
 
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
LEI MUNICIPAL N° 862, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

“Autoriza a cessão de Uso de Bens que especifica à 

Associação Comunitária de Produtores de Rui Barbosa 

dá outras providências.” 

 

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE, Estado do Rio 

Grande do Sul, 

  FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte 

 

L  E  I 

 

  Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o uso dos bens abaixo 

descritos, para a seguinte associação de Produtores: 

  I - A Associação Comunitária de Produtores de Rui Barbosa, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.154.018/0001-36, com sede na Estrada Geral de Rui 

Barbosa, s/nº, Rui Barbosa, Canudos do Vale – RS, o uso dos bens abaixo descritos: 

  - 01 (um) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO, com capacidade 

mínima de 7,5 toneladas e largura de trabalho de 6 a 25 metros. Com 2 discos de distribuição e 

esteira de 60cm a 65cm, com rodado tanden e rodas aro 16, disco de roda chapa no mínimo 10mm 

e roda no mínimo 4mm, câmaras e pneus novos de fabricação nacional 7.50x16, 12 lonas e cardan 

com proteção incluso. Ponta de eixo no mínimo 60mm, marca Ipacol, inscrito no patrimônio sob o 

n° 2448.  

   - 01 (uma) BATEDEIRA DE CEREAIS, com capacidade mínima de 30 a 40 sacas 

de 60kg por hora, com rodados e reboque, com rodado simples, rodas 4.5” aro 13 e pneus novos 

6,45”, incluso cardan com proteção, marca Triton, inscrita no patrimônio sob o n° 2450. 

 

  Art. 2° - Os bens relacionados no artigo 1° são cedidos sem ônus para o Município 

e com ônus de manutenção e conservação para a cessionária, devendo a mesma também utilizar os 

equipamentos exclusivamente para serviços de apoio na área da agricultura. 

  

  Art. 3° - A formalização da cessão de uso se processará por termo específico, cuja 

cópia integra esta Lei, independente de sua transcrição. 

 

  Art. 4º - A cessão de uso dos equipamentos é pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo 

ser prorrogado por iguais períodos, havendo interesse das partes, mantida a finalidade prevista.  

 

  Art. 5° - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   GABINETE DO PREFEITO DE CANUDOS DO VALE, 

  Em, 1° de Fevereiro de 2017. 
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           Prefeito em Exercício 
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