
 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

____________________________________________________________________________________
_ 

 

____________________________________________________________________________________
_ 

Rua General Osório, 200–CEP 96900-000– SOBRADINHO– RS  
CNPJ 87.592.861/0001-94  –  Fone (51)3742.1098 – Fax (51)3742.1545– 

E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br – site: www.sobradinho-rs.com.br 
“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 

 

PROJETO DE LEI nº 050, EM 29 DE MARÇO  DE 2019. 
 
 

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A 
FIRMAR CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO GRATUITO 
COM PRODUTORES RURAIS INTEGRANTES DO 
PROGRAMA DA ASSOCIAÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA 
COMUNITÁRIA DE LINHA CARIJINHO. 

 
Art. 1º Fica o Município de Sobradinho, através da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente, autorizado a firmar Contrato de Concessão de Uso Gratuito com produtores 
rurais integrantes do Programa da Associação Patrulha Agrícola Comunitária de Linha 
Carijinho CNPJ: 20.898.957/0001-04 de: 
 01 Carreto Agrícola, basculante, hidráulico, capacidade de 5 toneladas e dois eixos; 
01 Enleirador, 17 dentes com largura de trabalho de 2,5m 
01 pé de pato,  com 5 dentes. 
§1º A Concessão de uso autorizada pelo caput tem por objetivo auxiliar o 
desenvolvimento das atividades inerentes à referida associação havendo o 
compartilhamento dos equipamentos entre os associados, visando melhorar a 
produtividade e a qualidade de vida dos produtores, devendo ser utilizado 
exclusivamente no município de Sobradinho – RS. 
§2º Os bens concedidos deverão ser utilizados exclusivamente pela Associação e 
seus associados para o fim definido no parágrafo primeiro. 
§3º As despesas com a manutenção e conservação que se fizerem necessárias 
ficarão a cargo exclusivo do Concessionário. 
§4º Responsabilizar-se-á o Concessionário por eventuais danos que vier a causar 
ao Município ou a terceiro, decorrentes de sua culpa ou dolo na utilização dos bens 
tomados em concessão desta municipalidade.  
Art. 2º O contrato de concessão de uso poderá ser rescindo unilateralmente pela 
Administração Municipal quando verificada a desnecessidade de uso dos 
equipamentos a serem concedidos; a utilização em desconformidade com finalidade 
da concessão e violação de demais normas fixadas no contrato com a abertura de 
processo administrativo, sendo assegurada a ampla defesa. 
Art. 3º  Fica o Poder Executivo autorizado a tomar todas as demais providências 
administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, para o 
fiel cumprimento da presente lei.  
Art. 4º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 29 
dias do mês de março de  2019. 
 

Luiz Affonso Trevisan 
Prefeito Municipal 
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Of. 102/19- SMA   Sobradinho, 29 de março de 2019. 
 
 
 
Ilmo. Sr.: 
Ver.Roberto Carlos Siman, 
Presidente da Câmara de Vereadores  
Sobradinho - RS. 
 
 
     Senhor Presidente: 
 
 
 

  Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei 050, que autoriza o Município de Sobradinho, 
através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente a firmar Contrato de 
Concessão de Uso Gratuito com produtores rurais integrantes do Programa da 
Associação Patrulha Agrícola Comunitária de Llinha Carijinho. 

Esta concessão  tem por objetivo auxiliar o 
desenvolvimento das atividades inerentes à referida associação, havendo o 
compartilhamento dos equipamentos entre os associados, visando melhorar a 
produtividade e a qualidade de vida dos produtores.        
    

Contando com a aprovação do projeto,  desde 
já  agradecemos. 
      

Atenciosamente, 
 
 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal. 
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MINUTA DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO 
 
Por este instrumento público, de um lado o MUNICÍPIO DESOBRADINHO 
representado pelo Prefeito Municipal, LUIZ AFFONSO TREVISAN, com endereço 
profissional na Rua General Osório n°. 200, nesta cidade, doravante denominado 
 CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA 
COMUNITÁRIA DE LINHA CARIJINHO, CNPJ nº 20.898.957/0001-04, com sede 
neste Município, neste ato representada por seu Presidente, ....................................., 
doravante denominada CONCESSIONÁRIA, têm justo e acertado o presente termo, 
com base na Lei Municipal nº ______ ,de ____ de _____ de 2015, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE:  
É objeto do presente contrato a concessão de uso de: 
01 Carreto Agrícola, basculante, hidráulico, capacidade de 5 toneladas e dois eixos; 
01 Enleirador, 17 dentes com largura de trabalho de 2,5m 
01 pé de pato,  com 5 dentes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: 
O presente contrato é celebrado a titulo gratuito. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO: 
A concessão de uso autorizada pelo artigo 1º tem por objetivo auxiliar o 
desenvolvimento das atividades inerentes à referida associação, havendo o 
compartilhamento de equipamentos entre os associados, visando melhorar a 
produtividade e a qualidade de vida dos produtores.  
 Parágrafo Único. Os equipamentos concedidos deverão ser utilizados, 
exclusivamente, no Município de Sobradinho – RSe unicamente pela concessionária e 
seus associados.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS 
As despesas com a manutenção e conservação que se fizerem necessárias ficarão a 
cargo exclusivo do Concessionário. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE 
Responsabilizar-se-á o Concessionário por eventuais danos que vier a causar ao 
Município ou a terceiro, decorrentes de sua culpa ou dolo na utilização dos bens 
tomados em concessão desta municipalidade.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO.  
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O presente contrato poderá ser rescindo unilateralmente pela Administração Municipal 
quando verificada a desnecessidade de uso dos equipamentos a serem concedidos; a 
utilização em desconformidade com finalidade da concessão e violação de demais 
normas fixadas no contrato, com abertura de processo administrativo, sendo 
assegurada a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO:  
As partes elegem o Foro da Comarca de Sobradinho para nele serem dirimidas 
quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, quando não puderem ser 
resolvidas administrativamente.  
E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 
duas vias de igual teor e forma.  
 

 
Sobradinho, .......... de ....... de 2019. 

 
 

Luiz Affonso Trevisan    
Prefeito Municipal    Presidente da Associação 
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