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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 20/2019 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FAZER 
CEDÊNCIA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PARA USO DE 
GRUPOS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE GRUPOS 
DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, AUXILIAR NA 
MANUTENÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor, 
 

   FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:  

 

Art. 1º - É o Poder o Executivo Municipal autorizado a fazer a cedência de 4 (quatro) 
máquinas Retroescavadeiras de propriedade do Município para uso de grupos e entidades 
representativas de grupos de agricultores do Município, que será em caráter gratuito, visando o 
desenvolvimento das patrulhas agrícolas e do setor primário do município. 

Parágrafo único – Além da cedência de que trata o caput deste artigo, o município 
cederá também, sem ônus, servidores vinculados ao seu quadro de pessoal, para operar as 
referidas máquinas.  

 

Art. 2º - A cedência será pelo prazo de até 4 (quatro) anos, mediante a celebração de 
contrato de comodato e cedência para uso entre a municipalidade e cada grupo ou entidade, em 
que será especificada a máquina cedida, suas características e as obrigações de cada parte.  

 

§ 1º - Cada contrato, a ser assinado pelo representante de cada grupo ou entidade 
contemplada com a máquina, deverá conter cláusulas que assegurem a garantia da conservação e 
manutenção do equipamento confiado a cada grupo ou entidade e a fiscalização de sua correta 
utilização por parte dos órgãos e autoridades municipais encarregados.  

 

§ 2º - Cada grupo deverá manter registro formal, através de atas, fichas ou outros 
documentos, dos respectivos participantes e as condições de uso e formas de manutenção da 
máquina, inclusive quanto às contribuições e responsabilidades que cada integrante deverá 
assumir para custear as despesas de manutenção da máquina cedida, observadas as deliberações 
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. 
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§ 3° - Concluído o período contratual de cedência, a critério da Administração Municipal 
e por recomendação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, a cedência poderá 
ser renovada nas mesmas ou em outras condições, podendo ainda, os bens serem transferidos em 
definitivo para os respectivos grupos ou entidades, mediante doação, com a desafetação do 
patrimônio da municipalidade. 

  

Art. 3º - Em caso de mau uso das máquinas cedidas, constatado por laudo técnico da 
Secretaria Municipal da Agricultura ou por outro órgão encarregado da fiscalização e por decisão 
da maioria simples do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, as mesmas deverão 
imediatamente retornar ao patrimônio do Município, cabendo a este último definir o seu novo 
destino. 

 

 Art. 4º - Fica assegurado a todos os agricultores do município o uso dos referidos 
equipamentos, desde que se adequem ao regimento interno de cada grupo contemplado com as 
referidas máquinas. 

 

 Art. 5º - Fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a auxiliar na manutenção 
das máquinas cedidas de que trata esta lei, com o fornecimento mensal de 500 (quinhentos) litros 
de óleo diesel e anualmente um jogo de pneus, para cada máquina.  

 

 Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal. 

 

 Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI-RS, 01 DE MARÇO DE 2019. 

 
 

CLEITON BONADIMAN 
  PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 20/2019 
 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 

 
Estamos encaminhando para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei 

em epígrafe que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FAZER CEDÊNCIA DE MÁQUINAS 
RODOVIÁRIAS PARA USO DE GRUPOS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE GRUPOS DE 
AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.  

 
  Trata-se de mais uma ação do nosso governo municipal visando o fortalecimento das nossas 
propriedades e da produção rural que é um dos projetos contidos dentro do Plano de Governo da 
atual administração, que vem incentivando a formação de cooperativas e associações como 
alternativa para o desenvolvimento econômico local.  
 
  Como é do conhecimento, o Município já efetuou a cedência de inúmeras máquinas e 
equipamentos agrícolas para grupos de agricultores de nosso município. Este programa tem 
apresentado bons resultados no atendimento as necessidades das propriedades rurais do nosso 
município, especialmente, aquelas de pequeno porte. 
 
  Queremos agora com a cedência de máquinas Retroescavadeiras, ampliar e melhorar este 
programa de atendimento as patrulhas agrícolas formadas por grupos de agricultores do nosso 
Município, de forma a tornar mais eficiente e ágil o atendimento das demandas de serviços com esse 
tipo de máquina rodoviária, nas propriedades rurais.  
 
  Frisar que a cedência de que trata este projeto de lei foi devidamente discutida e aprovada 
pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário a quem cabe também definir as 
comunidades que serão contempladas com esta cedência. 
 
  Ademais disso, é importante destacar que esse atendimento mais ágil e eficiente que estas 
máquinas irão proporcionar, será como forma de incentivo ao aumento da produtividade e da renda 
das nossas propriedades rurais e, consequentemente a melhoria da qualidade de vida e manutenção 
do homem no campo. 
 
  Portanto, dado o alcance do presente projeto, contamos com o apoio dos colegas vereadores, 
onde se espera a sua aprovação unânime. 
 
  Atenciosamente 
 CLEITON BONADIMAN 

               PREFEITO MUNICIPAL 


