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LEI N° 1.598, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019. 
                         

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar 
Termo de Concessão de Uso de Bens Patrimoniais 
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 e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Nova Ramada autorizado a celebrar Termo de 
Concessão de Uso de Bens Patrimoniais 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, dos seguintes bens: 

I – Uma Colhedora de forragens uma linha com espaçamento a partir de 45 a 60cm; rotor com 12 
facas em perfil C; rotação de 1500rpm; plataforma recolhedora com 4 rolos alimentadores com disco de 
corte em estrela de alta liga com raspadora entre os discos, contra faca do rotor fixa ou móvel com duas 
regulagens; bica de saída em polietileno cross link com engate rápido; comando da bica semi-hidráulico; 
transmissão por  polia e correia 5v "super hc"; com capa em polietileno; afiador com pedra retangular, 
pino de segurança na engrenagem motora e movida. Marca JF, modelo C120, Patrimônio n°. 6796. 

II – Colhedora de forragens uma linha com espaçamento a partir de 45 a 60cm; rotor com 12 facas 
em perfil C; rotação de 1500rpm; plataforma recolhedora com 4 rolos alimentadores com disco de corte 
em estrela de alta liga com raspadora entre os discos, contra faca do rotor fixa ou móvel com duas 
regulagens; bica de saída em polietileno cross link com engate rápido; comando da bica semi-hidráulico; 
transmissão por  polia e correia 5v "super hc"; com capa em polietileno; afiador com pedra retangular, 
pino de segurança na engrenagem motora e movida. Marca JF, modelo C120, Patrimônio n°. 6797. 

III – Uma Colhedora de forragens uma linha com espaçamento a partir de 45 a 60cm; rotor com 12 
facas em perfil C; rotação de 1500rpm; plataforma recolhedora com 4 rolos alimentadores com disco de 
corte em estrela de alta liga com raspadora entre os discos, contra faca do rotor fixa ou móvel com duas 
regulagens; bica de saída em polietileno cross link com engate rápido; comando da bica semi-hidráulico; 
transmissão por  polia e correia 5v "super hc"; com capa em polietileno; afiador com pedra retangular, 
pino de segurança na engrenagem motora e movida. Marca JF, modelo C120, Patrimônio n°. 6798.   

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 As demais obrigações entre as partes constarão no respectivo Termo de Autorização. 
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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 do Termo de 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, 27 de novembro de 2019. 
 
 

      Marcus Jair Bandeira 
                                                                                    Prefeito  
 
 Registre-se e Publique-se.      
                                      
                                                                                                                                                                                                              
                       Elton Rehfeld – Vice-Prefeito                                                               
       Respondendo pela Secretaria Municipal de Administração 
                             Portaria n°.292/2019 


