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EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 01/2019 

 
 

Acrescenta e modifica 
dispositivos da Lei Orgânica 
Municipal, dispondo sobre 
alienação de veículos 
automotores do Município. 

 
 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Passa Vinte, nos termos do § 
2º do art. 47 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que, aprovada pelo plenário da 
Câmara, fica promulgada a seguinte emenda ao texto da Lei Orgânica do Município: 

 
Art. 1º - Fica acrescentado o inciso III ao artigo 138 da Lei Orgânica do 

Município de Passa Vinte e modificado o caput do inciso II, passando a vigorar com 
a seguinte redação: 
 

''Art. 138 - A alienação de bens municipais, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será sempre 
precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
I - Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa (...) 
[...] 
II - Quando móveis, ressalvado o disposto no inciso III, dependerá 
de avaliação prévia e de licitação (...) 
[...] 
III - Em se tratando de veículos automotores, inclusive 
caminhões e máquinas pesadas, além dos requisitos previstos 
no caput e no inciso II deste artigo, exigir-se-á também 
autorização legislativa, mediante lei específica.” 

 
Art. 2º - Fica modificado o inciso IX do artigo 39 da Lei Orgânica do 

Município de Passa Vinte, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

''Art. 39 - Cabe à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, não 
exigida esta para o especificado no art. 40, dispor sobre todas as 
matérias de competência do município: 
[...] 
IX - Autorizar a alienação de bens imóveis e de veículos e 
máquinas do Município.” 

 
Art. 3º - Esta Emenda à Lei Orgânica do Município entra em vigor na data 

de sua publicação. 
  
  
  
APROVADA EM DUAS VOTAÇÕES: 24/04/19 E 16/05/19 


