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LEI Nº 1.402, DE 31 DE JANEIRO DE 2017. 
 

 Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar 
Termo de Autorização de Uso de Bens 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, Anexo Centro Administrativo 
- Nova Ramada/RS, conforme minuta constante do Anexo Único, parte integrante desta Lei, dos 
seguintes bens: 

I - Oito Carretas Agrícolas Basculantes de Madeira com capacidade mínima de 6.000 kg, 
registradas no Patrimônio do Município sob os números 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804 e 
5805; 

II - Uma Roçadeira Agrícola com largura de corte de 1,8metros, altura de corte de 40 a 140mm, 
com roda traseira, marca Netz, modelo RCD 1.8, Série 3932, ano 2016, cor vermelha, registrada no 
Patrimônio do Município sob o número 6229; 

III - Uma Segadeira de 4 discos, marca Finardi, ano de fabricação 2016, Série 1685, na cor 
vermelha, registrada no Patrimônio do Município sob o número 6230. 

Parágrafo único. Os bens descritos no inciso I do art. 1º são oriundos da Cessão de Uso de Bens 
nº 014/2016, Processo Administrativo nº 20035-15.00/14-9 da Secretaria Estadual da Agricultura, 
Pecuária e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul. 

 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 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 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. 4º O prazo de vigência da Autorização de Uso será até 31/12/2017, 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 desde que a Cessão ou eventual doação dos bens constantes do inciso I do 
art. 1º seja mantida com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Estadual da 
Agricultura, Pecuária e Irrigação. 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 31 de Janeiro 

de 2017. 
 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito Municipal 

   
Registre-se e Publique-se: 
 
                 
Marcus Jair Bandeira 
P/Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO ÚNICO 
 

MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BENS PATRI MONIAIS Nº ___/2017. 

Termo de Autorização de Uso de Bens 
Patrimoniais que celebram 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, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob nº. 01.611.828/0001-49, com sede na Avenida Gustavo König, 95, no Centro Administrativo, 
município de Nova Ramada/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. MARCUS 
JAIR BANDEIRA , brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob nº. 610.481.350-04, residente 
e domiciliado em Barro Preto na cidade de Nova Ramada/RS; e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DOS 
CRIADORES DE GADO DE LEITE E CORTE DE NOVA RAMADA/R S, inscrita no CNPJ nº 
08.930.140/0001-70, com sede na Avenida Gustavo König, nº 95, Anexo ao Centro - Nova Ramada/RS, 
neste ato representado por seu Presidente, Sr. ELSON MARCOS DOLOVITSCH , portador da Cédula 
de Identidade RG nº 7056278001, inscrito no CPF sob o nº 697.927.040-00, celebram o presente Termo 
de Autorização de Uso de Bens Patrimoniais, nos termos da Lei Municipal nº ______, de ____ de 
______________ de ____, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente Termo tem por objeto a autorização de uso dos seguintes bens patrimoniais: 
I - Oito Carretas Agrícolas Basculantes de Madeira com capacidade mínima de 6.000 kg, 

registradas no Patrimônio do Município sob os números 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804 e 
5805; 

II - Uma Roçadeira Agrícola com largura de corte de 1,8metros, altura de corte de 40 a 140mm, 
com roda traseira, marca Netz, modelo RCD 1.8, Série 3932, ano 2016, cor vermelha, registrada no 
Patrimônio do Município sob o número 6229; 

III - Uma Segadeira de 4 discos, marca Finardi, ano de fabricação 2016, Série 1685, na cor 
vermelha, registrada no Patrimônio do Município sob o número 6230. 

Parágrafo único. Os bens descritos no inciso I do art. 1º são oriundos da Cessão de Uso de Bens 
nº 014/2016, Processo Administrativo nº 20035-15.00/14-9 da Secretaria Estadual da Agricultura, 
Pecuária e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul. 

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

          I – Compete ao Município: 
           a) Autorizar à Associação dos Criadores de Gado de Leite e Corte de Nova Ramada/RS o uso dos 
bens patrimoniais constantes no objeto deste Termo. 
          II – Compete à Associação dos Criadores de Gado de Leite e Corte de Nova Ramada/RS: 

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 do uso, nas mesmas condições recebidas, consideradas as 

depreciações decorrentes do uso; 
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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. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
O acompanhamento, controle e fiscalização da utilização dos bens autorizados para uso será de 

responsabilidade da Associação dos Criadores de Gado de Leite e Corte de Nova Ramada/RS juntamente 
com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

O prazo de vigência deste instrumento será até 31/12/2017, a contar da data da assinatura, 
podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses, através de Termos 
Aditivos desde que a cessão ou eventual doação dos bens constantes do inciso I do art. 1º da Lei 
Municipal nº ____, de ____ de __________________ de 2017 seja mantida com o Estado do Rio Grande 
do Sul, por intermédio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação, conforme autoriza o 
art. 4º do mesmo diploma legal. 

 
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 de lei, fatos ou atos que torne inviável a 
sua execução, e 

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Esta Autorização de Uso de Bens Patrimoniais se fundamenta na finalidade específica da 

consecução do objeto pactuado, regendo-se pelas cláusulas e condições retro expressas, definidoras de 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes até seu efetivo termo.  

 
CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICIDADE 

A publicidade deste Termo dar-se-á através da sua afixação no quadro mural da Prefeitura, depois 
de firmadas as assinaturas das partes. 
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CLÁUSULA NONA – DO FORO 
Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Autorização de Uso de Bens, não 

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, juntamente com duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.  

 
 

Nova Ramada/RS, __ de __________ de ____. 

 

         _______________________________        _______________________________ 

Marcus Jair Bandeira Elson Paulo Dolovitsch 

Prefeito Municipal Presidente da Associação 

 
TESTEMUNHAS: 

   

NOME: Eldelmar Sant Ana dos Santos   NOME: Taciana Rubia Stefani 

CPF: 002.740.680-60  CPF: 961.960.330-34 

 

Registre-se e Publique-se:                                                                Aprovo: 

 ______________________                                                          __________________________ 

     Marcus Jair Bandeira                                                                  Giomára Bester Damian 

       Prefeito Municipal                                                            OAB/RS 70.615- Assessora Jurídica 

  P/ Sec. Mun. de Administração                                                                                            


