
LEI MUNICIPAL Nº 3.180/2016

AUTORIZA  O  MUNICÍPIO  A  REALIZAR
CONCESSÃO  DE  USO  DE  EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS.

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 equipamentos
abaixo especificados para as seguintes entidades, mediante celebração de contrato:

I – Associação de Hortigranjeiros de Barro Vermelho:

- Um distribuidor de calcário e composto orgânico,  novo, marca IAC, modelo
DAS 5505. 

II - Associação dos Produtores Rurais de Colônia Borges:

- Um distribuidor de calcário e composto orgânico,  novo, marca IAC, modelo
DAS 5505. 

III – Associação dos Produtores Rurais de Santa Lucia:

- Um distribuidor de calcário e composto orgânico,  novo, marca IAC, modelo
DAS 5505. 

IV – Sociedade Santo Antônio do Espigão:

- Um distribuidor de calcário e composto orgânico,  novo, marca IAC, modelo
DAS 5505.

V- Associação dos Leiteiros da Coxilha:

- Um distribuidor de calcário e composto orgânico, usado, marca IPACOL. 
- Uma pá carregadeira traseira, marca IPACOL.

Art. 2º A presente concessão de uso tem por objetivo possibilitar a distribuição de
insumos agrícolas nas propriedades dos membros das Associações, promovendo o incremento
da produção agrícola no município.

Art. 3º A concessão de uso ora outorgada às Associações será realizada de forma
gratuita, pelo prazo de até um ano, e com dispensa de concorrência pública por se tratar de
relevante interesse público.

Art.  4º As despesas oriundas de reposição de peças  ou outras que se fizerem
necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos acima especificados ficarão a cargo
das Associações.
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Parágrafo único. O pagamento de mão-de-obra técnica para eventuais reformas e
consertos necessários nos equipamentos ficará a cargo da Prefeitura Municipal.

I - será necessária avaliação de servidor da Secretaria Municipal de Agricultura,
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.
  

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 16 de maio de 2016.

MAURO SCHÜNKE 
                                                                                                              Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.

MARCIO ERCÍLIO ROHDE 
Sec. Municipal de Administração
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