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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OURO VERDE DE MINAS 
Diário Oficial Eletrônico 

Municipal 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Lei nº 989/2023 

 

“Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de doação de 

veículo da frota Municipal, com o Poder legislativo 

Municipal, e da outras providencias”. 

O povo do Município de Ouro Verde de Minas-MG, por meio de seus representantes legais na Câmara 

Municipal aprova, e eu, Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos, Prefeito municipal, sanciono a seguinte lei:  

Art. 1º - Fica o Município de Ouro Verde de Minas, por seu Poder Executivo, autorizado a doar o veículo 

tipo Automóvel, Marca/modelo: FIAT/ARGO 1.0, cor predominante Branca, Ano de fabricação: 2022/2022, certificado de 

registro de Veículo: 63714951530, placa RVD1D38, RENAVAN 01321774998, CHASSI 9BD358ACNNYM01453, para à 

Câmara Municipal de Ouro Verde de Minas, inscrita no CNPJ: 01.638.851/0001-27, sediada a Rua Prefeito Alvará de 

Freitas Araújo, n°19, centro, Município de Ouro Verde de Minas-MG. 

Paragrafo Único: O veículo doado deverá ser afetado à utilização exclusiva das atividades 

administrativas do Poder Legislativo Municipal, no atendimento de suas demandas administrativas intrínsecas. 

Art. 2º - A doação referida no caput do artigo 1º, efetivar-se-á em caráter definitivo, ficando o Prefeito 

Municipal, autorizado a assinar o recibo de transferência do indigitado veículo em favor da Câmara Municipal de Ouro 

Verde de Minas-MG, para fins de transferência perante o departamento Estadual de Transito de Minas Gerais – 

DETRAN/MG, operacionalizando a tradição do bem mediante a assinatura de Termo de Doação e Entrega. 

Paragrafo Único: O veículo objeto da doação, para cumprimento das obrigações legais exigidas na 

espécie, fora avaliado, no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Art. 3º - A partir da vigência desta Lei, a Câmara Municipal de Ouro Verde de Minas, fluirá plenamente do 

uso do veículo doado, e responderá por todos os encargos, despesas, responsabilidades civis, criminais, 

administrativas e tributárias que venham a incidir sobre o bem doado. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Ouro Verde de Minas-MG, em 17 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

MARCELO ADRIANO XAVIER DE VASCONCELOS 

Prefeito Municipal 

LEI  
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