
Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
LEI N.º 1041/2004
DATA: 30 de março  de 2004.
SÚMULA: Autoriza  o  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  a 
conceder o direito de uso de veículo VW/Kombi a Acolhida Bom 
Samaritano, e dá outras providências.

  
          OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal de Lucas 

do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 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 o direito 
de uso do veículo VW/Kombi, placa JYC9658, com ano de fabricação 1994, modelo 1994, 
combustível a gasolina, cap/pot/cil 9P/56CV, cor Branca, chassi 9BWZZZ23ZRP021558 a 
Acolhida Bom Samaritano, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° n.º 
03.766.646/0001-72, sediada no Distrito Industrial, Lote 02, Quadra 24,  neste município de 
Lucas do Rio Verde.

Parágrafo único:  A concessão de direito de uso  será gratuita, com 
vencimento em 31/12/2004,  podendo ser prorrogada por interesse do município,  quantas 
vezes forem necessárias.

Art. 2º - A  presente se dará com dispensa de licitação e observará 
as seguintes condições resolutórias:

I- que  o  veículo  ora   concedido  seja  utilizado   única  e 
exclusivamente para os  fins a que se propõe, ou seja, para o cumprimento das atividades 
assistenciais da Acolhida Bom Samaritano;

II- que  o  veículo  não  seja  alterado,  transferido,  cedido  e/ou 
sublocado  a terceiros  durante seu prazo de vigência;

III- que  a  entidade  não  tenha   suas  atividades  paralisadas  por 
período superior a 90(noventa) dias; 

IV- que o veículo seja mantido e conservado em perfeitas condições 
de uso.

 
            Art. 3º- A partir da vigência desta Lei  a casa de Acolhida Bom 

Samaritano  fluirá  plenamente  do  uso  o  veículo  o  e  responderá  por  todos  os  encargos, 
despesas e responsabilidades civis, criminais, administrativos, tributários e previdenciários 
que venham a incidir  sobre o veículo.

Art. 4º- Resolve-se, a qualquer tempo, a concessão de direito de uso 
com o descumprimento  de quaisquer  as condições  estabelecidas no art.  2.°  desta  Lei, 
retornando o veículo imediatamente ao município.

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

                                  Gabinete do Prefeito, 25 de fevereiro de 2004.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO E VEÍCULO

Av. Pará, 109 E  * Cidade Nova * Telefax: (65) 3549-1212  * CEP  78.455-000 * 
Lucas do Rio Verde –  MT

E-mail: pmlucas@lucasdorioverde.mt.gov.br



Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40

Por este Termo de Concessão de Direito de Uso de veículo, que o MUNICÍPIO DE LUCAS 
DO  RIO  VERDE,  pessoa jurídica  de  direito  público,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  n.º 
24.772.246/0001-40, com sede  na Avenida Pará, n.º 109 - E, em Lucas do Rio Verde, Estado 
de Mato Grosso, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. OTAVIANO OLAVO 
PIVETTA,  brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade n.º 12.479.330 
SSP/MT e CPF/MF n.º 274.627.730-15, residente e domiciliado na Avenida Tocantins, n.º 
149  -  E,  neste  município  de  Lucas  do  Rio  Verde,  de  agora  em  diante  simplesmente 
denominada  de  MUNICÍPIO,  faz  com  a  ACOLHIDA  BOM  SAMARITANO,  pessoa 
jurídica de direito privado, entidade assistencial,  CNPJ sob o n.°  n.º 03.766.646/0001-72, 
sediada no Distrito Industrial, Lote 02, Quadra 24,  neste município de Lucas do Rio Verde, 
neste ato representada por sua  presidente  Irmã Gracilda Galvão Guimarães,  portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 8668424/1 e CPF n.º 173.809.799-49, residente e domiciliada 
na Av. Espírito Santo, 200E bairro Rio Verde, neste município de Lucas do Rio Verde - MT, 
em conformidade com a Lei Municipal n.° 1041/2004, fica certo e ajustado o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA: O MUNICÍPIO  é  legítimo  possuidor  e  proprietário  de  um 
veiculo  VW/KOMBI,  ano  1994,  gasolina,  chassi  n.  9BWZZZ23ZRP021558,  PLACA 
JYC9658, cor branca.

CLÁUSULA SEGUNDA:  Pela presente concessão o MUNICÍPIO concede o direito de 
uso a ACOLHIDA BOM SAMARITANO do veículo descrito na Cláusula Primeira.
 
CLÁUSULA  TERCEIRA: A  concessão  do  direito  de  uso  será  titulo  gratuito,  com 
vencimento em 31 de dezembro de 2004, podendo ser prorrogada por interesse das partes 
quantas vezes forem necessárias.

CLÁUSULA QUARTA: A  ACOLHIDA BOM SAMARITANO, sob pena de resolução 
imediata  da  presente  concessão,  compromete-se  a  cumprir  as  seguintes  condições 
resolutórias:
I- que o veículo ora  concedido seja utilizado  única e exclusivamente para os  fins a que se 
propõe,  ou  seja,  para  o  cumprimento  das  atividades  assistenciais  da  Acolhida  Bom 
Samaritano;
II- que o veículo não seja alterado, transferido, cedido e/ou sublocado  a terceiros  durante 
seu prazo de vigência;
III- que a entidade não tenha  suas atividades paralisadas por período superior a 90 (noventa) 
dias; 
IV- que o veículo seja mantido e conservado em perfeitas  condições de uso.

CLÁUSULA QUINTA: A partir  da vigência  da presente concessão de direito  de uso a 
Acolhida Bom Samaritano fluirá plenamente do uso o veículo o e responderá por todos os 
encargos,  despesas  e  responsabilidades  civis,  criminais,  administrativos,  tributários  e 
previdenciários que venham a incidir  sobre o veículo.

PARÁGRAFO  ÚNICO:  Será  de  inteira  responsabilidade  da  ACOLHIDA  BOM 
SAMARITANO  todas as despesas com abastecimento de combustível e com motoristas do 
citado veículo.
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CLÁUSULA  SEXTA:  A  ACOLHIDA  BOM  SAMARITANO desde  já,  faculta  ao 
MUNICÍPIO, examinar ou vistoriar o veículo locado, quando esta entender conveniente.

CLÁUSULA  SÉTIMA: As  partes  que  der  causa  e/ou  ferir  qualquer  cláusula  desta 
concessão,  originando Ação Judicial,  será  responsável  por  todas as despesas com custas 
processuais e honorários advocatícios.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, para 
dirimir dúvidas oriundas desta concessão.

E assim, certo e ajustados, firmam as partes esta concessão, em três vias de igual forma e 
teor, na presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram e presenciaram, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos.

Lucas do Rio Verde MT, 30 de março de 2004.

MUNICÍPIO  DE LUCAS DO RIO VERDE                    ACOLHIDA BOM SAMARITANO
OTAVIANO OLAVO PIVETTA                                    GRACILDA GALVÃO GUIMARÃES

     PREFEITO MUNICIPAL                                                                PRESIDENTE

TESTEMUNHAS:

1) Nome: _______________________         2) Nome: _______________________
     CPF: ________________________                CPF: ______________________
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