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LEI Nº 1.248, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

 Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar 

Termo de Autorização de Uso de Bens 

Patrimoniais. 

 

 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 celebrar Termo de 

Autorização de Uso com a Associação dos Criadores de Gado de Leite e Corte de Nova Ramada RS, 

inscrita no CNPJ sob Nº 08.930.140/0001-70, com sede na Avenida Gustavo König, Nº 95, Bairro Centro – 

Nova Ramada/RS, dos seguintes Bens Patrimoniais: 

– 05 (cinco) Colhedoras de Forragens Registros Patrimoniais Nº 4877, Nº 4878, Nº 4879, Nº 4880 e 

Nº 4881, com a seguinte descrição: Colhedoras de forragens Nogueira Pecus 9004 Super Serie Ouro modelo 

P-S12FCS S/RD BD, serie nº PP PA EA 01550/2013, com capacidade para confecção de silagem  de milho, 

sorgo, cana de açúcar     e   demais    culturas plantadas   em   linha; plataforma articulável,  com 4 rolos; 

sistema de  corte  na  caixa de rolos com disco    de    corte    de   alta liga; rotor  de  aço carbono 16mm, 

com   12  facas  e  6  lançadores independentes; facas  fixadas  por 3   parafusos; afiador   de   alta precisão  

com pedra giratória que afia      todas      as     facas rapidamente; dispositivo        de segurança   através  de  

parafuso fusível       que       protege a transmissão   contra  sobrecargas ou    impactos; transmissão    por 

correia; tombador    do    produto fixado   no   tubo   de  saída da colhedora    e   com    regulagem horizontal    

e   vertical;   com sistema     de    quebra    grãos removível. 

Art. 2º Compete a Associação dos Criadores de Gado de Leite e Corte de Nova Ramada RS: 

I - Zelar pelos bens recebidos, mantendo-os em condições de uso; 

II - Destinar o uso dos bens exclusivamente para finalidades técnicas do fabricante; 

III - Restituir os bens ao final da cedência, nas mesmas condições recebidas consideradas 

depreciações decorrentes do uso; 

IV - Devolver bens idênticos ou similares, com mesmo ano de fabricação ou posterior, no caso de 

furto ou roubo dos bens, hipótese em que deverá adotar todas as providências administrativas e judiciais 

necessárias; 

V - Se responsabilizar no caso de quaisquer prejuízos decorrentes do uso indevido ou inadequado 

dos bens, comprovada a culpa ou dolo dos agentes que os utilizarem; 

VI - Prestar serviços também a não associados, se houver demanda e disponibilidade de tempo. 

Art. 3º O acompanhamento, controle e fiscalização da utilização dos bens autorizados o uso será de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

Art. 4º A vigência da Autorização de Uso será de 10 (dez) anos, a contar da data da assinatura do 

termo, podendo ser alterado o prazo em comum acordo pelas partes, respeitando a legislação vigente 

aplicável à espécie. 

Art. 5º Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Autorização de Uso. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 10 de Dezembro de 2013. 

 

Nelson Dallabrida 

Prefeito Municipal em Exercício 

  Registre-se e Publique-se: 

                 

                  Róges Adorian  

Secretário Municipal de Administração 


