
 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 838/2018 

 
Súmula: - “Autoriza o Executivo Municipal a ceder implemento 

agrícola para associação de produtores rurais e dá 

outras providências”. 

 

A Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, Aprovou e eu Prefeita Municipal, Sanciono a seguinte 

 

LEI 

 

Art. 1º - Fica, o Executivo Municipal, autorizado a ceder bem móvel pertencente ao patrimônio 

do Município, de forma não onerosa, sem ônus ou encargos para o donatário, conforme rol que 

segue: 

a) Cessionária: Associação Assentamento Terra Boa-AATEB, com sede na Zona Rural, 

Comunidade Assentamento Terra Boa, Município de Coronel Domingos Soares, Estado do 

Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 23348153/0001-20, com seu Estatuto Registrado sob o nº 

623, do Livro “A” nº 09, fls. 162/166, em 19/08/2015, do Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da Sede da Comarca de Palmas, Estado do Paraná: 

Um equipamento agrícola tipo ensiladeira na seguinte descrição: Colhedora de forragens, nova, 

com 4 rolos, com 12 facas no rotor, rotação na tomada de força 540rpm, opções de corte 24(2 a 

36mm), com acionamento do giro da bica em aço hidraulico, engate do trator cat II, com sistema 

de quebra de grãos, sistema quebra jato hidraulico e peso de 650kg, transmissão com polia e 

correia. Marca Pinheiro, Modelo Max Premier, adquirido através do Pregão 114/2017-PMCDS e 

Contrato 237/17-PMCDS, pelo importe de R$ 19.160,00(dezenove mil e seiscentos reais). 

 

Art. 2º - A manutenção do bem descrito no artigo anterior, cedido a respectiva associação, será de 

inteira responsabilidade da cessionária, ficando o cedente com o direito de vistoriar o uso, a 

conservação e destinação do equipamento cedido, quando assim entender conveniente ao interesse 

público. 

§ 1º. A cedência contemplada nesta Lei deverá ser formalizada pelo Executivo Municipal 

através de Termo de Autorização, nos ternos dos artigos 128, caput, e 130, § 3} da Lei Orgânica 

Municipal 

§ 2º. É de responsabilidade do Executivo Municipal a aferição da regularidade jurídicae 

fiscal da cessionária, quando da emissão do respectivo termo de cedência. 

§ 3º.  O Poder Executivo poderá transformar a cedência provisória, objeto desta Lei, em 

doação após o fim da execução e vigência do Termo de Convênio 131/2017, celebrado entre o 

Município e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB. 

Art. 3º - A posse indireta do bem móvel, objeto desta cedência, será cancelada e retomada 

pelo Poder Executivo Municipal nos seguintes casos: 

 a)   desvio do destino do bem cedido; 

b) falta de manutenção e deterioração do bem por mau uso; 

c) pela extinção da Associação ou desestruturação do seu Conselho. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.  

 

 

Coronel Domingos Soares Pr, em 08 de maio de 2018. 

 

 

MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – MINUTA DE TERMO DE CEDÊNCIA 

 

 

O Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, sito na Av Araucária nº 3120, 

devidamente inscrito no CNPJ MF nº 01614415/0001-18, representado por seu(sua) Prefeito(a) 

_________________, de CPF nº ________ e RG nº ______, firma o presente Termo de Cedência 

perante a Associação __________________, situada a ______________ inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° __________, neste ato representada pelo(a) seu(sua) Presidente _____________, de CPF nº 

_______ e RG nº _______, convencionando livremente e obrigando-se pelas seguintes cláusulas 

econdições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

É objeto do presente Termo a cedência pelo MUNICÍPIO à Associação ______________, de:Um 

equipamento agrícola tipo __________ na seguinte descrição: __________________, consoante 

autorização prevista na Lei Municipal nº _____/______. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE:  

A presente cedência é feita exclusivamente para fins de uso pela Associação ________________, 

para o desenvolvimento de suas atividades, no que diz respeito aos trabalhos agrícolas e demais 

previsões estatutárias. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:  

No intuito de cumprir o previsto nas cláusulas anteriores, o MUNICÍPIO, desde já, assume as 

seguintes obrigações: 

I - Disponibilizar, na forma do presente Termo, a doação do bem descrito na CLÁUSULA 

PRIMEIRA à Associação _______________; 

II - Proceder na entrega do bemsupracitado; 

III – Receber e conferir, nesta data, os documentos de regularidade da Cessionária, a saber: cópia da 

ata de posse da atual diretoria, cópia de CPF e RG do atual Presidente, cópia de certidões de 

regularidade fiscal perante as fazendas federal, estadual e municipal além de certidão negativa de 

débitos trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos que eventualmente surgirem, 

serão resolvidos de comum acordo entre o MUNICÍPIO e a Associação ___________ através de 

seus representantes ou substitutos legalmente constituídos. 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: O MUNICÍPIO elege, desde já, o Foro da Comarca de 

Palmas/PR para dirimir quaisquer litígios provenientes do presente Termo, com renúncia expressa de 

qualquer outro, mesmo que mais privilegiado. 

E, por assim estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, perante duas testemunhas que tambémassinam. 

 

Cel. Domingos Soares/PR, em ___ de ______ de _____ 

 

 

 

 

Município Cel. Domingos Soares 

 

 Associação 

 

 

 

Testemunhas: 

Nome: 

CPF: 

 Nome: 

CPF: 

 

 


