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LEI N° t.32R. DE 02 DE OUTUBRO DE 2019.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar concessão
de uso a título gratuito de bem móvel municipal c dá
outras providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
MAGDA DECRETA E EU SA CIONO E PROM LGO
A SrGUI rr: LrI:

Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder à
Cooperativa dos Produtores Rurais de Magda/SP (COPRUMA). inscrita no CNP J(\1F)
sob o n° 11.447.931/000 I-59. por meio de contrato. o uso não remunerado de um bem
móvel do patrimônio público municipal, com as seguintes especificações:

"Um Veículo VW Gol CL 1.6 MI, cor branco. ano de
fabricação/modelo 1997/1997. chassi
8A WZZZ3 nv A924214, Placa BFY -3160. devidarnent
patrirnoniado sob n" 1100",

Art. 2°. A concessão do bem descrito no artigo anterior de tinar-
se-á ao uso exclusivo da Cooperativa dos Produtores Rurais de Magda P
(COPRUMA). instalada no Distrito Industrial José Lóis Oureiro. localizado na Avenida
Marginal. esquina com à Rua Nair Ferreira Fcrnandes.

Art. 3". A cessão cstabclccida no artigo primeiro desta Lei será de
uso gratuito, pelo prazo de 03 anos. com vigência a partir da data de assinatura do
instrumento contratual, podendo ser renovado por igual prazo.

Art. -to. Durante todo o período de vigência da concessão de u o.
as despesas decorrentes de manutenção e eventuais reparos do bem público objeto d sta
Lei serão de responsabilidade da concessionária,

Art. 5°. A concessionária se compromete a usar o bem público
cedido como se seu fosse. para que ao término da concessão seja devolvido ao cedente
devidamente conservado. nas condições em que fora recebido, salvo o desgaste natural
do tempo de uso.

Art. 6". Fica o Poder Público Municipal dispensado por esta Lei
da realização de Licitação Pública para a concessão de uso gratuito do bem móvel
descrito na cláusula primeira. considerando que a presente concessão administrativa se
justifica pelo relevante interesse público e social. no atendimento as necessidades da
Cooperativa dos Produtores Rurais de Magda (COPRUMA), que tem por objetivo a
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fabricação de ração para atender os produtores rurais de nosso IllUI1JClplOem suas
atividades agropccuárias. base da economia rnagdense, cabendo ao município fomentar
referida atividade. nos termos do que dispõe o inciso VIII do art. 23 da Constituição
Federal: ainda. com base no art. 25. caput da Lei n? 8.666/93. pelo fato de não existir
outro ente representativo e assistencial da classe agropecuária no município de
Magda/Sr.

Art. 7°. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta de dotações próprias. suplernentadas, caso necessário.

Art. 8°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Magda. 02 de outubro de 20 I9.

ROBINSON~DOURADO
Prefeito Municipal
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