
Patrimônio quantidade Bens 

1 

1 

Enfardadeira Nogueira Express 5040 R Série 477 

Distribuidor de adubo orgânico / calcário 5.500 Kg TS 3000 
RT 14/1836 

Ensiladeira Colhedeira de forragem 

Ancinho espalhador enleirador, com largura de trabalho 
mínimo de 3 m e capacidade mínima de 3ha/hora 

76560 1 

76574 

76541 

77803 

Carreta agrícola metálica, com capacidade mínima de 5000 
kg 

77529 

Plantadeira com no mínimo 5 linhas para milho e sorgo 77817 

6 

Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3698 
15 DE MAIO DE 2015. 

O Executivo Municipal fica autorizado a 
celebrar termo de autorização de uso de bem 
móvel, em caráter precário e não oneroso com 
a COPERTERRA, para utilização na 
agricultura familiar de associados (e não 
associados) da referida entidade e dá outras 
providências. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Art. 1° — Fica o Poder Executivo (na condição de PERMITENTE) 
autorizado a celebrar termo de autorização de uso dos bens descritos na planilha 
abaixo, em caráter precário e não oneroso com a Cooperativa Regional da Reforma 
Agrária Mãe Terra Ltda., para que a mesma gerencie e disponibilize para agricultura 
familiar de seus associados (e não associados) da referida entidade 

Parágrafo único — A autorização de uso dos equipamentos é de forma não 
onerosa, ficando o Permissionário responsável por seu transporte, manutenção, 
conservação e gerenciamento do plano de trabalho dos bens e devolução quando 
solicitado. 
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Tupanciretã, 

Gícovant Dalmás 
Municipal oaninistração. 

Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

Art. 2° — O PERMITENTE fica isento de qualquer responsabilidade civil ou 
criminal, em vista de eventuais acidentes ou quaisquer outros acontecimentos que o 
bens vierem a se envolver. 

Art. 3° — O PERMITENTE tem a faculdade de inspecionar, fiscalizar e 
acompanhar a utilização dos bens, que não poderão ter destino diverso do expresso 
nesta Lei Municipal, sob pena de ser o mesmo retirado sumariamente da posse do 
permissionário. 

Art. 4° — O prazo da presente Lei Municipal será de 01 (um) ano, a contar 
da aprovação desta, podendo ser prorrogado por iguais períodos, havendo 
interesse entre as partes. 

Parágrafo único — O prazo de vigência poderá ser alterado por 
requerimento do Estado do Rio Grande do Sul (proprietário dos bens e cedente). 

Art. 5° — A Minuta do Termo de Permissão de Uso de Bem Público faz parte 
integrante da presente Lei. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 15 
(quinze) dias do mês de maio de 2015. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 15 de maio de 2015. 

Gibv I Dalmás 
Sétário Munici sal da Administração. 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretà, 15 de maio 
de 2015 à 
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Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

ANEXO I 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO EM CARÁTER PRECÁRIO 
N° 001/2015. 

Pelo presente Termo de Cessão de Uso de Bem Público, nesta e na melhor forma de 
direito, as partes adiante declaradas, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TUPANCIRETÃ devidamente inscrita no C.N.P.J.-MF sob n.° 88.227.764/0001-65, 
com sede à Rua Expedicionário João Moreira Alberto, 181 neste ato representada pelo 
seu Prefeito Municipal, Senhor Carlos Augusto Brum de Souza, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste município, doravante designada simplesmente de 
PERMITENTE, e de outro lado a COPERTERRA - Cooperativa Regional da Reforma 
Agrária Mãe Terra Ltda. estabelecida 	 , inscrita 
no CNPJ/MF sob n° 	 , representada por seu Presidente, 
senhor 	 , CPF sob o n.° 	  
de agora em diante chamada de PERMISSIONÁRIO, resolvem nos termos das Fontes 
de Direito Aplicáveis, celebrar a presente Permissão de Uso de Bem Público, o qual se 
regerá pelas Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula primeira (do objeto): É objeto da presente Permissão de Uso o gerenciamento, 
disponibilização e utilização para a para agricultura familiar de associados (e não 
associados) da referida entidade: 

Patrimônio 	 Bens 	 quantidade 

76560 
	

Enfardadeira Nogueira Express 5040 R Série 477 
	

1 
76574 
	

Distribuidor de adubo orgânico / calcário 5.500 Kg TS 3000 
	

1 
RT 14/1836 

76541 
	

Ensiladeira Colhedeira de forragem 

77803 
	

Ancinho espalhador enleirador, com largura de trabalho 
mínimo de 3 m e capacidade mínima de 3ha/hora 

77529 
	

Carreta agrícola metálica, com capacidade mínima de 5000 
kg 

77817 
	

Plantadeira com no mínimo 5 linhas para milho e sorgo 	 1 

6 
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§ 1.° - A autorização de uso dos equipamentos é de forma gratuita, ficando o 
Permissionário responsável por seu transporte, manutenção, conservação dos bens e 
gerenciamento de sua utilização, através de um plano de trabalho. 

§ 2.° - Como os bens são públicos e pertencentes a toda a coletividade, sua 
utilização é definida para a agricultura familiar, não podendo ser negada a utilização 
dos equipamento para não associados da PERMISSIONÁRIA. 
Cláusula segunda (do prazo e obrigações): O prazo da presente termo será de 01 (um) ano, 
a contar da aprovação da Lei Municipal, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 
havendo interesse entre as partes. 

§ 1.° - O prazo de vigência poderá ser alterado por requerimento do Estado do Rio Grande 
do Sul (proprietário dos bens e cedente). 

§ 2.° - Fica facultado ao PERMITENTE , em decorrência do caráter precário do ato, a 
revogação do presente Termo com a consequente devolução dos equipamentos pelo 
PERMISSIONÁRIO, a qualquer tempo, sem direito a indenização, mediante: 

a) decisão motivada do interesse público relevante; 
b) da caracterização de desvio de seus objetivo específicos; 
c) o requerimento do Estado do Rio Grande do Sul (proprietário e cedente dos bens); 
d) eventual extinção da pessoa jurídica; 

§ 3.° - O PERMITENTE tem a faculdade de inspecionar, fiscalizar e acompanhar a 
utilização dos bens, que não poderão ter destino diverso do expresso neste termo, sob 
pena de ser o mesmo retirado sumariamente da posse do permissionário. 

§ 4.° - O PERMITENTE fica isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal, em vista 
de eventuais acidentes ou quaisquer outros acontecimentos que o bens vierem a se 
envolver. 

§ 5.° - Fica estabelecido que o permissionário deverá, ao término do contrato, restituí-lo ao 
PERMITENTE, em sua sede, em perfeito estado de funcionamento e conservação. 

§ 6.° - Fica vedada a cessão dos equipamentos pelo PERMISSIONÁRIO a qualquer título, 
devendo o mesmo ser utilizado pelo PERMISSIONÁRIO no atendimento das demandas, de 

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 . Centro - Tupanciretã/RS - Fone: 55 32721344 Fax: 3272 4186 
www.tupancireta.rs.gov.br  e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br  



Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

acordo com o seu plano de trabalho.  

Cláusula terceira — do foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Tupanciretã-RS, para dirimir 
qualquer controvérsia que surgir durante a execução deste Instrumento. 

E por estarem acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições 
estabelecidas nas Cláusulas do presente Termo, bem como a de observarem fielmente 
outras disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, que vai assinado por ambas as partes e na presença das testemunhas 
abaixo relacionados, para que produza o legal fim de direito. 

Tupanciretã, 15 de maio de 2015. 

CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA 

Prefeito Municipal de Tupanciretã-RS 	 Presidente da COPERTERRA 

Testemunha 01 	 Testemunha 02 

CPF: 	 CPF: 
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