
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 980/2022 DE 12 DE ABRIL DE 2022. 

 

 

AUTORIZA O PODER PÚBLICO A 

RENOVAR A CONCESSÃO DE USO 

GRATUITA DE BENS MÓVEIS, COM A 

ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO 

AGRÍCOLA ÍNDIO GALDINO, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

JAIR DA SILVA RIBEIRO, Prefeito do Município de Frei Rogério, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 

submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei. 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a renovar, com a Associação de 

Cooperação Agrícola Índio Galdino, a concessão de uso gratuita dos seguintes bens móveis: 

 

 - Trator Agrícola Valtra A750 4x4 sobre rodas, 75cv, n. de série A750288151, Chassi 

AAAT2005VBM005176, Amarelo/Preto, registrado no patrimônio municipal sob n. 3351; 

 

- Carreta Agrícola Basculante Triton TR688, capacidade para carga de 4.000Kg, carroceria 

de madeira, 01 eixo, e 02 rodas c/pneu, amarela, registrada no patrimônio municipal sob n. 

2445; 

 

- Grade Aradora Piccin Mod. Gapp, Série 11104903, 14 discos de corte, mancal c/ graxa, 

espaçamento entre discos de 245 mm, 02 rodas c/pneus, amarelo e cinza, registrado no 

patrimônio municipal sob n. 3352; 

 

- Pulverizador Jacto Condor M-12, n. 492995 lote 05/2011, capacidade p/ 600 lts., 

comprimento com barras de 11,5 metros, levantamento de barras manual, laranja/preto, 

registrado no patrimônio municipal sob n. 2446; 

 

Art. 2º A renovação da Concessão dos bens públicos é para dar continuidade ao trabalho 

que já vem sendo realizado pela Associação de Cooperação Agrícola Índio Galdino, e se 

dará pelo prazo de 10 (dez) anos, a teor da minuta contida no anexo I. 

 

Art. 2º - A  A Associação de Cooperação Agrícola Índio Galdino deverá apresentar 

relatório de utilização dos equipamentos, junto à Secretaria Municipal de Adgricultura 



e a Câmara de Vereadores, trimestralmente, sob pena de renovação da presente 

concessão. 
 

Art. 3º Fica dispensada a licitação nos termos do artigo 16, § 5º da Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Frei Rogério, 12 de abril de 2022. 

 

JAIR DA SILVA RIBEIRO 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

MINUTA DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO E A ASSOCIAÇÃO DE 

COOPERAÇÃO AGRÍCOLA ÍNDIO GALDINO. 

  

Pelo presente TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL PÚBLICO, e na 

melhor forma de direito, o MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, doravante denominado 

CEDENTE,  inscrito no CNPJ sob nº 01.616.039/0001-09, com sede na Rua: Adolfo Soletti 

nº 750, CEP: 89530-000, neste ato representado por seu prefeito municipal Sr. Jair da Silva 

Ribeiro, inscrito no CPF sob o nº 528.389.789-34, e portador da Cédula de Identidade nº 

1.439.989, e ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA ÍNDIO GALDINO, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.790.931/0001-94, com sede no 

Assentamento Índio Galdino, Interior, no município de Frei Rogério/SC, CEP: 89530-000, 

neste ato representado por seu Presidente, Sr. Claudio Bogo, doravante denominado 

CESSIONÁRIA, firmam o presente TERMO DE CONCESSÃO DE USO, em 

conformidade com a Lei Municipal n. de ___ de _____ de _____, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O Cedente continuará a fornecer a Cessionária, de forma gratuita, para utilização exclusiva 

da ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA ÍNDIO GALDINO, sediada no 

Município de Frei Rogério, os seguintes bens móveis: 

 

- Trator Agrícola Valtra A750 4x4 sobre rodas, 75cv, n. de série A750288151, Chassi 

AAAT2005VBM005176, Amarelo/Preto, registrado no patrimônio municipal sob n. 3265; 

 

- Carreta Agrícola Basculante Trotin TR688, capacidade para carga de 4.000Kg, carroceria 

de madeira, 01 eixo, e 02 rodas c/pneu, amarela, registrada no patrimônio municipal sob n. 

3439; 

 



- Grade Aradora Piccin Mod. Gapp, Série 11104903, 14 discos de corte, mancal c/ graxa, 

espaçamento entre discos de 245 mm, 02 rodas c/pneus, amarelo e cinza, registrado no 

patrimônio municipal sob n. 3440; 

 

- Pulverizador Jacto Condor M-12, n. 492995, lote 05/2011, capacidade p/ 600 lts., 

comprimento com barras de 11,5 metros, levantamento de barras manual, laranja/preto, 

registrado no patrimônio municipal sob n. 3441; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA UTILIZAÇÃO E DAS RESPONSABILIDADES 

 

                A Cessionária, pelo uso dos bens obriga-se:    

                I – a cobrir toda e qualquer despesa relativa à manutenção e à conservação, dos 

bens objetos desta Concessão, bem como os danos porventura causados por seus agentes; 

                 II - zelar pela guarda dos bens, mantendo em perfeitas condições de uso, 

ressalvadas as deteriorações naturais do uso regular; 

                III - arcar com os custos de manutenção dos bens; 

                IV - responsabilidades civis, criminais, administrativas e tributárias que venham a 

incidir sobre o veículo;  

                V -  designar para a atividade de motorista, profissional devidamente habilitado, 

conforme normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 

                VI – apresentar relatório de utilização dos equipamentos, junto à Secretaria 

Municipal de Agricultura e a Câmara Municipal de Vereadores, trimestralmente, sob 

pena de revogação da presente concessão. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

 

O presente termo é celebrado pelo prazo de 10 (dez) anos iniciando-se a contagem a partir 

da publicação da lei. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração 

de Termo Aditivo, vedada a alteração do objeto, assim como quaisquer modificações na 

destinação ou utilização dos bens. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DISSOLUÇÃO 

 

A Concessão poderá ser dissolvida de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação 

escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Também ensejará a dissolução da presente Concessão, a redução de usuários inscritos na 

Associação Cessionária ao número de 05 (cinco) usuários, retornando, os bens, 

imediatamente ao Cedente. 

 



CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO UNILATERAL 

 

O Cedente poderá rescindir unilateralmente a Concessão, verificado o descumprimento de 

quaisquer das cláusulas constantes deste Termo ou, ainda, a superveniência de norma legal 

que impeça sua continuidade. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Curitibanos/SC, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 

cumprimento do presente Termo de Concessão. 

 

Frei Rogério, 12 de abril de 2022. 

 

_____________________________           _____________________________ 

Município de Frei Rogério                            Associação de Cooperação Agrícola Índio 

Galdino  

CEDENTE                                                  CESSIONÁRIA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.________________________________________, CPF n. ________________. 

2.________________________________________, CPF n. ________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES. 

 

JUSTIFICATIVA – APROVAÇÃO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N. 980/2022. 

Senhor Presidente,   

Senhoras Vereadoras,  

Senhores Vereadores. 

JUSTIFICATIVA 

  

Tenho a honra de submeter à consideração dessa Egrégia Corte de Leis, para fins de 

apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o Processo Legislativo, 

Projeto de Lei que propõe a renovação da concessão do uso gratuito de bens móveis com a Associação 

de Cooperação Agrícola Índio Galdino. 

A fim de dar continuidade ao trabalho já realizado pela Associação, faz-se necessário a 

renovação da concessão dos bens. Os bens já estão sendo utilizados pela Associação desde o ano de 

2011, trazendo inúmeros benefícios aos associados, ao passo que ajudam no desenvolvimento das 

atividades agrícolas da comunidade, trazendo agilidade para os afazeres diários, bem como, também 

auxilia no desenvolvimento do Município. 



Assim, requeremos a Vossas Senhorias a análise do presente Projeto de Lei, pugnando 

pela sua aprovação, com a sistemática atenção que sempre foi dispensada por esta Casa Legislativa, 

aproveitando para externar protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

JAIR DA SILVA RIBEIRO 

Prefeito Municipal 


