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LEI N.º 703/99
DATA:  07 de dezembro de  1999.
SÚMULA:  Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a   conceder em 
Regime  de  Comodato  à   Secretaria  de  Segurança  Pública,   veículo 
VW/Voyage, e dá outras providências.

NORIVALDO ALVES  PEIXOTO,  Prefeito  Municipal  em exercício  de 
Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Autoriza o  Chefe do Poder Executivo  a conceder  em Regime de 
Comodato à Secretaria de Segurança Pública  um veículo W/Voyage,  de placa KAK 0005, com ano 
de  fabricação  1.994,  modelo  1.994,   movido  a  gasolina,  cap/pot  5P/95  CV,   cor  cinza,  chassi 
9BWZZZ10ZRP234079.

Art. 2º-  Fica terminantemente proibido qualquer espécie de modificação no 
veículo.
                             

Art. 3º- O referido veículo deverá destinar-se única e exclusivamente ao  uso 
da Secretaria de Segurança Pública no que tange as suas funções.

Art. 4º- Será de inteira responsabilidade da Secretaria  de  Segurança Pública, 
todas  as  despesas  com abastecimento de combustível,  com a conservação e  com o motorista  do 
veículo. 

Art. 5º - A referida concessão em regime de comodato será a título gratuito.

Art. 6º-  A   duração   de   concessão  será   de 12 (doze)  meses,  com início 
em 01 de janeiro de 2.000 e findando na data de 31 de dezembro de 2.000.
        

Art. 7º-  As despesas decorrentes da utilização do veículo será por conta da 
Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde.

Art. 8º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas 
as disposições em contrário.
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