
LEI MUNICIPAL Nº 432/2007, de 18 de outubro de 2007. 

 

Autoriza a doação de veículo de propriedade do município, para 

o fim que especifica e dá outras providências. 

 

ROMEU OLINDO KNAAH, Prefeito Municipal em Exercício 

de Novo Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a doar a 

COADIL – Cooperativa de Agricultura Diversificada Xingu Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na Avenida Emílio Knaak, s/nº, neste município, inscrita no CNPJ sob nº 03.132.250/0001-

73, para utilização nas atividades de interesse da comunidade, de acordo com as suas finalidades 

institucionais, o seguinte veículo: Ford Courier 1.6L, zero quilômetro, cor branco ártico, ano de 

fabricação/modelo 2007/2008, código RENAVAM: 221617, nº do motor QFEA8861629, chassi 

9EFPS2PPA8B861629. 

 

Art. 2º - O veículo doado não poderá ser alienado, locado, 

emprestado, transferido, penhorado ou utilizado para atividade diversa da prevista no Plano de 

Trabalho encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para obtenção do recurso que 

viabilizou a compra do mesmo, pelo prazo de três anos, a contar da sanção desta Lei. 

  Parágrafo Único – O não cumprimento do previsto no caput 

deste artigo ensejará no retorno do bem ao patrimônio público do município de Novo Xingu, sem que 

haja nenhuma indenização a COADIL. 
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  Art. 3º - Serão de inteira responsabilidade da entidade 

beneficiária todos os procedimentos e despesas pertinentes a regularização da transferência  do veículo 

junto aos órgãos de trânsito, bem como, manter o veículo segurado. 

 

  Art. 4º - A beneficiária deverá providenciar seguro do veículo 

contra danos ao mesmo e a terceiros, como pré-requisito para a efetivação da doação. 

  Art. 5º - Fica assegurado ao município o direito de fiscalizar o 

efetivo cumprimento, pela cooperativa beneficiada, dos encargos assumidos, com cláusula expressa de 

reversão ao patrimônio público, no caso de desvio de finalidade inicial e do Plano de Trabalho referido 

no artigo 2º da presente Lei. 

  Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU, em 18 de outubro de 2007. 

 

 

ROMEU OLINDO KNAAH 

Prefeito Municipal em Exercício 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 

 


