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Estado de Santa Catarina 
Município de Vargem Bonita 
 

 
                            LEI Nº 1.004/2014, DE 1° DE JULHO DE 2014. 

 
 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER EM 
DOAÇÃO COM ENCARGOS O EQUIPAMENTO QUE 
ESPECIFICA. 
 
 
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita Municipal de 
Vargem Bonita, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, torna público que o Poder Legislativo aprovou e o Executivo 
sanciona a seguinte lei: 

 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal a receber em doação com encargos, 
um caminhão basculante 6X4, trucado e traçado, PTB de 23 toneladas, veículo novo, zero 
quilômetro, primeiro emplacamento, ano de 2013 ou posterior, motor diesel de 6 (seis) cilindros 
em linha, turbo alimentado e demais especificações contidas no Termo de Doação do PAC2, 
conforme termo em anexo que passa a fazer parte integrante desta lei. 

  
 Art. 2º - Como encargos, o Município se compromete a executar e utilizar o 

bem doado para fins de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, 
em especial a recuperação de estradas vicinais e em obras de captação e armazenamento de água, 
garantindo o abastecimento à população do município de Vargem Bonita. 

 
Art. 3º - Fica autorizado o Município através do setor próprio, proceder à 

inscrição no Patrimônio Municipal, do bem ora recebido em doação. 
 

Art. 4º - As despesas para o cumprimento da presente lei correrão por conta de 
dotações próprias do orçamento vigente. 

 
Art.5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 Art.6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

Vargem Bonita, 1° de julho de 2014. 
 
 

Melânia Aparecida Roman Meneghini 
Prefeita Municipal 

 
 

Registrado e publicado a presente Lei no Site Oficial dos Municípios – DOM em 02/07/2014, de acordo 
com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013. 

 
 

Suélen Favretto 
Secretária de Administração e Finanças 


