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LEI Nº 1.211, DE 27 DE JUNHO DE 2013. 
 

 Autoriza cedência de 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 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: 

- 01 (uma) balança comercial computadorizada, capacidade de 20kg, divisão de 2gr, com bateria de 
carga 210h, com display, Registro Patrimonial Nº 4781, para o Centro de Comercialização de Produtos 
Agropecuários localizado na Rua do Comércio no Bairro do Pinhal; 

- 01 (uma) balança comercial computadorizada, capacidade de 20kg, divisão de 2gr, com bateria de 
carga 210h, com display, Registro Patrimonial Nº 4782, para o Centro de Comercialização de Produtos 
Agropecuários localizado na Rua Dom Pedro I, no Bairro Barro Preto; 

- 01 (uma) vitrine refrigerada para expositor, com regulagem de temperatura, com iluminação, vidro 
frontal, duas portas na parte de trás, duas prateleiras, Registro Patrimonial Nº 4783, para o Centro de 
Comercialização de Produtos Agropecuários localizado na Rua do Comércio no Bairro do Pinhal; 

- 01 (uma) vitrine refrigerada para expositor, com regulagem de temperatura, com iluminação, vidro 
frontal, duas portas na parte de trás, duas prateleiras, Registro Patrimonial Nº 4784, para o Centro de 
Comercialização de Produtos Agropecuários localizado na Rua Dom Pedro I, no Bairro Barro Preto. 

Art. 2º A cedência do equipamento 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 do equipamento em benefício dos membros da Associação da 
Agricultura Familiar de Nova Ramada/RS. 

Art. 3º A cedência autorizada por esta Lei é com incumbência onerosa a sua utilização, cabendo à 
cessionária a conservação e manutenção dos equipamentos, durante o período que vigorar a cedência, sendo 
sem encargo ao cedente e será efetuado mediante Termo de Cedência.  
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 27 de Junho de 2013. 
 
 

Hardi Milton Eickhoff 
Prefeito Municipal  
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