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LEI Nº 1.174, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013. 
 

 Autoriza cedência de imóveis e equipamentos. 
  

 O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Nova Ramada autorizado a fazer a cedência pura e 

simples de imóveis e equipamentos para a Associação da Agricultura Familiar de Nova Ramada/RS, inscrita 
no CNPJ sob nº 08.405.924/0001-80, com sede na Rua C, Nº 149, Centro – Nova Ramada/RS, sendo eles: 

- 02 (dois) prédios de alvenaria, denominados Centros de Comercialização de Produtos 
Agropecuários ou Quiosques, sendo um localizado na Rua do Comércio no Bairro do Pinhal, Registro 
Patrimonial Nº 4104 e outro localizado na Rua Dom Pedro I, no Bairro de Barro Preto, Registro Patrimonial 
Nº 4105; 
 - 01 (uma) Plantadeira IMASA PHS 146, múltipla, hidráulica, 14 linhas culturas de inverno, 06 
linhas para soja e 04 linhas para milho, discos duplos desencontrados no adubo e sulcador tipo facão na 
semente, 06 rodas de controle e compactação para semente, reservatório de adubo em aço inoxidável e 
reservatório de sementes basculante, Registro Patrimonial Nº 4127; 
 - 02 (dois) armários para exposição de Pães, bolos, cucas, bolachas, medindo 02 metros de frente, 
com fundo espelhado e 05 prateleiras reguláveis, Registro Patrimonial Nº 4362 e Nº 4363; 
 - 02 (duas) fruteiras centrais para exposição de frutas e verduras, com estrutura metálica e pintura 
epóxi pó, com 24 caixas para acondicionamento de produtos, Registro Patrimonial Nº 4364 e Nº 4365; 
 - 02 (dois) balcões tipo check-out, para passagem de produtos, com tampa em aço inox, kit para 
automação, suporte para balança e gaveta com chave, Registro Patrimonial Nº 4366 e Nº 4367. 

Parágrafo único. A cedência tratada no caput do Artigo 1º, tem por finalidade dispor de locais 
apropriados para o comércio de produtos ofertados pela Associação, diretamente ao consumidor.   

Art. 2º A responsabilidade judicial, trabalhista e previdenciária decorrente da cedência correrão por 
conta da Associação da Agricultura Familiar de Nova Ramada/RS. 

Art. 3º A cedência autorizada por esta Lei é com incumbência onerosa a sua utilização. 
Parágrafo único. O ônus a que trata o caput, refere-se ao ressarcimento da energia elétrica e da água 

utilizada, bem como a manutenção dos prédios e equipamentos, durante o período que vigorar a cedência. 
Art. 4º A cedência dos equipamentos e imóveis é pelo período de 10 (dez) anos, podendo ser 

renovado por igual período. 
Parágrafo único.  Em acordo, a qualquer tempo, poderá haver rescisão amigável da cedência, ou 

unilateralmente, no caso da não utilização dos Centros de Comercialização para a finalidade estabelecida no 
Parágrafo único do Artigo 1º, e ainda no desatendimento ao previsto no Parágrafo único do Artigo 3º.  

 Art. 5º Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cedência dos equipamentos e 
imóveis nos termos desta Lei.  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 20 de Fevereiro de 2013. 
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