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LEI N° 1.553, DE 16 DE ABRIL DE 2019. 
  
 Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar 

Termo de Concessão 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 e promulgo a seguinte Lei 
  

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Nova Ramada, autorizado a celebrar Termo de 
Concessão 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 C, nº 149, Centro Administrativo - Nova 
Ramada/RS, do seguinte bem: 

I - Agroindústria de Mandioca, caracterizada como prédio em alvenaria com área total de 
74,20m², construída sobre o terreno urbano matriculado sob o número 8.107, do Registro de 
Imóveis de Ajuricaba, localizada na Rua 12 de Outubro, em Barro Preto, Nova Ramada/RS, 
registrado no Patrimônio sob o n°. 6749. 

Art. 2º Compete a Associação da Agricultura Familiar de Nova Ramada RS: 
I - Zelar pelo bem recebido, mantendo-o em condições de uso; 
II - Destinar o uso do bem exclusivamente para a finalidade de agroindústria de mandioca; 
III – Responsabilizar-se pelas reformas e melhorias necessárias para o bom funcionamento 

do prédio; 
IV – Responsabilizar-se por eventuais obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais e 

por danos que venham a causar a terceiros e ao próprio Município; 
V - Restituir o bem, ao final do uso, na mesma condição recebida consideradas as 

depreciações decorrentes do uso; 
VI – Responsabilizar-se, no caso de quaisquer prejuízos decorrentes do uso indevido ou 

inadequado do bem, comprovada a culpa ou dolo dos agentes que o utilizarem. 
Art. 3º Compete ao Município de Nova Ramada: 
I – Responsabilizar-se pelo pagamento da energia elétrica utilizada no prédio da 

agroindústria de mandioca pelo período de um ano a contar da assinatura do Termo de Cessão de 
Uso, podendo, ao final desse período, repassar a responsabilidade pelo pagamento da energia 
elétrica à Associação da Agricultura Familiar de Nova Ramada RS, no caso de eventual 
prorrogação da presente Autorização de Uso, caso em que, a pactuação deverá constar 
expressamente nos aditivos que se seguirem. 

Art. 4º As demais obrigações entre as partes constarão no respectivo Termo de Concessão 
de Uso. 

Art. 5º O acompanhamento, controle e fiscalização da utilização do bem autorizado para 
uso será de responsabilidade da Associação juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente. 
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Art. 6º O prazo de vigência da Concessão 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. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Nova Ramada/RS, 16 de abril de 2019. 
 
 

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


