamba para caminhão usada,  com 2,32 mt de largura, 0,82 mt de 
altura, 3,52  mt de comprimento. 

 
III. 1 veículo Modelo Kombi marca VW, Capacidade 15 Lugares / 061cv, cor 

branca, gasolina, placa HMM-7876, ano 2001, modelo 2002. 
 
    Art. 2º. – Os bens acima serão avaliados previamente por uma Comissão de 
Avaliação dos Bens Públicos, devidamente nomeada pelo Executivo Municipal, na forma da Lei.  
 
    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. 
 
    Prefeitura Municipal de Divisa Nova, 12 de maio de 2011. 
 
 
   JOSÉ LUIZ DE FIGUEIREDO 
     Prefeito Municipal  


