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LEI Nº 1.311, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 

 Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar 
Termo de Autorização de Uso de Bens Patrimoniais 
com a Associação dos Criadores de Gado de Leite e 
Corte de Nova Ramada RS. 

 
 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 o Nº 08.930.140/0001-70, com sede na Rua G, Nº 95, Bairro Centro – Nova Ramada/RS, dos 
seguintes Bens Patrimoniais: 

– 01 (um) Distribuidor de adubo e calcário, com capacidade de 5,5 toneladas, com: - Abertura da 
comporta com regulagem de escala graduada milimétrica; - Acionamento pela tomada de força do trator a 
no mínimo 540 rpm; - Sistema de transmissão dos discos distribuidores com redutores em banho de  óleo; - 
Chassi  reforçado  de  estrutura simples  e resistente; - Rótula de engate regulável e oscilante para  permitir 
maior segurança no transporte; - Macaco de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator;  
- Eixo  de  rodas próximo ao centro de gravidade que proporciona  peso transferido a barra de tração, para   
estabilidade  no transporte; - Rodado TANDEM, aro 16; com 4 pneus 750/16; registrado no Patrimônio sob 
Nº 5697; 

– 06 (seis) Carreta Basculante, com: - Tampas removíveis, construída em aço SAE 1020, espessura 
mínima de 2,65 mm, - Acionamento hidráulico, - Pistão com 3 estágios, - Capacidade mínima de 6 
toneladas e 8 m³, - Dois eixos, - Rodado duplo traseiro e simples dianteiro, com 6 pneus 750/16, novos, com 
no mínimo 10 lonas cada, aro 16, com freio, - Tampa traseira com dispositivo de abertura automático, - 
Com braços para abertura total da tampa para uso em silagem, - Pintura a pó poliéster, - Chassi com 
estrutura em chapas de ¼ ; registradas no Patrimônio sob o Nº 5744, Nº 5745, Nº 5746, Nº 5747, Nº 5748 e 
Nº 5749. 

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 Associação juntamente com a 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 de acordo 
com Minuta em anexo. 

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



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 

 

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
 Fone: (55) 3338-1018   Fax: (55) 3338-1052 

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: administra@novaramada.rs.gov.br 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 30 de Dezembro de 2014. 
 
 

Nelson Dallabrida 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
  Registre-se e Publique-se: 
 
                 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 
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MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS Nº X X/XXXX 

Termo de Autorização de Uso de Bens Patrimoniais 
que Celebram Entre Si, o Município de Nova 
Ramada/RS e Associação dos Criadores de Gado de 
Leite e Corte de Nova Ramada/RS. 

 

 O MUNICÍPIO de Nova Ramada/RS, inscrito no CNPJ Nº 01.611.828/0001-49, com sede na 
Avenida Gustavo König, Nº 95, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em Exercício, Sr. Nelson 
Dallabrida, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o Nº 418.342.830-00, residente e 
domiciliado em Pranchada na cidade de Nova Ramada/RS; e de outro lado a Associação dos Criadores de 
Gado de Leite e Corte de Nova Ramada/RS, inscrita no CNPJ Nº 08.930.140/0001-70, com sede na Avenida 
Gustavo König, Nº 95, Bairro Centro – Nova Ramada/RS, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 
Luis Claudio Francisconi, inscrito no CPF sob o Nº 781.980.200-63, celebram o presente Termo de 
Autorização de Uso de Bens Patrimoniais, autorizado pela Lei Municipal Nº x.xxx, de xx de xxxxxxxx de 
xxxx, mediante as seguintes Cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente termo tem por objeto a Cedência dos seguintes Bens Patrimoniais: 
– 01 (um) Distribuidor de adubo e calcário, com capacidade de 5,5 toneladas, com: - Abertura da 

comporta com regulagem de escala graduada milimétrica; - Acionamento pela tomada de força do trator a 
no mínimo 540 rpm; - Sistema de transmissão dos discos distribuidores com redutores em banho de  óleo; - 
Chassi  reforçado  de  estrutura simples  e resistente; - Rótula de engate regulável e oscilante para  permitir 
maior segurança no transporte; - Macaco de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator;  
- Eixo  de  rodas próximo ao centro de gravidade que proporciona  peso transferido a barra de tração, para   
estabilidade  no transporte; - Rodado TANDEM, aro 16; com 4 pneus 750/16; registrado no Patrimônio sob 
Nº 5697; 

– 06 (seis) Carreta Basculante, com: - Tampas removíveis, construída em aço SAE 1020, espessura 
mínima de 2,65 mm, - Acionamento hidráulico, - Pistão com 3 estágios, - Capacidade mínima de 6 
toneladas e 8 m³, - Dois eixos, - Rodado duplo traseiro e simples dianteiro, com 6 pneus 750/16, novos, com 
no mínimo 10 lonas cada, aro 16, com freio, - Tampa traseira com dispositivo de abertura automático, - 
Com braços para abertura total da tampa para uso em silagem, - Pintura a pó poliéster, - Chassi com 
estrutura em chapas de ¼ ; registradas no Patrimônio sob o Nº 5744, Nº 5745, Nº 5746, Nº 5747, Nº 5748 e 
Nº 5749. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 
As partes assumem as obrigações a seguir referidas: 

          I – Compete ao Município: 
           a) Autorizar à Associação o Uso dos Bens Patrimoniais constantes no objeto deste Termo. 
          II – Compete à Associação: 

a) Zelar pelos bens recebidos, mantendo-os em condições de uso; 
b) Destinar o uso dos bens exclusivamente para finalidades técnicas do fabricante; 
c) Restituir os bens ao final da cedência, nas mesmas condições recebidas consideradas depreciações 

decorrentes do uso; 
d) 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; 

e) 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; 
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f) Prestar serviços também a não associados, se houver demanda e disponibilidade de tempo. 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
 
 
 

O acompanhamento, controle e fiscalização da utilização dos bens autorizados o uso será de 
responsabilidade da Associação juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

O prazo de vigência deste instrumento é de 10 (dez) anos, contados da data da assinatura do Termo, 
podendo ser alterado o prazo em comum acordo pelas partes, respeitando a legislação vigente aplicável à 
espécie. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO 
 

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a 
alteração do objeto, assim como qualquer modificação na destinação ou na utilização do objeto. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO 

O presente termo poderá ser rescindido mediante comunicação formal das partes com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias: 

I - Por consenso das partes, desde que presentes razões e motivos de superior interesse público e conveniência 
administrativa; 

II - Unilateralmente pelo Município por superveniência da Lei, fatos e ou atos que torne inviável a 
sua execução, e 

III - Unilateralmente pelo Município por descumprimento de cláusulas e condições. 
 
 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
 
 

A Autorização de Uso de Bens Patrimoniais tem seu respaldo fundamentado na finalidade específica 
na consecução do objetivo pactuado, regendo-se pelas cláusulas retro expressas, definidoras de direitos, 
obrigações e responsabilidades dos partícipes até seu efetivo termo.  

 
CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICIDADE 

 
 
 

Dar-se-á publicidade do teor deste Termo no quadro mural da Prefeitura, depois de firmadas as 
assinaturas das autoridades convenentes. 

 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 

 
 
 

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste termo de cessão de uso, que não possam ser solucionadas 
administrativamente entre as partes, fica eleito, como competente, o Foro da Comarca de Ijuí/RS, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem, assim, justas e acordadas, as partes, por seus representantes legais, firmam o presente 
Termo, conjuntamente com duas testemunhas presenciais em 03 (três) vias de igual teor e forma.  

 
 

Nova Ramada/RS, xx de xxxxxxxx de xxxx. 
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         _______________________________        _______________________________ 

Nelson Dallabrida Luis Claudio Francisconi 

Prefeito Municipal em Exercício Presidente da Associação 

  

Aprovo: 
 

______________________ 
Itamar Cristiano Torquetti 

OAB n°. 61.090 
 
Testemunhas: 
 
 

_______________________________           _______________________________ 
Marcia Rozane de Marchi Corrêa Simone Chagas Rodrigues 

CPF: 474.625.150-91 CPF: 023.181.040-77 

  

 
Registre-se e Publique-se: 
 
__________________________ 
             Róges Adorian 
Secretário Municipal de Administração  
 


