
   
LEI Nº 824, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2007. 

 
 Autoriza ceder equipamentos da Patrulha Agrícola à 

Associação dos Criadores de Gado de Leite e Corte 
de Nova Ramada/RS. 

O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado realizar cedência dos equipamentos da Patrulha Agrícola 

a Associação dos Criadores de Gado de Leite e Corte de Nova Ramada/RS, inscrita no CNPJ nº 
08930140/0001-70, com sede na Rua G, n.º 95, Bairro Centro de Nova Ramada/RS, a qual tem por 
objetivo a realização de ações destinadas ao fomento da agricultura por meio de apoio aos produtores 
rurais para o aumento da produção, uso de tecnologia, organização do setor, entre outras, sendo os bens 
abaixo relacionados: 

- uma enfardadeira, marca Nogueira, modelo AP41N, ano 2001, patrimônio nº 03434; 
- uma enfardadeira, marca Nogueira, modelo AP41N, nº 843, série 800450, conveniada com 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado/RS (Primeiro de Maio); 
- uma enfardadeira, marca Nogueira, modelo Express 4030, ano 2006, 11/06/830137, patrimônio nº 

04745; 
- uma segadeira de discos, marca Lavrale, modelo AT 9205, ano 2001, série 8205-0028, patrimônio 

nº 03433; 
- uma segadeira de discos, marca Lavrale, modelo AT 9205, ano 2006, Chassi 8205-00054, 

patrimônio nº 04703; 
- uma segadeira de discos, marca Lavrale AT 9205, ano 2007, série 8205-00070, patrimônio nº 

04945; 
- uma colhedora de forragens, marca Nogueira, modelo Pecus 9004, ano 2004, patrimônio nº 

04476; 
- um kit recolhedor de forragens pré-murcha, Marca Nogueira modelo PRN 1200, ano 2005, 

patrimônio nº4552; 
- uma colhedora de forragens, marca Nogueira, modelo Pecus 9004, ano 2006, série 

08/06/54.11988 , patrimônio nº 04747; 
- uma colhedora de forragens, marca Nogueira, modelo Pecus 9004 com roda de apoio, série 

11/07/54.13556, com aparelho para colheita de forragens de inverno PRN 1200, série 12/07/57.248 ano 
2007, patrimônio nº 04943; 

- quatro colhedoras de forragens, marca Nogueira, modelo Pecus 9004, sem roda, ano 2007, séries 
nº 11/07/54.13547, patrimônio nº 04939, série 11/07/54.13549 patrimônio nº 04940, série 11/07/54.13548 
patrimônio nº 04941, série 11/07/54.13551 patrimônio nº 04942; 

- um ancinho enleirador, marca Nogueira, modelo Haybob 300, ano 2004, série 48TH01, 
patrimônio nº 04475; 

- um ancinho enleirador, marca Nogueira, modelo Haybob 300, ano 2006, série 63TH01 patrimônio 
nº 04746; 

- um ancinho enleirador, marca Nogueira, modelo Haybob 300, ano 2007, série 65TH01 patrimônio 
nº 4944; 

- uma plataforma para acoplar na colhedora de forragens, marca Nogueira, ano 2006, série 
890657099, patrimônio nº 4748. 

 
 
 



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

seguintes obrigações: 
a) zelar os bens recebidos, mantendo-os e conservando-os em perfeitas condições de uso, 

prolongando assim sua vida útil; 
b) destinar o uso dos equipamentos recebidos, exclusivamente, para o atendimento das ações 

descritas no Objeto, constante na Cláusula Primeira; 
c) restituir os equipamentos, nas mesmas condições que os recebeu, exceto quanto às deteriorações 

decorrentes do uso normal e adequado dos mesmos, no prazo estabelecido, que será de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, no caso de cancelamento da presente cedência; 

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; 

f) prestar serviços também a não associados, se houver demanda e disponibilidade de tempo. 
Parágrafo único. O acompanhamento, a supervisão, o controle e a fiscalização da utilização dos 

equipamentos serão de responsabilidade da Associação, estando esta sujeita também à supervisão da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. 

Art. 3º O prazo de vigência desta cedência é de 05 (cinco) anos, contados da data da assinatura do 
termo, podendo ser alterado de comum acordo pelas partes, respeitando a legislação vigente aplicável à 
espécie. 

Art. 4° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Cessão de Uso. 
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 26 de 
Dezembro de 2007. 
 
 

OLYNTHO FIORIN 
Prefeito Municipal 

 
 

Romildo Adorian 
Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 

 
 
Registre-se e Publique-se: 
 
 

Tatiane Raquel Uhde Pippi 
Secretária Municipal de Administração e Planejamento 
 
 


