
LEI  Nº  643-03/2007
(PROJETO DE LEI  Nº  178-03/2007)

Autoriza a Concessão de Uso de Bem Móvel do Município e  
dá outras providências.

RUDIMAR MÜLLER,  Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/RS,  no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação vigente, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, de acordo com o  
Autógrafo nº 016/2007 e sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Termo de Concessão de Uso para a AS-
SOCIAÇÃO DE AGRICULTORES TERRA FÉRTIL, CNPJ nº 03.998.050/0001-06, com sede na localidade de Pi -
cada Aurora, neste Município, do  equipamento a seguir descrito:

Uma Carreta Metálica Basculante, nova, de fabricação nacional, rebocável por trator agrícola, 
com capacidade de 6 toneladas, com comprimento de 3,60 m, largura mínima de 2,0 m, com no mínimo 0,90m  
de altura da caixa, equipada com pistão hidráulico, marca  Triton, para ser acoplada em trator.  

Art. 2º. A Concessão será pelo prazo de 05 anos, podendo ser renovada automaticamente por  
períodos de 12 meses, pelo silêncio das partes. 

Art. 3º. A concessão poderá ser rescindida a qualquer tempo, com a devolução do equipamento 
em perfeitas condições de uso, de comum acordo entre as partes, se entidade beneficiada encerrar suas ativida -
des ou se o superior interesse público o exigir.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 22 de Março de 2007.

                 Rudimar Müller
                                                                    PREFEITO  MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se

Vicente Menoli Kronbauer
SECRET ADM E FINANÇAS



TERMO DE CESSÃO COMUM DE USO

Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO 
SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob nº 87.297.990/0001-50, como sede Municipal na 
Rua São Gabriel,  nº  72,  no centro da cidade de Cruzeiro do Sul/RS,  neste  ato  representado pelo prefeito 
Municipal, Sr. Rudimar Müller, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na localidade de Linha 25 
de  Julho,  neste  Município,  doravante  denominado  de  CEDENTE,  e  de  outro  lado,  a  ASSOCIAÇÃO DE 
AGRICULTORES TERRA FÉRTIL, inscrita no CNPJ sob nº 03.997.050/0001-06, neste ato representada pelo 
seu  PRESIDENTE,  Ricardo  Luís  Klein,  CPF  nº  687.751.480-72,  CI  1060168794-SSP/RS,  residente  e 
domiciliado neste município, neste instrumento denominada simplesmente de  CESSIONÁRIA,  baseados na 
Lei Municipal nº 643-03/2007, tem entre si pactuado celebrar o presente Termo de Cessão de Uso,  mediante 
as cláusulas e condições seguintes:

 Cláusula 1ª - Objeto da Cessão: Através do presente Termo de Cessão Comum de Uso, o Cendente,  
cede para a Cessionária,  Uma Carreta Metálica Basculante, nova, de fabricação nacional, rebocável 
por trator agrícola, com capacidade de 6 toneladas, com comprimento de 3,60 m, largura mínima de 
2,0 m, com no mínimo 0,90m de altura da caixa, equipada com pistão hidráulico, marca  Triton, para 
ser acoplada em trator.  

  Cláusula 2ª - Prazo: A presente Cessão é  pelo prazo de 05 (cinco) anos, período ao final do 
qualno  silêncio  das  partes,   será  considerada  renovada  automaticamente  em períodos  de  12  (doze)  meses, 
havendo interesse do Cedente e da Cessionária, podendo entretanto ser rescindido a qualquer tempo, em caso de 
superior interesse público.

 Cláusula 3ª - Extinção automática: A Cessão extinguir-se-á automaticamente com o encerramento de 
atividade da Cessionária, não importando a razão, ou se esta vier a exercer atividades diversas do seu Estatuto  
Social atual, ou sua ação tornar-se imprópria a moral, aos bons costumes ou ao interesse público. 

  Cláusula 4ª - Limites e ônus da Cessão: A Cessão é não onerosa, intransferível, inalienável, e no 
período de cessão deverá estar à disposição do Município, caso este venha necessitar do equipamento.

  Cláusula 5ª - Indenização, Manutenção: Não caberá a Cessionária, qualquer tipo de indenização, 
para despesas que vier a realizar no bem objeto da presente cessão, sendo a manutenção em perfeitas condições 
de uso, condição e obrigação da mesma. 

Cláusula 6ª - As partes elegem  o Foro da Comarca de Lajeado/RS, para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da presente Cessão Comum de Uso.

E, por se encontrarem, justos e acordes, assinam esta Cessão Comum de Uso, em 2(duas) vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas também no fim assinada

Cruzeiro do Sul, RS,    de Março de 2007..

                               Ricardo Luís Klein                                             Rudimar Müller
                   PRESIDENTE DA CESSIONÁRIA               PREFEITO MUNICIPAL - CEDENTE               

     TESTEMUNHAS:

                   ____________________________         ___________________________
                  NOME:            NOME: 
                      CPF.:                                 CPF.: 


