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LEI N° 1.558, DE 30 DE MAIO 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, dos seguintes bens: 

I - Arrancador de raízes de mandioca, sistema de acionamento manual para travar o pé da 
mandioca durante o processo de colheita com apoio para os pés. – Patrimônio nº 6895. 
 II - Lavador de raiz de mandioca, em aço inox, com capacidade de lavagem mínima de 720-
1.000kg/hora, com tambor de 1200x900mm, 220 volts/60hz, monofásico; dimensão: C: 2.150 mm, 
L: 900 mm e A: 1.250 mm; consumo de água 05-15lt/min; o equipamento deve retirar a sujeira 
excessiva e a primeira pele da raiz de mandioca, contribuindo para o processo de higienização, sem 
danificar as raízes; deve possuir abertura da tampa internamente facilitando a retirada do produto 
lavado. Marca Fankort. Patrimônio nº 6903. 
 III - Descascador de mandioca de 01 bocal, em aço inox, com capacidade de descasque de 
750 a 1000 raízes por hora, 220 volts/60hz, monofásico; dimensão: C: 950 mm, L: 760 mm e A: 
1.000 mm; consumo de água: 05-10 lt/min; o equipamento deve descascar mandioca lavada de 
20mm a 100mm de diâmetro, e comprimento de 100mm a 700mm, com regulagem automática de 
diâmetro e o comprimento deve possuir ajuste manual das navalhas conforme a espessura da casca, 
que permite ajuste personalizado conforme a variedade da raiz de mandioca. Esteira de polietileno 
de 240mm de largura com talisca para o transporte da mandioca descascada. Marca Fankort. 
Patrimônio nº 6904. 
  IV - Câmara fria de congelamento em painel de chapa de aço em poliuretano de 100mm; 
piso painel 100mm; porta 0,80x1,80m com chave na porta e abertura interna de segurança; 
resistência no marco; evaporador M139 com degelo elétrico; quadro de comando digital; unidade 
condensadora HCM – 36 trifásica; iluminação interna; com capacidade mínima de 5000 kg; 
medindo3,36x3,56x2,50alt; com montagem inclusa de ligação elétrica interna, da câmara e do 
equipamento de refrigeração por empresa registrada junto ao CREA/RS e responsável técnico. 
Marca Dugold. Patrimônio nº 6922. 

Art. 2º Compete a Associação da Agricultura Familiar de Nova Ramada RS: 
I - Zelar pelos bens recebidos, mantendo-o em condições de uso; 
II - Destinar o uso dos bens exclusivamente para a finalidade de agroindústria de mandioca; 
III - Restituir o bem, ao final do uso, na mesma condição recebida consideradas as 

depreciações decorrentes do uso; 
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IV – Responsabilizar-se pela manutenção dos equipamentos, necessárias para o bom 
funcionamento da Agroindústria; 

V – Responsabilizar-se, no caso de quaisquer prejuízos decorrentes do uso indevido ou 
inadequado dos bens, comprovada a culpa ou dolo dos agentes que o utilizarem. 

Art. 3º As demais obrigações entre as partes constarão no respectivo Termo de Concessão 
de Uso. 

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 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. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Nova Ramada/RS, 30 de maio de 2019. 
 
 

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


