
LEI MUNICIPAL Nº 3.172/2016

AUTORIZA  O  MUNICÍPIO  A  REALIZAR
CONCESSÃO  DE  USO  DE  BENS  PÚBLICOS
PARA A ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA FORÇA NO
BRAÇO.

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a

seguinte Lei:

Art.  1º Fica  o  Município  autorizado  a  realizar  concessão  de  uso  dos  bens
públicos abaixo especificados para a Associação Solidária Força no Braço, inscrita no CNPJ
sob nº 23.917.439/0001-89, mediante celebração de contrato:

- Um galpão de concreto pré-moldado medindo 10,00mx20,00m com cobertura de
telha de fibrocimento ondulado de 8 mm de espessura, localizado em Lomba Alta;

-  Um galpão  de  madeira  medindo  6,50mx20,00m  com cobertura  de  telha  de
fibrocimento ondulado de 6 mm de espessura, localizado em Lomba Alta;

- Uma prensa hidráulica vertical, motor de 1,5 CV, força de prensagem de 16 ton.,
ano de fabricação 2013, marca Maquisul;

-  Uma esteira  de catação 10 metros,  motor  de 3 CV, ano de fabricação 2013,
marca Maquisul;

-  Uma  tulha  metálica  dosadora  de  2,00m,  ano  de  fabricação  2013,  marca
Maquisul.

-  Uma balança romana  composta, com capacidade para até 500kg, divisões de
200g, plataforma em chapa de aço, medindo 0,60x1,20m, altura 0,80m, marca Dpeso.

Art. 2º A presente concessão de uso tem por objetivo possibilitar a realização de
triagem do material reciclável originado do recolhimento na zona urbana e rural do município.

Art. 3º  A concessão de uso ora outorgada à Associação será realizada de forma
gratuita, com dispensa de concorrência pública por se tratar de relevante interesse público e
vigerá até 31 de dezembro de 2016.

Art.  4º As despesas oriundas de reposição de peças  ou outras que se fizerem
necessárias  para  o  bom funcionamento  dos  bens  acima  especificados,  ficarão  a  cargo da
Associação.

§ 1º  O pagamento de mão-de-obra técnica para eventuais reformas e consertos
necessários ficará a cargo da Prefeitura Municipal.

I -  será necessária avaliação de servidor da Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente para verificar a real necessidade de reparos e posterior autorização
para a realização dos serviços de conserto.

II  -  os serviços  realizados  pelo  técnico,  que não tenham sido autorizados  por
servidor responsável, não serão pagos pela Prefeitura Municipal.
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 § 2º  Os materiais de consumo e de segurança, dentre eles os equipamentos de
proteção  individual  –  EPI’s,  assim  como  treinamentos  de  pessoal  necessários  ao
funcionamento do serviço de triagem, ficarão a cargo da Associação.

  
Art.  5º As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  Lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias existentes.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 8 de abril de 2016.

                

 MAURO SCHÜNKE    

     Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

MARCIO ERCÍLIO ROHDE

 Sec. Municipal de Administração
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