
VALDECI GOMES 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 Nº 2.046.19, de 27 de novembro de 2019. 

 
Autoriza o Município a conceder 
o uso de equipamentos à 
entidades comunitárias e dá 
outras providências. 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do 

artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, a realizar a concessão de uso à entidades 
comunitárias devidamente constituídas, de bens públicos móveis, cuja relação e 
beneficiários segue no anexo I, que fará parte integrante da presente lei. 

 
Art. 2º - O prazo da concessão de uso dos referidos bens públicos será de 

04 (quatro) anos, à contar da assinatura do contrato de concessão. 
 
Art. 3 – Caberá aos concessionários a guarda, conservação e manutenção 

do equipamento, bem como, o gerenciamento, organização e destinação sobre a 
sua utilização. 

 
Art. 4º -  Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação. 
 

                                                      Gabinete do Prefeito, 27 de novembro de 2019. 
 

 
 
                                                                     Valdeci Gomes da Silva 
                                                                           Prefeito Municipal 
 
                                                                                     

Registre-se e publique-se no painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
       Virginia Quadros da Silva  
 Assessora Especial de Gabinete 



 

ANEXO I 
EQUIPAMENTO ASSOCIAÇÃO 

BENEFICIADA 
01 Ensiladeira, potência trator 55CV, 4 
rolos, 12 facas, rotação 540RPM, corte 
0320MM, produção 2030 ton/h, acoplada 
no hidráulico do trator acionada pela 
tomada de força do cardã do trator, com 
facas inteiras nos rolos dianteiros 
construídos em alta liga, com barras 
rolantes na bica de recolhimento 
montadas sobre rolamento, tombador do 
produto fixado no tubo de saída com 
regulagens vertical e horizontal. Rotor 
com 10 (dez) facas para corte, cada uma 
fixada por três parafusos + 05 (cinco) 
lançadores para lançar a forragem na 
carreta através do cano, com quebra 
grão, com pedra afiadora redonda 
rotativa do tamanho total das facas, com 
correia de transmissão de 5V, com contra 
faca regulável para ajuste da distância. 
Com dispositivo hidráulico no giro e no 
quebra jato para bica de saída. 

Linha Vitória 

01 Ensiladeira, potência trator 55CV, 4 
rolos, 12 facas, rotação 540RPM, corte 
0320MM, produção 2030 ton/h, acoplada 
no hidráulico do trator acionada pela 
tomada de força do cardã do trator, com 
facas inteiras nos rolos dianteiros 
construídos em alta liga, com barras 
rolantes na bica de recolhimento 
montadas sobre rolamento, tombador do 
produto fixado no tubo de saída com 
regulagens vertical e horizontal. Rotor 
com 10 (dez) facas para corte, cada uma 
fixada por três parafusos + 05 (cinco) 
lançadores para lançar a forragem na 
carreta através do cano, com quebra 
grão, com pedra afiadora redonda 
rotativa do tamanho total das facas, com 

Linha Turvo 



correia de transmissão de 5V, com contra 
faca regulável para ajuste da distância. 
Com dispositivo hidráulico no giro e no 
quebra jato para bica de saída. 
01 Carreto basculante, hidráulico com 
pneus de 5 toneladas, 2 metros de 
largura, 3,5 metros de comprimento e 90 
cm de altura, rodado Tandem de aro 16 
acompanhado de pneus, basculante de 
acionamento hidráulico, pé de descanso 
na lateral do cabeçalho com sistema de 
rosca para levante da carreta, abertura e 
fechamento da tampa traseira da 
caçamba com engate rápido. 

Segredinho 

01 Carreto basculante, hidráulico com 
pneus de 5 toneladas, 2 metros de 
largura, 3,5 metros de comprimento e 90 
cm de altura, rodado Tandem de aro 16 
acompanhado de pneus, basculante de 
acionamento hidráulico, pé de descanso 
na lateral do cabeçalho com sistema de 
rosca para levante da carreta, abertura e 
fechamento da tampa traseira da 
caçamba com engate rápido. 

Linha Turvo 

01 Segadeira de tambores, com no 
mínimo 2 tambores e 8 facas de corte e 
produção aproximada de 1,7 hora, 
largura de corte mínima de 1,65m. 

Segredinho 

01 Ancinho enleirador e espalhador de 
feno, largura de 3 metros. 

Segredinho 

01 Enfardadeira de fardos, 0,60 metros 
de altura e 0,70 metros de diâmetro, com 
produção média de 50 a 60 fardos/hora 

Segredinho 

01 Triturador de grão úmido, fabricado 
em estrutura de aço, com no mínimo 45 
martelos para triturar, capacidade (kh/h) 
para triturar no mínimo 3500 KG de 
grão, conjunto de peneiras, deve 
acompanhar peneiras 5,0, 8,0, 10,0, 12,0, 
14,0 e 18,0 mm, sem motor elétrico, deve 
apresentar acessórios para acionamento 
por trator na tomada de força. 

Linha Turvo 



01 Carreto basculante, hidráulico com 
pneus de 5 toneladas, 2 metros de 
largura, 3,5 metros de comprimento e 90 
cm de altura, rodado Tandem de aro 16 
acompanhado de pneus, basculante de 
acionamento hidráulico, pé de descanso 
na lateral do cabeçalho com sistema de 
rosca para levante da carreta, abertura e 
fechamento da tampa traseira da 
caçamba com engate rápido. 

Linha Quadros 

OBS.: O distribuidor de adubo orgânico 
líquido ficará sob a administração da Sec. 
de Agricultura do Município. 

 

 
 


