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LEI Nº 1.504, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018. 
 
 Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

Celebrar Termo de Autorização de Uso de 
Bens com a Associação da Agricultura 
Familiar 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 da Agricultura Familiar de Nova Ramada RS, inscrita no CNPJ 
sob o nº 08.405.924/0001-80, com sede na Rua G, nº 95, Anexo Centro Administrativo - Nova 
Ramada/RS, do seguinte bens: 

I- Um (01) Lava jato de alta pressão 1850 libras, pistola de pressão com controle de vazão da 
água, reservatório de detergente integrado, voltagem 220V, marca Tekna, cor amarelo/preto, Pat. n°. 
6763. 

II- Um (01) Forno Turbo a gás com 5 bandejas, com controlador digital c/ indicação de tempo e 
temperatura, estrutura em aço carbono e pintura epóxi, pés com rodízio, iluminação resistente a alta 
temperatura e choques térmicos, turbina liga e desliga ao abrir/fechar a porta, isolamento térmico de lã 
basaltica. Marca Venâncio Pat. n°. 6764. 

III- Uma (01) Caixa d’água de fibra de 310 litros, com tampa. Marca Bakof Tec, cor azul, Pat. n°. 
6769. 

IV- Uma (01) Balança digital plataforma para 150kg, em chapa aço carbono, coluna de 75cm, 
plataforma de 40x50 c/ rodízios, marca Urano, cor preta, Pat. n°.6770. 

VI – Uma (01) Caixa térmica em chapa pintada 360 litros, nas medidas de 85x59x77alt., interna 
em inox com dreno, fechadura na frente superior, lateral com cavidade para erguer a mesma e proteção 
plásticas nos 4 cantos da tampa. Marca Armon Nito, tipo frizer. cor branca, - Pat. n°. 6771.  

VII – Um (01) Tanque de lavagem nas dimensões de 800x600x900mm, constituída por um tampo 
com bordas periféricas elevadas, espelho de arremate com 70mm de altura posterior, em chapa de 0.8mm 
de espessura. Assente sobre moldura em perfil “U” do mesmo aço, dotada de quatro montantes tubulares 
na bobina de 38.10x1.2mm com sapatas de polipropileno reguláveis para nivelamento ao solo e uma 
prateleira inferior gradeada em tubos na bitola de 25.40x1.2mm. Executada em aço inoxidável AISI 304 
liga 18.8 CrNi, de acabamento polido fosco. Marca Inox Brasil, Pat. n°. 6772. 

VIII – Um (01) Fogão industrial de 4 bocas, sendo 2 bocas simples c/ queimador 100mm e 2 
bocas duplas c/ queimador 165mm, com pés perfil de 5 cm, grelha 30x30, pintura eletrostática 
fosfotizada, varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível, baixa pressão. Marca 
Venâncio, Pat. nº 6773. 

IX – Uma (01) Mesa tampo inox, com prateleira chapa de aço pintada, nas medidas de 1,90x0,90, 
pés de cantoneira de 5cm, - Pat. 6774. 

X – Cinco (05) Esteira lisa alumínio 58x68x2cm c/ reforço na borda, tipo forma para o forno, Pat. 
n°. 6775, Pat. n°. 6776, Pat. n°. 6777, Pat. n°. 6778, Pat. n°. 6779. 

XI – Uma (01) Geladeira refrigerador, de 475 litros, com freezer grande, voltagem 220v, com 
porta latas e porta ovos, classe A, com controle de temperatura, cor branca, prateleiras de vidro 
temperado. Marca Eletrolux, Pat. n°. 6817. 
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XII – Oito (08) Caixa plástica vasada para transporte, medindo 25 altura x 36 largura x 55,6 
compr. 40 litros, cor verde. Marca Mercoplasa, Pat. n°. 6818, Pat. n°. 6819, Pat. n°. 6820, Pat. n°. 6821, 
Pat. n°. 6822, Pat. n°.6823, Pat. n°. 6824, Pat. n°. 6825.  

XIII – Quatro (04) Prateleira em aço inox com pintura pó eletrostática, 1,98x0,92x0,40 com 6 
divisórias, reforço nas prateleiras, chapa aço 26, Pat. n°. 6826, Pat. n°. 6827, Pat. n°. 6827, Pat. n°. 6828, 
Pat. n°. 6829, 

XIV – Uma (01) Pia de inox 1,5x0,7m, com cuba de 30x50x20cm, com prateleiras e pés de inox, 
Pat. n°. 6830. 

XV – Uma (01) Seladora de pacotes 30cm com pedestal, com pedal, pintada, aquecimento 
instantâneo, para PE e PP até 20 micras de espessura, área de solda 300x3, potência 85w. Marca Sulpack, 
Pat. n°. 6831. 

XVI – Duas (02) Mesas nas dimensões de 2000x700x900mm constituída por um tampo com 
bordas periféricas elevadas, em chapa de 0.8mm de espessura. Assento sobre moldura em perfil de “U” 
no mesmo aço, dotada de seis montantes tubulares na bitola de 38.10x1.2mm e uma prateleira inferior 
gradeada em tubos na bitola de 25.40x1,2mm, executada em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8 CrNi, de 
acabamento polido fosco. Rodízios orientáveis de 5”, Pat. n°. 6832, Pat. n°. 6833. 

Art. 2º Compete a Associação da Agricultura Familiar 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 do uso, nas mesmas condições recebidas consideradas as 

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 As demais obrigações entre as partes constarão no respectivo Termo de Autorização. 
Art. 4º O acompanhamento, controle e fiscalização da utilização dos bens autorizados para uso 

será de responsabilidade da Associação juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente. 

Art. 5º O prazo de vigência da Autorização de Uso será de doze (12) meses, a contar da data da 
assinatura do Termo, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses, 
através de Termos Aditivos.  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
            Nova Ramada/RS, 02 de Outubro de 2018.                                       
 

         Marcus Jair Bandeira 
                                                                                    Prefeito 
 
Registre-se e Publique-se.   
                                                                                                                                                                                                                 
               Marinez de Lima Rubert                                                                 
     Secretária Municipal de Administração 
 


