
LEI Nº 2.400, DE 16 DE JANEIRO DE 2018. 
 
 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder 
em regime de Cessão de Direitos de Uso, 
máquinas e implementos agrícolas à 
Associação de Agricultores do Município. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 
 Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de 
Cessão de Direito de Uso de bens móveis de propriedade do Município, não remunerado, 
com a Associação Vale do Pororó e Associação de Pequenos Agricultores do Sobrado - 
APAS, localizadas no interior do Município de Pinhal Grande. 
 
 Parágrafo Único. O Termo de Cessão de Direitos de Uso a ser firmado com as 
Associações tem como objetivo a cedência dos seguintes equipamentos:  
 I - Associação Vale do Pororó:  
 a) (01) Trator Agrícola Massey Ferguson, modelo MF 283/4 ano e modelo 
1999, série n.283030605, de fabricação nacional, motor 85CV, tracionado nos dois eixos 
4x4, comando hidráulico duplo; 
 b) (01) Plantadeira/adubadeira 06 linhas – MAX, de arrasto, 06 linhas para 
soja, 06 linhas para milho nº de série 253.  
 II - Associação de Pequenos Agricultores do Sobrado – APAS:  
 a) (01) Trator Agrícola Massey Ferguson, tracionado 4x4, modelo 4283/4CE, 
estrutura contra capotamento (EPCC), toldo, escape vertical, transmissão deslizante 8x2, 
TDPI 1 velo, 540 rpm, sem pesos traseiros, barra de tração oscilante ND sem engate, 
pesos dianteiros 8x35 kg, rodado traseiro 18.4x30r1, sem creeper, sem cilindros auxiliares, 
sem faroletes auxiliares, bateria 9 AH/CCA310, sem pré filtro AR, kit rodoviário RO-RO, 
sem cera protetora, controle remoto S/D (1 corpo), braços hidráulicos, eixo dianteiro ZF, 
redução final, disco cerametálico, assento regulável com suspensão, cinto e sem apoio 
para braços, rodagem dianteira 12.4x24R1, faixa retroreflexivas, com dois espelhos, inst. 
Ilumina com comando e CHI; 
 b) (01) ensiladeira, colhedora de forragem para milho, com produção igual ou 
superior a 28 ton/hora, com tamanho mínimo de picado de 2mm, 12 facas, 04 rolos, 
transmissão por caixa e carda acionamento com trator agrícola de potencia TDP de 50 a 80 
CVs, 540 rpm na TDP, com peso operacional superior a 600kg, marca Combine, modelo 
CB 60 Master caixa e carda.  
 

Art. 2o A Concessão de Direitos de Uso será outorgada por termo e pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos sucessivamente, a contar 
da assinatura desse instrumento. 

 



 

 Art. 3o A entidade beneficiária será responsável pela conservação e 
manutenção do bem, bem como, pelo pagamento de eventuais impostos, seguro, multas ou 
encargos incidentes sobre o bem durante o período da concessão. 
 
 Art. 4o As associações beneficiadas, deverão apresentar semestralmente ao 
Poder Executivo Municipal e ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário – 
COMDAPE o Relatório dos serviços realizados pelos equipamentos, com a relação dos 
beneficiados. 
 
 Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 16 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 

LUIZ ANTONIO BURIN 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 
ROGÉRIO LUIZ DELAMEA DALMOLIN 

Secretário Municipal da Administração 
 
 
 



 

MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
 
 
 
 O MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE , Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Avenida integração, 2691, CNPJ n. 
94.444.346/0001-22, neste ato representado por seu Prefeito Municipal LUIZ ANTÔNIO 
BURIN , brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 417.272.070-68 e RG nº 
1030613226, residente e domiciliado na Rua David Dalcin, 655, Bairro Limeira, Pinhal 
Grande/RS, doravante denominado simplesmente CEDENTE e, de outro lado, a 
___________________________________________, representada por seu Presidente, Sr. 
________________________________, doravante denominada simplesmente 
CESSIONÁRIA , celebram o presente termo de Cessão de Direitos de Uso de bem móvel, 
com autorização na Lei Municipal nº_______, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 
 
DO OBJETO 

  CLÁUSULA 1ª Constitui objeto deste termo a outorga, pelo CEDENTE, da 
permissão de uso do seguinte bem móvel municipal, em perfeito estado de conservação: 

 
Descrição detalhada do bem móvel 
 
 

 
 
 CLÁUSULA 2ª A permissão de uso do bem será a título gratuito. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

CLÁUSULA 3ª São obrigações do CEDENTE: 
a) a outorga da Cessão dos Direitos de Uso do bem descrito na cláusula 

primeira, à CESSIONÁRIA, de forma gratuita; 
b) exercer a fiscalização sobre o uso do bem objeto deste termo; 

 
CLÁUSULA 4ª São obrigações da CESSIONÁRIA: 
a) observar, rigorosamente, as finalidades para as quais lhe foi outorgada a 

concessão de uso; 
b) não transferir o bem a terceiros; 
c) apresentar semestralmente ao poder executivo Municipal e ao Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Agropecuário – COMDAPE, relatório dos serviços 
realizados pelos equipamentos, bem como relação dos beneficiados; 

d) sujeitar-se à fiscalização do MUNICÍPIO, bem como de qualquer outro 
órgão municipal, estadual ou federal; 

e) zelar pela manutenção e conservação do bem concedido, inclusive dos 
acessórios que o acompanham; 

f) arcar com os impostos, seguro, multas ou encargos incidentes sobre o bem 
durante o período da concessão; 



 

g) responsabilizar-se pelos danos causados ao bem, correndo à sua conta todos 
os reparos, reposição de peças e mão-de-obra necessária, bem como, pelos danos causados 
a terceiros com o uso do bem; 

h) devolver o bem, com seus acessórios, ao final do prazo, ou por motivo de 
rescisão do presente termo, nas mesmas condições em que foi recebido; 
 
DO PRAZO 

CLÁUSULA 5ª O prazo para permissão é de 05 (cinco) anos, podendo ser 
prorrogado por iguais períodos sucessivamente, a contar da assinatura do presente termo. 

Parágrafo único: O CEDENTE poderá a qualquer tempo reaver o uso 
exclusivo do bem, se for necessário ao serviço local. 
 
DA RESCISÃO  

CLÁUSULA 6ª São causas de rescisão deste termo: 
  a) o descumprimento por qualquer uma das partes das obrigações 
estabelecidas no presente instrumento contratual; 

b) as hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
 

DO FORO 
CLÁUSULA 7ª. Eventuais litígios, resultantes da aplicação das disposições 

deste termo, serão dirimidos perante o Foro da Comarca de Júlio de Castilhos, com 
exclusão de qualquer outro, por mais especializado que seja. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 8ª. Aplicam-se a este termo as normas previstas na Lei 8.666/93, 
no que couber. 

CLÁUSULA 9º. Constitui parte integrante deste termo, como se nele estivesse 
transcrito, o laudo de vistoria, em anexo. 

E, por estarem assim ajustados, as partes assinam o presente instrumento, em 
04 (quatro) vias de igual teor e forma. 

 
Local e data. 
 
 
 
 

Prefeito p/ Cessionária 

 
 


