
LEI MUNIICIPAL N º 216 DE 01 DE AGOSTO DE 1995 
 

 

 Autoriza o poder executivo á fazer 

concessão, á titulo precário, de uso de bem 
público, e da outras providências, 

 

 

JOÃO GREGÓRIO DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Olímpia - MT, no uso de 

suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. 
 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo, a fazer em nome do Município de Nova 

Olímpia-MT, concessão, a título precário, de uso de bem público do veiculo de propriedade do 

Estado de Mato Grosso cedido a este Município mediante comodato, a Delegacia de Policia 
Civil desta cidade de Nova Olímpia-MT. 

 
Parágrafo único . O veiculo a que se refere o "Caput" deste artigo, trata-se de um FORD 

DEL REY - BELINA, L, ano 1.998, a álcool, cor branca, chassi n° 9BFDXXCLD2JBT72773, 

placa MT – 0210. 
 

Art. 2º A concessão de uso será a título precário, por tempo certo e determinado, 

devendo o titular da Delegacia de Policia Civil de Nova Olímpia-MT dar finalidade exclusiva de 

uso do veiculo a segurança pública desta Municipalidade. 
 

Art. 3º O Departamento de Policia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso deverá se 

responsabilizar pelo uso do veiculo e conservá-lo como se fosse seu, bem como se obrigar ao 

custeio manutenção do mesmo. 
 
Parágrafo único . O policial civil também será responsabilizado, civil e criminalmente, 

pelo mau uso do veiculo em questão. 

 

Art. 4º O prazo de concessão de uso do bem público tear a sua duração de 18 (dezoito) 

meses improrrogáveis. 
. 
Parágrafo único . Findo o prazo de duração da concessão de uso do bem público, o 

titular da Delegacia de Policia Civil desta Cidade deverá efetivar a devolução do bem ao 

Município, nas mesmas condições em que o mesmo recebeu. 
    

Art. 5º O Poder Executivo Municipal tomará todas as providências administrativas e 

Jurídicas para o fiel cumprimento da presente, inclusive fazendo lavrar o respectivo TERMO DE 

CONCESSÃO para que o mesmo possa se efetivar. 

 

Art.6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrario. 

 

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, aos 0l dias do mês de Agosto ò e 1.995. 
 

 JOÃO GREGÓRIO DA SILVA 


