
 

LEI MUNICIPAL Nº 413/2007, de 03 de maio de 2007.  

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a cessão não 

onerosa de uso de dois tachos de apuração com registro a 

vapor, junto a Associação dos Trabalhadores Rurais Santo 

Antonio, da Linha Santo Antonio, Novo Xingu, e dá outras 

providências. 

  

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

promover a cessão não onerosa de uso de bens públicos, sendo 02 (dois) tachos de apuração com 

camisa dupla, mexedor automático, moto redutor, com sistema basculante, cavalete de sustentação 

em tubo de aço carbono de ¾ polegada, equipado com registro de entrada do vapor, manômetro 

pulgador e válvula de segurança e acessórios para instalação no processo de fabricação de açúcar 

mascavo e melado, com capacidade de 500(quinhentos) litros, adquiridos pela Licitação de nº 

010/2007 e derivativos que contém os documentos de propriedade dos bens por parte do cedente.  

  

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

Trabalhadores Rurais Santo Antonio, CNPJ/MF sob o nº 07.639.912/0001-57, 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 municipio 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 cessao arcará com todas as 

despesas de manutenção e conservação do dos bens 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 dos bens cedidos.  

  

      Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

                                                GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, aos 03 dias do mês de maio de 2007.                            
 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 



 

 

 


