
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° 674.06, 22 de novembro de 2006. 
 
 
 

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 05 (cinco) 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 ancinho enleirador 
e espalhador novo, uma enfardadeira nova, uma colhedora de forragens 
nova, uma plataforma para cultura de inverno nova e uma segadeira 
nova. 

I - O ANCINHO ENLEIRADOR E 
ESPALHADOR novo, possui as seguintes características: largura de 
trabalho três metros, rotação na TDP 350 a 540 RPM, capacidade de 
produção até três hectares por hora, pneus 15 x 6,00-6 a pr, função dos 
pneus manter a altura das molas evitando que a mesa toque no solo, 
engate hidráulico, potência na TDP a partir de 15 hp. 

II - A ENFARDADEIRA nova, possui as seguintes 
características: recolhe, prensa, amarra e conta os fardos uniformes de 



diversos tipos de forragens tais como: alfafa, azevém, aveia, tifton entre 
outras, produzindo fardos retangulares com 40 cm de largura, 30 cm de 
altura variando de 50 cm podendo ser regulado até 1 metro de 
comprimento, produção média 400 a 600 fardos por hora, largura de 
recolhimento 1,50 metros, golpes de compressão do pistão 100 por 
minuto, pneus Esquerdo (lado da câmara de pressagem): 7.10-15 direito 
(lado do recolhedor): 5.60-15, dosadores automáticos que operam com 
fios de nylon e sisal, roda copiadora para terrenos irregulares, canal de 
prensagem com sistema anti-refluxo. 

III - A COLHEDORA DE FORRAGENS nova, 
possui as seguintes características: roda e bica hidráulica para milho, 
sorgo e demais forragens plantadas em linha com roda de apoio, número 
de rolos 02 (dois), potência mínima para acionamento 45 cv, produção 10 
a 20 toneladas por hora, número de facas no rotor 10 (dez), opções de 
corte 4, 6, 9, 12, 18, 22 mm, peso 535 kg, rotação no rotor 1400 RPM. 

IV - A PLATAFORMA PARA CULTURA DE 
INVERNO nova, possui as seguintes características: largura de operação 
e corte 1,20m, número de facas 17 (dezessete), diâmetro do caracol 
310mm, peso 140kg, produção 03 ha/h. 

V – A SEGADEIRA nova, possui as seguintes 
características: dois tambores, seis facas, molas compensadoras que 
reduzem o peso da máquina lateralmente em 30%, saída de proteção, 
dispositivo de segurança. 
 

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, 22 de novembro de 2006. 

 
 

 
 

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 

                      


