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DECRETO N2 125/2022 

"REGULAMENTA A LEI 740/2017, de 09 de junho de 

2017, que dispõe sobre o pagamento, pelo Município, 

dos valores gastos a título de emplacamento inicial ou 

alteração de endereço (transferência para o Município) 

de veículos automotores." 

O Prefeito Municipal de Goianá, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no 

artigo 85, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, DECRETA: 

Art. 1 º - A secretaria Municipal de Administração e Finanças será responsável pelo controle e 

autorização de reembolso das despesas decorrentes do emplacamento inicial ou transferência 

de domicílio de veículos automotores. 

Art. 2º - O reembolso será feito exclusivamente ao proprietário do veículo, mediante a 

apresentação de requerimento próprio, conforme modelo anexo, a ser obtido na recepção da 

Prefeitura Municipal de Goianá, observando-se, ainda, ao seguinte: 

1 - No caso de transferência do domicílio, deverão ser anexadas ao requerimento cópias do 

CRLV anterior e do atual, com emplacamento em Goianá-MG, emitido há menos de 15 

(quinze) dias da data do requerimento; 

li - No caso de primeiro emplacamento, deverão ser anexadas ao requerimento cópias da 

Nota Fiscal do veículo e do CRLV atual, com emplacamento em Goianá-MG, emitido há menos 

de 15 (quinze) dias da data do requerimento; 

Art. 32 - Os valores máximos a serem reembolsados são os seguintes: 

1- No caso de primeiro emplacamento ou de transferência de município de veículo cuja placa

no município de origem não seja padrão Mercosul:

- Motocicleta - R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais);

- Demais veículos - R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais);

li - No caso de transferência de veículo cuja placa no município de origem seja padrão 

Mercosul: R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), para qualquer tipo de veículo. 

Art. 42 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário, especialmente o Decreto nº 138/2021, de 14/12/2021. 

Goianá, 13 de setembro de 2022. 
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