
PROJETO DE LEI N. 98, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder 
o uso a título gratuito de equipamentos 
agrícolas, à Associação Luverdense das 
Trabalhadoras e Trabalhadores na 
Agricultura Familiar-ALTTAF, e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso dos seguintes 

equipamentos agrícolas à Associação Luverdense das Trabalhadoras e Trabalhadores na 
Agricultura Familiar-ALTTAF, inscrita no CNPJ sob n. 18.262.475/0001-11, com sede 
na Chácara Divisão, Lote 06, Lucas do Rio Verde-MT: 

I – um Trator agrícola potência 85 cv, com cabina e ar condicionado, da marca 
New Holland. 

II – um Pulverizador Agrícola Tubo Atomizador, tanque de 400 litros, bomba 75 
litros/min, da marca Kuhn.  

III – uma Carreta Agrícola Metálica capacidade 6000 kg, 2 eixos, 4 rodas, aro 16, 
marca Facchini.  

IV- uma roçadeira hidráulica 2 facas, com correia e roda padrão, largura mínima 
de 1700 mm, marca Baldan. 

 
Art. 2º A cessão de uso que se refere o artigo 1º se dará pelo Município de Lucas 

do Rio Verde à Associação Luverdense das Trabalhadoras e Trabalhadores na 
Agricultura Familiar-ALTTAF, mediante as cláusulas e condições estabelecidas no 
anexo I, parte integrante desta lei independente de sua transcrição.     

 

Art. 3º Resolve-se, a qualquer tempo esta cessão de uso de equipamentos 
agrícolas, independentemente de notificação, com o descumprimento da cessionária de 
quaisquer condições estabelecidas no anexo I desta lei, retornando os equipamentos 
imediatamente ao Município, sem qualquer indenização seja a título for.  

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Lucas do Rio Verde, 27 de setembro de 2017. 
 

 
 

FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 98/2017 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Senhoras Vereadoras: 
 
Temos a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa, por intermédio 

de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os 

dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso Projeto de Lei que, 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso a título gratuito de equipamentos 

agrícolas, à Associação Luverdense das Trabalhadoras e Trabalhadores na Agricultura 

Familiar-ALTTAF, e dá outras providências.”, para a devida apreciação e, via de 

consequência sua esperada aprovação. 

A aquisição de equipamentos agrícolas pela ALTTAF, facilitará os trabalhos dos 

agricultores familiares no preparo do solo e demais atividades da propriedade rural, 

dando sustentação para a cadeia produtiva de hortaliças, produção de frutas e criação de 

animais, facilitando a expansão das atividades, gerando renda e melhoria da qualidade 

de vida das famílias luverdenses. 

Os agricultores familiares a serem beneficiados com os equipamentos agrícolas 

pertencem a comunidade rural do Cedro, constituída por 19 famílias que estão 

organizadas em Associação, ressaltando que todos terão acompanhamento dos técnicos 

da Secretaria Municipal de Agricultura em todo o processo de produção. 

Desta forma, visando sempre incentivar a agricultura familiar no Município de 

Lucas do Rio Verde e consequentemente fomentar a economia, solicitamos tramitação 

desta proposição em Regime de Urgência Especial e esperamos merecer a habitual 

compreensão dos nobres Vereadores no sentido de analisá-la e, após, aprová-la, 

oportunidade em que aproveitamos o ensejo para colocarmo-nos a inteira disposição de 

Vossas Excelências para prestarmos maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal  

 



   ANEXO I- PROJETO DE LEI N. 98/2017  
  

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS PÚBLICOS N.           /2017 
 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS 
QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE LUCAS 
DO RIO VERDE E A ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE 
DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES NA 
AGRICULTURA FAMILIAR (ALTTAF). 

 
Pelo presente Termo de Cessão de Uso, de um lado o MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 

sob nº 24.772.246.0001-72, com sede à Avenida América do Sul, nº 2500-S, nesta 

cidade, neste ato representado pelo Prefeito Sr. FLORI LUIZ BINOTTI de ora em 

diante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado, a ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE 

DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES NA AGRICULTURA 

FAMILIAR (ALTTAF), pessoa jurídica de direito privado, inscrita  no CNPJ nº 

18.262.475/0001-11, com sede na Chácara Divisão, lote 06, Comunidade Cedro,  neste 

ato representada por seu presidente  JOSÉ QUICHELLER, inscrito no CPF nº: 

430.533.519-00, de ora em diante denominada de CESSIONÁRIA, acordam e 

estipulam o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes, visando a conjunção de esforços para 

fomentar a Agricultura Familiar no Município de Lucas do Rio Verde, firmam o presente 

termo, que tem por objetivo a cessão de uso, a título gratuito pelo MUNICÍPIO à 

CESSIONÁRIA dos seguintes bens: 

I – um Trator agrícola potência 85 cv, com cabina e ar condicionado, da marca 

New Holland.  

II – um Pulverizador Agrícola Tubo Atomizador, tanque de 400 litros, bomba 

75 litros/min, da marca Kuhn.  

III – uma Carreta Agrícola Metálica capacidade 6000 kg, 2 eixos, 4 rodas, aro 

16, marca Facchini.  

IV-uma roçadeira hidráulica 2 facas, com correia e roda padrão, largura 

mínima de 1700 mm, marca Baldan.  

 



Parágrafo único: A cessão de uso ajustada por este instrumento tem por 

finalidade a utilização dos bens acima descritos pela CESSIONÁRIA para atendimento 

das demandas da ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DAS TRABALHADORAS E 

TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR (ALTTAF) com o 

cumprimento das finalidades estatutárias da CESSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: A presente cessão de uso se dará pelo prazo de 12 

(doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, desde que haja interesse das partes, devendo ser utilizado os bens 

para os fins de atendimento das demandas da ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DAS 

TRABALHADORAS E TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR 

(ALTTAF). 

  
CLÁUSULA TERCEIRA: Para o fiel cumprimento do objeto deste contrato 

obrigam-se: 

 
I-O MUNICÍPIO: 

I-disponibilizar à CESSIONÁRIA os bens mencionados na cláusula primeira; 

 

II-A CESSIONÁRIA: 

I- manter os bens descritos na cláusula primeira em perfeitas condições de uso; 

II- não ceder os bens descritos na cláusula primeira a terceiros; 

III-  fazer as manutenções devidas nos bens descritos na cláusula primeira; 

IV- utilizar os bens exclusivamente para os objetivos propostos neste termo, 

sob pena de retomada dos bens cedido. 

 

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Lucas do Rio Verde 

para dirimirem quaisquer dúvidas decorrentes do presente termo, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 



E, por estarem justas e acertadas, assinam o presente Termo de Cessão de Uso, 

em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo, para o único 

fim nele constante. 

                                    

Lucas do Rio Verde – MT, de 2017. 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 
Flori Luiz Binotti 

Prefeito 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES 

NA AGRICULTURA FAMILIAR (ALTTAF) 

JOSÉ QUICHELLER  

Presidente 

 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1-_______________________  2-________________________ 
 CPF n°      CPF n.º 
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