
LEI Nº 887, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008. 
 
 Autoriza ceder equipamentos da Patrulha Agrícola a 

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 n.º 
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: 

- 01 colhedora de forragens Nogueira modelo PECUS 9004, para as culturas de milho, sorgo, napier, 
cana de açúcar e demais variedade plantadas em linha; equipada com kit de inoculação, 04 rolos com disco 
de corte, rotação 540rpm, acionamento do rotor c/ correia de 5 canais e com rotação do rotor de 1300rpm, 10 
facas e 5 lançadores com afiador automático, opções de corte de 5, 7, 10 e 14 mm, troca de corte com coroa 
e pinhão em aço, produção de 20 a 40 toneladas/hora, caixa c/ rolos articuláveis, 740 kg, avaliado em R$ 
11.800,00(onze mil e oitocentos reais) – Registro Patrimonial sob n º 05101; 

- 01 roçadeira central e lateral de marca Jan modelo Rotter 180TDII, com engate no sistema 
hidráulico traseiro no 3º ponto, giro livre nas paradas, deslocamento lateral de 25 cm, torre c/ articulação, 
transmissão direta, largura de corte de 1,7m, altura de corte de 4 a 22 cm, TDP 540RPM, rotação das 
navalhas 870 rpm, ano e modelo de fabricação 2008, série ROD00142900A00 84332010, avaliado em R$ 
4.195,00 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais) – Registro Patrimonial sob n º 05056; 

- 01 roçadeira central e lateral de marca Jan modelo Rotter 180TDII, com engate no sistema 
hidráulico traseiro no 3º ponto, giro livre nas paradas, deslocamento lateral de 25 cm, torre c/ articulação, 
transmissão direta, largura de corte de 1,7m, altura de corte de 4 a 22 cm, TDP 540RPM, rotação das 
navalhas 870 rpm, ano e modelo de fabricação 2008, série ROD00142300A00 84332010, avaliado em R$ 
4.195,00 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais) – Registro Patrimonial sob n º 05057. 

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 ou renovado automaticamente, se inexistente 
manifestação contrária das partes, mediante a lavratura de termo aditivo, respeitada 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 11 de Dezembro  

de 2008. 
 
 

 
OLYNTHO FIORIN 
Prefeito Municipal  

 
 

 
Romildo A. 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 
 
 


