
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

LEI MUNICIPAL N° 695.07, 31 de janeiro de 2007. 
 

Autoriza o Executivo Municipal a 
realizar cessão de uso com a APSAT - 
ATS e dá outras providências. 

 
    Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
realizar cessão de uso de 03 (três) equipamentos agrícolas com a 
Associação de Prestação de Serviços e Assistência Técnica de Almirante 
Tamandaré do Sul - APSAT – ATS. 

§ ÚNICO – Os equipamentos, objeto do Termo de 
Cessão de Uso referido no caput deste artigo são: um trator agrícola New 
Holland TL75 Exitus, um espalhador de esterco líquido Mepel Daol 4000 
e uma grade para limpeza de solo. 

I - O TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND 
TL75 EXITUS, possui as seguintes características: ano 2003, duas cargas, 
modelo TL 75 EXITUS, tipo de combustível diesel, de cor azul, potência 
80CV, Capacidade 1P, número de pneus 4, em ótimo estado de 
conservação, cadastrado no Patrimônio sob número  1379. 

II - O ESPALHADOR DE ESTERCO LÍQUIDO 
MEPEL DAOL 4000, possui as seguintes características: capacidade 4.000 
litros, com mangote de sucção e tampa traseira de abertura para limpeza 
e inspeção, modelo 4000, marca MEPEL, duas cargas, de cor amarelo, 
número de pneus 2, em ótimo estado de conservação, cadastrado no 
Patrimônio sob número 1380. 

III - A GRADE PARA LIMPEZA DE SOLO, 
possui as seguintes características: ano 2004, marca Becher, de cor azul, 
medindo 2,80x0,67, em ótimo estado de conservação, cadastrada no 
Patrimônio sob número 1442. 

 



Art. 2º - O presente termo de uso que ora se 
autoriza, terá vigência de 10 (dez) anos a contar da assinatura, podendo 
ser prorrogado por igual período mediante Termo Aditivo. 
 

Art. 3º - O Termo de Cessão de Uso a ser firmado, 
está descrito na minuta que passa a fazer parte integrante desta Lei. 

 
Art. 4º - Em caso de desacordo ao termo de uso 

e/ou de extinção da APSAT – ATS, os bens cedidos à entidade 
incorporar-se-ão automática e concomitantemente ao patrimônio 
municipal. 
 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

 
Gabinete do Prefeito, 31 de janeiro de 2007. 

 
 
 
 
                               João Domingos R. da Silva 
                                     Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
         Rita de Cássia de Oliveira 
    Assessor Especial de Gabinete 


