
LEI MUNICIPAL Nº 762/2014, de 06 de junho de 2014. 
 

Autoriza o poder executivo a promover leilão para alienar 

veículos e sucatas inservíveis de propriedade da prefeitura 

municipal e dá outras providências. 

 
               GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 
Municipal 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 Poder Executivo Municipal autorizado a 
promover leilão público para alienar bens considerados economicamente inviáveis para consertos 
e manutenção e improdutivos para uso permanente no serviço público, além de sucatas, os quais 
são inservíveis para atendimento das ações programáticas da municipalidade. 

 
Art. 2º Fica autorizado à alienação dos seguintes bens: 
 
a) Um automóvel FORD/KA CLX, ano de fabricação 1997, 

modelo 1997, placa CKK 6094; 
b) Uma Caminhonete FORD/COURIER L 1.6 FLEX, ano de 

fabricação 2007, modelo 2008, placa IOF-1016; 
c) Um automóvel GM/VECTRA GL, ano de fabricação 

1997, modelo 1998, placa CGR 6280; 
d) Um automóvel GM/CORSA SEDAN MAXX, ano de 

fabricação 2009, modelo 2009, placa IPR 6360; 
e) Um micro-ônibus PEUGEOT/BOXER HDI TCA MC, ano 

de fabricação 2008, modelo 2009, placa IPZ-8013; 
f) Um automóvel HONDA/FIT LX, ano de fabricação 2005, 

modelo 2005, placa DJE 3222; 
g) Sucata de Ônibus MB/M.BENZ 370, ano de fabricação 

1986, modelo 1986, placa CNI-2583. 
h) Um caminhão basculante FORD/CARGO 1317 E, ano de 

fabricação 2008, modelo 2009, placa IPK 9510; 

 
Parágrafo Único Os veículos a serem leiloados serão 

avaliados por Comissão Especial para Realização de Leilão Público, criada para tal finalidade. 
 



Art. 3º Fica autorizada a contratação de leiloeiro oficial para 
o fiel cumprimento da presente Lei. 

 
 

Art. 4º Para as despesas decorrentes da presente Lei, fica o 
Poder Executivo autorizado a transferir e/ou suplementar dotações orçamentárias, bem como a 
abrir crédito especial. 

 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 
XINGU - RS, em 06 de junho de 2014. 
 
                                    
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 

 
 
Registra-se e Publica-se:  

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 
Secretario de Administração 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI Nº 762 
 

 
 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 
 
 

O projeto de Lei que ora submetemos a apreciação dos 
Senhores tem a finalidade de autorizar o leilão de veículos e sucata de ônibus de propriedade 
do município, cuja manutenção tornou-se absolutamente inviável, considerando-se a relação 
custo-benefício. 

Alguns veículos como o caso dos veículos Peugeot Boxer, 
Ford Courier e Chevrolet Corsa Sedan, são veículos que estão a bom tempo em uso e seria 
inviável manter tais veículos em operação, pois não se justifica comprometer os recursos 
financeiros com a recuperação de veículos usados e antieconômicos, sendo recomendável a 
alienação e substituição dos mesmos por outros novos. 

Quanto ao caminhão basculante Ford Cargo, a venda dá-se 
em razão da necessidade de aquisição de um caminhão com tração nas quatro rodas para ser 
acoplado um tanque e transformá-lo em “caminhão pipa” e distribuidor de adubo orgânico. O 
caminhão Ford Cargo possui tração simples tornando-o pouco útil para essa finalidade. 

Já outros veículos como Chevrolet Vectra, Ford Ka e Honda 
Fit são veículos que foram recebidos em doação pela Secretaria da Receita Federal, e pelo alto 
investimento na sua recuperação, a melhor forma de aproveitamento é sua alienação para 
aquisição de um veículo 0 Km e assim atender a demanda das atividades públicas de maneira 
mais eficiente e econômica. 

Também a presente Lei autoriza a venda como sucata de um 
Ônibus MB/M.BENZ 370, recebido em forma de doação da Secretaria da Receita Federal. 
Não foi possível realizar o registro de transferência de propriedade do ônibus, em nome do 
município, devido pendências na documentação. Essas pendências não se referem somente a 
multas de trânsito ou outros débitos.  As pendências se referem a adulterações na numeração 
do motor o que impede de se fazer o registro. Nesse caso, o único meio de alienação é na 
forma de sucata, e assim os interessados em adquiri-lo poderão fazê-lo para aproveitamento 
de peças através do desmanche. 

 

 



 

Nesse sentido, contamos com a compreensão dos Senhores 
Vereadores para a aprovação do presente projeto de Lei e nos colocamos a disposição dos 
Senhores Vereadores para maiores esclarecimentos. 

 
    Ante o exposto, solicitamos a aprovação do presente. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU – RS, em 06 de 
junho de 2014. 

 
 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 


