
LEI MUNICIPAL Nº. 570/2010, de 06 de maio de 2010.   

 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir e repassar, na 

forma de Cessão de Uso, uma máquina semi-industrial, para o 

fabrico de pães, bolachas e congêneres, para a Associação de 

Agricultores do Xingu, e dá outras providências. 

 

 

 GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 

acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

  

     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, 

para posteriormente promover a cessão não onerosa, de uma máquina semi-industrial para o fabrico de 

pães, bolachas e congêneres, com valor aproximado de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinqüenta 

reais). 

 

     Art. 2º - A beneficiária da presente cessão será a Associação de 

Agricultores do Xingu, CNPJ sob o nº 93.853.315/0001-62, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da 

assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período. A presente cessão fica gravada com 

ônus da reversão dos bens em favor do município ao final do prazo contratado ou  para o caso de 

cessação das atividades da Associação ou descumprimento das cláusulas estabelecidas no Termo de 

Cessão de Uso, parte integrante da presente Lei.  

 

     Art. 3º - A beneficiária da presente cessão arcará com todas as 

despesas de manutenção e conservação do bem descritos no art. 1º  desta Lei.    

 

     Art. 4º -  A beneficiária da presente cessão deverá, sempre que 

solitado pelo Poder Poder Público Municipal, prestar informações acerca do bem cedido. 



 

     Art. 5º - As despesas da presente Lei, serão suportadas pela 

seguinte dotação orçamentária: 

06    - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 

06.01   - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 

2024   - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 

4.4.90.52.00...01  - Equipamento e Material Permanente 

  

      Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, aos 06 dias do mês de maio de 2010. 

 

              

 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Registre-se e Publique-se  

 

 

 

 

DORIVAL WALFRID WERHAUSEN 

  Sec. Mun. De Adm, Plan. e Finanças 

 

 

 

 

 

 

      

  



MINUTA DO TERMO DE CESSÃO DE USO 

 

 

O Município de Novo Xingu/RS, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 

04.207.526/0001-06, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Gélcio 

Martinelli, doravante denominado Cedente, e Associação de Agricultores do Xingu, 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 93.853.315/0001-62, com sede na 

Avenida Emílio Knaak, Novo Xingu/RS, neste ato representado por seu 

presidente........ CPF nº. ......., RG nº....., doravante denominado Cessionário, 

celebram o presente TERMO DE CESSÁO DE USO, em conformidade com a Lei 

Municipal nº.......... mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas e condições:  

 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

  Constitui objeto deste contrato para fins de cessão de uso uma máquina semi-industrial 

para o fabrico de pães, bolachas e congêneres. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

a) O Município responsabilizar-se-á pela outorga da cessão de uso do bem acima 

descrito, via de Lei Municipal, ao CESSIONÁRIO, sem onerosidade, tendo em vista os objetivos que 

buscam alcançar a confecção de bolachas, pães e outros alimentos, para servirem de alimentação 

escolar nas escolas existentes no município. 

b) Exercer a fiscalização sobre o bem cedido e, sempre que entender necessário, 

solicitará por escrito o fornecimento de tais informações. 

c) Entregar os bens cedidos em perfeitas condições de uso. 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO: 

a) observar, rigorosamente, as finalidades para as quais lhe foi outorgada a cessão de 

uso; 

b) sujeitar-se à fiscalização do MUNICÍPIO; 

c) zelar pela manutenção e conservação dos bens cedidos. 

d) arcar com as despesas de conservação e manutenção dos equipamentos.  

e) responsabilizar-se pela devolução dos bens ao final do prazo, ou por motivo de 

rescisão do presente contrato nas mesmas em plenas condições de uso. 

 

 CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DO CONTRATO: 

  A cessão de uso vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da data de assinatura do 

presente Termo, podendo ser prorrogada, por igual período, através de Termo Aditivo, se houver 

concordância de ambas as partes. 

 

 CLÁUSULA QUINTA – RESCISÃO DE CONTRATO: 

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, no 

caso de descumprimento pela outra das obrigações aqui estabelecidas; 

a) O Município poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas na Lei Federal nº.  

8.666/93 (ou lei que venha a substituí-la); 



 

  Parágrafo Único: Da decisão que determinar a rescisão do presente contrato, caberá 

recurso ao Prefeito Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

notificação administrativa, em primeira e única instância. 

 

 CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE CIVIL: 

  O CESSIONÁRIO ficará responsável, civilmente, por qualquer dano que seus agentes 

ou empregados vierem a causar a terceiros, durante a utilização dos bens cedidos. 

  

 CLÁUSULA SÉTIMA – ONEROSIDADE: 

  A cessão de uso dos bens, outorgada pelo MUNICÍPIO, será sem ônus. 

 

 CLÁUSULA OITAVA –  DO FORO: 

  Eventuais litígios, resultantes da aplicação das disposições deste contrato, serão 

dirimidos perante o Foro da Comarca de Constantina-RS, com exclusão de qualquer outro, por mais 

especializado que seja. 

  E, por estarem ajustados, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, juntamente com as testemunhas presenciais abaixo nominadas. 

 

  Novo Xingu– RS, .........de 2010. 

 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

Cedente 

 

 

……………………………………………………………….. 

Presidente da Associação de Agricultores do Xingu 

Cessionário 

 

Testemunhas: 

 

 

1.____________________________  2.____________________________ 


