
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 12 de fevereiro de 2019.Of. n° 032/19-GPC

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Daniel Weber,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CAMAÃA MUím;0'“AI 
DE CARAZINHO

P'o!oco!o n' _______
Hora iS.flV______~

2 t FEU. «nS
Encaminha Projeto de Lei n° 015/19

Ass.:_____ <\ (\ ÔTISenhor Presidente: )
J

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 

015/19, desta data, que Autoriza a concessão de uso de um veículo do Município à 

Associação dos Produtores do Assentamento Santa Terezinha - APAST.

Exposição de Motivos:

A presente propositura vem de encontro à solicitação da Associação dos 

Produtores do Assentamento Santa Terezinha - APAST, composta por oito famílias que 

foram assentadas no ano de 1992 pelo Programa de Reforma Agrária.
A referida associação solicita, através da EMATER, de acordo com 

expediente em anexo, a concessão de uso de maquinário que está em desuso e sucateado 

no pátio da Secretaria Municipal de Agricultura e Serviços Rurais, conforme concordância 

do secretário da referida pasta e parecer da Procuradoria Geral do Município, para uso nas 

atividades fins desenvolvidas pelos pequenos produtores, no que se refere á produção 

leiteira.
Anexamos ainda laudo de avaliação do trator e do vagão forrageiro, objetos 

da presente concessão de uso.

Atenciosamente,

PrefeitiDDV /
/
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PROJETO DE LEI N° 015, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Autoriza a concessão de uso de um veículo do 
Município à Associação dos Produtores do 
Assentamento Santa Terezinha- APAST.

Art. 1o Fica o Município de Carazinho autorizado a conceder, para fins de uso, nos 
termos da minuta anexa, à Associação dos Produtores do Assentamento Santa Terezinha - APAST, 01 
(um) trator da marca John Deere, Modelo 5605, potência de 75CV e 01 (um) vagão forrageiro 
basculante da marca IPACOL, património n° 29766, ambos pertencentes à Secretaria Municipal de 
Agricultura e Serviços Rurais.

Art. 2o Os bens objeto da presente concessão destinam-se à referida associação, para 
uso exclusivo nas atividades fins desenvolvidas pelos pequenos produtores, no que refere-se à 
produção leiteira.

Art. 3o A concessão autorizada pelo Art. 1o, é pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da 
vigência desta Lei, podendo ser prorrogado mediante aditamento do instrumento por novo período 
consensualmente acordado entre as partes.

Parágrafo Único. Ao término do prazo, ou rescindido o contrato da concessão, a 
concessionária restituirá os bens ao Município, incorporando-se as melhorias que vierem a ser feitas ao 
património municipal, sem ónus, em virtude da gratuidade do uso.

Art. 4o O contrato de concessão será rescindido:
a) no caso de dissolução ou desativação da concessionária;
b) instaurada a insolvência civil da concessionária;
c) por razões de interesse público;
d) decorrido o prazo da concessão;
e) uso dos bens pela concessionária diversamente da finalidade a que foram

concedidos;
f) pelo não cumprimento por parte da concessionária das obrigações ora estipuladas;
g) não uso dos bens pela concessionária para a finalidade que foram concedidos, por 

período superior a 6 (seis) meses.

Art. 5o A concessionária compromete-se a:
a) efetuar a reforma e zelar pela manutenção e conservação dos bens, dentro das 

normas e legislação municipal em vigor;
b) prestar contas anualmente, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Serviços 

Rurais, dos serviços realizados;
c) realizar serviços para outros produtores de diversas localidades do interior, tais como 

Pinheiro Marcado, São Bento, Colónia Dona Júlia, Santa Terezinha, Molha Relego e outras, mesmo que 
não sejam sócios da referida associação, a fim de contribuir para o desenvolvimento da bacia leiteira do 
Município.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2019.
f
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MINUTA

TERMO DE CONCESSÃO DE USO

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Av. Flores da Cunha, 1264, inscrito no CNPJ sob n° 87.613.535/0001-16, neste ato denominado 
CONCEDENTE, representado por seu Prefeito, Milton Schmitz.

CONCESSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO SANTA 
TEREZINHA - APAST, inscrita no CNPJ sob n° 23.092.615/0001-90, com sede na Rua Antônio 
Veríssimo da Fonseca, s/n, Distrito de Pinheiro Marcado, nesta cidade, neste ato representada por 
seu Presidente, Sr. Adelar Alves Rodrigues, e de ora em diante denominada CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima nomeadas e qualificadas, com base na Lei Municipal n°
..... /19, têm entre si, certo e ajustado, a concessão de uso de 01 (um) trator da marca John Deere,
Modelo 5605, potência de 75CV e 01 (um) vagão forrageiro basculante da marca IPACOL, 
património n° 29766, ambos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura e Serviços Rurais.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os bens objeto da presente concessão destinam-se à referida 
associação, para uso exclusivo nas atividades fins desenvolvidas pelos pequenos produtores, no 
que refere-se à produção leiteira.

CLÁUSULA TERCEIRA: A concessão dos bens referidos na Cláusula Primeira é pelo prazo de 10 
(dez) anos, contados da vigência da Lei Municipal n° 
aditamento do instrumento por novo período consensualmente acordado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA: Ao término do prazo, ou rescindido o contrato da concessão, a 
concessionária restituirá os bens ao Município, incorporando-se as melhorias que vierem a ser 
feitas ao património municipal, sem ónus, em virtude da gratuidade do uso.

/19, podendo ser prorrogado mediante

CLÁUSULA QUINTA: O contrato de concessão será rescindido:
no caso de dissolução ou desativação da concessionária; 
instaurada a insolvência civil da concessionária; 
por razões de interesse público; 
decorrido o prazo da concessão;
uso dos bens pela concessionária diversamente da finalidade a que foram

a)
b)
c)
d)
e)

concedidos;
pelo não cumprimento por parte da concessionária das obrigações oraf)

estipuladas;
não uso dos bens pela concessionária para a finalidade que foram 

concedidos, por período superior a 6 (seis) meses.
9)

CLÁUSULA SEXTA: A concessionária compromete-se a:
a) efetuar a reforma e zelar pela manutenção e conservação dos bens, dentro das 

normas e legislação municipal em vigor;
b) prestar contas anualmente, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Serviços
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Rurais, dos serviços realizados;
c) realizar serviços para outros produtores de diversas localidades do interior, tais como 

Pinheiro Marcado, São Bento, Colónia Dona Júlia, Santa Terezinha, Molha Pelego e outras, mesmo que 
não sejam sócios da referida associação, a fim de contribuir para o desenvolvimento da bacia leiteira do 
Município.

E, por estarem as partes assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento 
em duas (02) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas infra, tudo após ter sido lido 
e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Carazinho, .. de de 2019.

Adelar Alves Rodrigues
Associação dos Produtores do Assentamento Santa Terezinha

Milton Schmitz
Prefeito

Testemunhas:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

Carazinho, 15 de maio de 2018.

Of. Circ n° 056/2018

Secretaria Municipal da Administração

Prezado Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste manifestar-me positivamente com 

relação à solicitação feita pela Associação dos Produtores do Assentamento Santa Terezinha 

(APAST), que trata sobre a cessão de alguns equipamentos que estão em desuso e sucateados no 

pátio da Secretária de Agricultura e Serviços Rurais.

Assim sendo, considerando parecer positivo e orientação da procuradoria geral do município, 

a qual cita em seu memorando (N°442/2018) as bases legais conforme artigo da Lei Orgânica 

Municipal, solicito que seja elaborado Projeto de Lei neste sentido, para que seja encaminhado para 

apreciação do Poder Legislativo.

Os equipamentos em questão são um Trator da Marca John Deere modelo 5605 e um vagão 

forrageiro da marca Ipacol. As condições de uso, pareceres, comprovações e demais documentos 

seguem em anexo a este ofício.

Certo de vossa compreensão, sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me à 

disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,
í

fV;

!

AlissonKe^ec 
Secretário da Agricultura

/t
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO 

PROCURADORIA GERAL

INFORMAÇÃO N° 442/2018

DE: PROCURADORIA GERAL
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSUNTO: OF. N° 04/2018

Prezado Secretário:r

Ao tempo em que o cumprimentamos cordialmente, considerando o ofício supracitado, 

proveniente da Emater/RS, em anexo, informamos o seguinte:

Vimos tratar do pedido administrativo feito pela Emater em nome da Associação dos 

Produtores do Assentamento Santa Terezinha-APAST, informando que na região em que a 

Associação atende, os produtores são pequenos produtores e possuem poucas máquinas e 

equipamentos, e em nome da associação, os mesmos solicitam que a Secretaria da Agricultura 

avalie a cessão de alguns equipamentos.

(
Neste momento a proposta, da referida associação, é de que seja elaborado um contrato de 

cessão de um trator agrícola marca John Deere 5605, que está em desuso, e um vagão forrageiro da 

marca IPACOL, que também está sendo pouco utilizado, e ambos seriam de grande utilidade para 

os produtores da Associação.

Sendo que, os responsáveis legais da associação se responsabilizarão pela reforma e 

manutenção das máquinas e equipamentos, bem como prestarão contas anualmente, dos serviços 

realizados. Além disso, a associação se compromete a realizar serviços para outros produtores do 

distrito, mesmo que não sejam sócios da associação, a fim de contribuir para o desenvolvimento da 

agricultura no município.
| V'í?vft!-ríj,s íjy
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Assim, tendo em vista o narrado no Of. supracitado, vejamos o que aduz a Lei orgânica 

Municipal referente a concessão ou permissão de bens municipais por terceiros.

Art. 76. O uso de bens municipais por terceiros 

só poderá ser feito mediante concessão ou 

permissão a título precário e por tempo 

determinado, conforme o interesse público o 

exigir, sempre com prévia autorização do Poder 

Legislativo.

Parágrafo único. A concessão de uso dos bens 

públicos, de uso especial e dominical, 

dependerá de lei e concorrência e será feita 

mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, 

ressalvada a hipótese prevista em lei federal.

Diante do exposto, sugere esta Procuradoria-Geral, que o pedido de concessão/permissão 

encontra respaldo legal, conforme art. 76 da Lei Orgânica Municipal, sendo que no caso em tela, o 

interesse público encontra-se justificado. Assim, caso a Secretaria de Agricultura concorde 

concessão/permissão dos bens descritos no of 18/2018, deverá ser encaminhado projeto de Lei ao 

Poder Legislativo, após a apreciação do referido projeto e com a autorização legislativa poderá ser 

confeccionado contrato, salientando que deverá ser respeitado o contido no art. 73 da Lei Orgânica, 
que aduz sobre a obrigatoriedade de avaliação dos bens.

com a

(

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos as nossas atenciosas saudações e nos 

colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Carazinho, 9 de maio de 2018.

. V
\ x/

, Antônio Azir
OAB/RS 66.9J-2 
Assessor Jurídico

Prefeitura Municipal de Carazinho/RS



SUGESTÃO DE PREÇOS PARA AVALIAÇÃO DE BENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO1 - PROPRIETÁRIO:
AVALIAÇAO2 - Finalidade:

3 - Localização:
4 - Data da vistoria:

Carazinho/RS
22/05/2018
Comparativo com depreciação.
NBR 8977 - Expedito. ~ ___
Comparativo, com depreciação para construções. 
Expedito NBR 8799 imóveis rurais.

NBR 05676 Imóveis urbanos.______

Método avaliativo5 - Móveis: Nível de Precisão
Método avaliativo

6 - Imóveis: Nível de Precisão

7- CARACTERIZAÇÃO DO BEM MÓVEL:
Marca: JOHN DEERE Modelo: 5605TRATORNome:1

[Série: 005605A020166Tipo:Fabricante:
JOHN DEERE

Manutenção:
NIHIL

Vida útil: 25 ANOSAno de Fabricação: NIHIL Estado de conservação:
REGULAR

Potência/Capacidade: 75 CV Regime de trabalho: 24Hi
Construção onde está instalada: GALPAOPerde valor se removido? NIHIL

Outras características: SEM PATRIMÓNIO; PROBLEMAS COM SISTEMA DE EMBREAGEM

2 Nome: VAGAO FORRAGEIRO Marca: IPACOL Modelo: VF8.0

Fabricante:
IPACOL

Tipo: ABERTURA 
[LATERAL

Série: IP630-16

Ano de Fabricação: 2016 Estado de conservação: BOA Manutenção:
_________ NIHIL
[Regime de trabalho: NIHÍL

Vidaútif: 25 ANOS

Potência/Capacidade: 6 TONELADAS/8M3

Perde valor se removido? NIHIL Construção onde está instalada: GALPAO

Outras características: PATRIMÓNIO 028067

2 Nome: Marca: Modelo:
{ . Fabricante: Tipo: Série:

Ano de Fabricação: Estado de conservação: 'Manutenção: Vida útil:

Potência/Capacidade: Regime de trabalho:

Perde valor se removido? Construção onde está instalada:

Outras características:

8-RESUMO
Valor do Bem ns 1 R$ 30.000,00
Valor do Bem n°2 R$ 8.000,00
Valor do Bem n^S
TOTAL DA AVALIAÇAO: R$ 38.000,00

Carazinho , 22 de MAIO de 2018.
\

•O' 3j A/&srs
Nome do Técnico: Ana Clara Vian 
N9 registro no CREA: RS 167630 

CPF: 014.833.170-05
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Carazinho, 19 de fevereiro de 2018.

Of. Emater/RS-Ascaf 04/2018

Ref. Associação dos Produtores do Assentamento Santa Terezínha - APAST / _
MUNICÍPIO OE CARAZINHO 

PROCURADORIA GERAL

—
2 8 FEV 20)8À Secretaria de Agricultura 

A/C Sr. Aldrin A. Keyser
rcC- ;ftúbncaCcfrespondéotia | Horano

RECEBIDA

S5C

No distrito de Pinheiro Marcado do município de Carazinho/RS existe um 

assentamento composto por oito famílias, que foram assentadas no ano de 1992 pelo 

programa de Reforma Agrária. Este grupo de agricultores decidiu criar em 20 de junho

de 2015 uma associação formal, a Associação dos Produtores do Assentamento Santa 

Terezinha (APAST). Neste momento, o presidente da associação, o Sr. Adelar Alves 

Rodrigues e o vice-presidente Aldemir Hammei, solicitaram um auxílio do escritório 

municipal da Emater/RS-Ascar, que é a entidade oficial que presta assistência ao 

assentamento, neste encaminhamento à Secretaria da Agricultura.

Dessa forma, como os produtores são pequenos produtores e possuem poucas 

máquinas e equipamentos, em nome da associação, os mesmos solicitam que a

Secretaria da Agricultura avalie a cessão de alguns equipamentos para a Associação. 

Meste momento a proposta é que seja elaborado um contrato de cessão de um trator

agrícola da marca John Deere 5605, que está em desuso, e um vagão forrageiro da marca 

1PACOI, que também está sendo pouco utilizado, e ambos seriam de grande utilidade 

para os produtores da Associação.

Caso seja firmado o contrato de cessão, os responsáveis da associação se 

responsabilizarão pela reforma e manutenção das máquinas e equipamentos, bem 

como prestarão contas anualmente, dos serviços realizados. Além disso, a associação se 

coloca à disposição para realizar serviços para outros produtores do distrito, mesmo que



não sejam sócios da associação, a fim de contribuir para desenvolvimento da agricultura 

no município.

Em anexo segue o estatuto social e Comprovante de Inscrição e de Situação

Cadastral.

Gratos desde já.
■; /! / !7A MmMA UOvys:

Engenheira Agrônoma 
Ana Clara Vian 
Emater-Ascar/RS

Adelar A. Rodrigues 
CPF: 935.655.420-00

Aldemir Hammel 
CPF :472.761.690-49

»

Recebido: / /

i



Comprovante úé Inscrição e de Silifação Cadastral - Impressão19/08/2015

*^6^ Receita Federai

Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergency providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMEROOE -NSCRIÇÂO 
23.092.615/0001-90 
MATRIZ

DATA DE ABERTURA 
16/07/2015

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL\

' NOME EMPRESARIA.
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA - APAST
TiTUlO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CóOlGO 5 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
94.S9-5-0C - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DL SCRIÇ AC DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO C DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

NÚMEROLOGRADOURO
R ANTONIO VERÍSSIMO DA FONSECA,

COMPLEMENTO
S/N

MUNICÍPIO

CARAZINHO
BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO PINHEIRO MARCADO

CEP UF
99.500-000 RS

ENDEREÇO E-ETRÔNICO TELEFONE 
(54) 3329-1677 ;

. ENTE FEDER \TIVO RESPONSÁVEL (EFR)

;
SITUAÇÃO CADASTRAI. 
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
16/07/2015

MO l IVO Dt S TU AÇÃO CAUASIRAL I!

Situação especial DAIA DA SlT'DAÇÃO LSPLCIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 19/08/2015 às 08:28:33 {data e hora de Brasilia). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federai do Brasil - 19/08/2015



ASS0C1ACÃQ DOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZ1NHA • APAST

ESTATUTO SOCIAL

ACAPÍTULO J
is

Da Denominação, Sede, Duração e Objetivos j

Ari. I? - A Associação dos Produtores do Assentamento Santa Terezinha, entidade de caráler civil 
Hns lucrativos, fundada em 20 de junho de 2015. que se regerá por este Estatuto e pelas disposições 
legais aplicáveis

sem

Ari. 2^ • A Associação terá a sua sede na rua Antônio Veríssimo da Fonseca, s/n, distrito de Pinheiro 
Marcado, Carazinho, neste Estado.

Art. 3^ - O prazo de duração da Associação é por tempo indeterminado e o exercido social coincidirá 
:om o ano civil.

)

Vi. <i9 . É objetivo da Associação o exercício de mútua colaboração entre seus associados, visando à 
orestação, pela entidade, de quaisquer serviços que possam contribuir para o fomento e racionalização 
da atividades agrícolas e para melhorar as condições de vida de seus integrantes, com especial ênfase na 
divulgação de matérias relacionadas a técnicas de produção e manejo, mercado e preços, melhoria de 
qualidade e de produtividade.

Ari. 5^ • Para consecução do seu objetivo, a Associação poderá:

1. adquirir ou alugar imóveis para instalações administrativas, tecnológicas, de apoio à produção 
e a sua guarda e conservação da produção dos associados;

2. negociar, no interesse comum, a venda de leite dos associados e, de igual modo, orientar 
compras de insumos utilizados pelos associados, em especial, fertilizantes, calcário, sementes, 
rações e sémen;

3. manter, na medida do possível, serviços de assistência médica, dentária, recreativa e 
educacional, podendo, para tanto, celebrar convénios com entidade pública, empresas ou 
profissionais qualificados;

4. filiar-se a outras entidades congéneres.
5. Participar na busca de soluções para os problemas comuns dos produtores de leite e de grãos;
6. prestar ou mediar serviços na produção de leite e de grãos;
7. prestar e mediar serviços para a coleta e transporte da produção e bem como ;» criação de 

animais;
S. promover condições para ganhos de escala e maior acesso dos associados ao crédito rural e ao 

serviço de apoio governamental;
9. manter meios de comunicação com cs associados, afim de informa-los sobre assuntos de 

interesse comum;
10. promover a troca de experiência entre os associados sobre problemas administrativos, 

financeiros e económicos de seus estabelecimentos;
n. promover a formação, capacitação e treinamento de seus dirigentes e associados;
12. promover o acesso aos recursos de crédito, visando beneficiar seus associados;
13. racionalizar as atividades económicas desenvolvendo formas de cooperação que auxiliem os 

associados na produção manufatureira e na comercialização de bens e serviços;
14 Defender os direitos dos associados junto ao poder público, principalmente no atendimento 

das necessidades de educação, saúde, habitação, transporte e lazer;
15. Contribuir para a organização de movimentos voltados para preservação ambiental;
10. Buscar recursos, doações ou subvenções dos órgãos públicos para melhorar a qualidade de vida 

dos pequenos agricultores.

)



CAPÍTULO II

Dos Associados

SEÇÃO i

/Da Admissão, do Desligamento e da Exdusao
L'

■ Podem ser associados todos os pequenos agricultores, incluindo parceiros assentados eArt. 6^
arrendatários, residentes no ifunicípio de Carazinho, que concordem com as disposições deste Estatuto 
e que, pela ajuda mútua, assumam o compromisso de contribuir para a consecução dos objetivos da

sociedade.

§ 15 - A Associação somente terá efetivo funcionamento se contar com um número de associados nãc 
inferior a 10 (dez).

§ 2? • A admissão de associado, após a aprovação de sua proposta pela Diretória, se efetiva mediante 
de pagamento da taxa de inscrição e sua assinatura no termo de inscrição. A taxa decompromisso

inscrição será fixada pela Assembleia. Serão considerados sócios fundadores, todos os participantes da 
Assembleia de Fundação. Todos os associados pagarão uma mensalidade definida pela Assembleia.

j

Art. lu- • O associado poderá demitir-se quando lhe convier, sem direito a ressarcimento das 
contribuições pagas.

Art. 89 • 0 associado deverá desligar-se da Associação se deixar de atender aos requisitos exigidos para a 
sua admissão ou de permanência no quadro de associados.

Art. 9Ç - A exclusão do associado far-se-á: a) Por morte; b) Por extinção de pessoa jurídica; c) Pela 
diretor/a ao associado que infringir qualquer disposição legal ou estatutária, devendo haver imediata 
notificação por escrito ao associado.

§12-0 associado excluído poderá recorrer para a Assembléia Geral dentro do prazo de 30 (trmui) dias, 
contando da data do recebimento da notificação.

§22-0 recurso terá efeito suspensivo até a realização da primeira Assembléia Geral.

\ § 3? - A exclusão considerar-se-á definitiva se o associado não recorrer da penalidade, no prazo previsto 
no § 12 deste artigo.

7

SEÇÃO II

Dos Direitos, Deveres e Responsabilidades

Art. IO? - são direitos do associado:

participar dos programas de benefícios e gozar de outras vantagens que a Associação venha 
realizar ou conceder;
votar e ser votado para membro da Diretória ou do Conselho Fiscal;
participar das reuniões na Assembléia Geral, discutindo e votando os assuntos que nelas ferem 
tratados;
ter acesso aos livros e documentos fiscais, contábeis e de controles administrativos, nas épocas 
próprias, mediante requerimento prévio;

1.

2.
3.

0
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S- solicitar, ou qualquer tempo, esclarecimentos e inlormaçòes sobre ss atividsdes tín associação 
e propor medidas de interesse para o seu aperfeiçoamento e desenvolvimento;

6. convocar s Assembléia Geral e fazer nela representar, nos termos e nas condições previstas 
neste estatuto;

7. desligar-se da associação quando lhe convier.

Parágrafo Único - O associado que aceitar e estabelecer relações empregatícías com a Associação perde 
o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercício em que deixar o 
emprego.

Art. 11? - E dever de todo associado:

1. observar as disposições legais e estatutárias, bem como as deliberações regularmente tomadas 
pela Diretória e pela Assembléia Geral;

2. respeitar os compromissos assumidos para com s Associação;
3. manter-se em dia com as suas contribuições;
4. contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para proteger o bom nome e o progresso da 

Associação.

) Art. 12? - Os associados não responderão por obrigações contraídas pela Associação, salvo se 
espontânea, individual e expressamente se obrigar.

SEÇÃO III

Da Representação

Art. 13- - O associado, por justo e comprovado impedimento, poderá fazer-se representar na 
Assembléia Geral por outro associado, mediante mandato escrito, desde que estejam ambos em pleno 
gozo de seus direitos sociais.

Parágrafo Único - O mandatário não poderá ser ocupante de cargo eletivo na associação, nem 
representar, em um mesma reunião, mais de 1 (um) associado.

CAPITULO III

Do Património

) Art. 14? - O património da Associação será constituído:

pelos bens móveis e imóveis de sua propriedade;1.
2. por auxílios, doações ou subvenções provenientes de qualquer entidade pública ou particular;
3. por contribuições mensais de associados, nos termos em que forem estabelecidas pela

Assembléia Geral;
4. por receitas ou resultados provenientes de prestação de serviços ou de contraprestação em 

programas assistenciais.

CAPÍTULO IV

Dos Órgãos Sociais

SEÇÃO I

Da Assembléia Geral

j



Ari 15? - A Assembléia Gerai dos associados é órgão soberano em qualquer decisão de imeresse da 
Associação, nos limites do que dispuser a 
atingem a todos os seus membros, mesmo que ausentes

§ 1? • O associado que não estiver quite com as suas obrigações junto a Associação não poderá votar e 
ser votado;

lei e na conformidadê deste Estatuto, suas deliberações
ou discordantes.

é
- A Assembléia Geral deliberará por maioria simples de votos, salvo os casos previstos neste§ 2? 

Estatuto.

§ 3? - O associado é considerado quite com suas obrigações, quando estiver com a mensalidade paga 
até dia 10 do mês subsequente.

Art. 16? - A Assembléia reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, no mês de junho, por convocação 
do Presidente.

Art. 17? - Compete à Assembléia Geral Ordinária, privativamente:

1. apreciar e votar o Relatório, Balanço e Contas da Diretória e o Parecer do Conselho Fiscal;
2. eleger, por votação secreta, os membros da Diretória e do Conselho Fiscal e formai chapa para 

a diretória , quando não houver registro;
3. fixar o valor da contribuição mensal dos associados.
A. apreciar a proposta orçamentária da Diretória.

Art. 18? - Compete à Assembléia Gerai Extraordinária:

1. deliberar sobre a dissolução voluntária da associação e, neste caso, nomear os liquidantes e, 
após examinar, votar as suas contas;

2. decidir sobre a mudança de objetivos e reforma do Estatuto Social;
3. autorizar a diretória qualquer alienação ou gravame a bens imóveis.

Art. 19? - É da competência da Assembléia Geral, Ordinária ou Extraordinária, a destituição da Dirtuona 
e do Conselho Fiscal.

Parágrafo Único - Ocorrendo destituição que possa comprometer a regularidade da administração ou 
fiscalização da Associação, a Assembléia poderá designar diretores e conselheiros fiscais provisórios, 
que exercerão suas atividades até a posse dos novos titulares, cuja eleição se fará no prazo máximo de 
30 (trinta) dias.)

Ari. 20? - O quorum para instalação da Assembléia Geral será de 2/3 (dois terços) do numero de 
associados, em primeira convocação e de qualquer número, em segunda convocação.

Parágrafo Único - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos associados 
presentes, executando-se os casos previstos no art. 18, em que é exigida a maioria de 2/3 (dois terços).

Art. 21? - A Assembléia será normalmente convocada pelo Presidente, mas se ocorrem motivos graves 
ou urgentes, poderá também ser convocada, em conjunto, pelos outros membros efetivos da Diretória, 
pelo Conselho Fiscal, ou ainda por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo dos direitos sociais, 
após solicitação não atendida.

Art. 22? - A Assembléia Gerai será convocada com a antecedência mínima de sete dias, mediante 
enviado aos associados e afixados nos lugares públicos mais frequentados.

aviso

Art. 23? - A Mesa da Assembléia será constituída pelos membros da Diretória, ou, nu sua falu ou 
impedimento, por membros do Conselho Fiscal.
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Parágrafo Único - Quando a Assembléia nao tiver sido convocada peio Presidente, a Mc-sa será 
constituída por três associados escolhidos na ocasião.

Ari. 242 - Cada associado terá direito a um voto e a votaçao, em regra, será feita por voto secreto. A 
Assembléia pode, no entanto, optar pelo voto individual ou secreto, atendendo-se então às noimas 
usuais.

I
Art. 252 . o que ocorrer nas reuniões de Assembléia deverá constar de ata, lida e assinada pelos 
membros da Diretória do Conselho Fiscal presentes, por uma comissão de três associados designados 
pela Assembléia e por quantosb queiram fazer.

iS'

SEÇÃO II

Da Administração e Fiscalização

Art. 262 - a administraçao e fiscalização da Associação serão exercidas, respectivamente, pela Diretória 
e pelo Conselho Fiscal.

Art. 272 - a Diretória será constituída por seis membros efetivos, com as designações de Presidente, 
7ice-Presidente, Secretário, 22 Secretário, Tesoureiro e 29 Tesoureiro, eleitos para um mandato de três 
anos, entre associados em pleno gozo de seus direitos sociais, sendo permitida a reeleição, em parte ou 
em sua totalidade, porém nunca por um período superior a duas gestões.

)

Parágrafo Único - Nos impedimentos superiores a noventa dias, ou vagando, a qualquer tempo, algum 
cargo da Diretória, os membros restantes deverão convocar a Assembléia Geral para o devido 
preenchimento.

Art. 282 . Compete à Diretória, em especial:

estabelecer normas e orientar e controlar todas as atividades e serviços da Associação; 
analisar e aprovar os planos de atividades, bem como quaisquer programas próprios de 
investimentos;
propor à Assembléia Geral o valor da contribuição mensal dos associados, orçamentes e fixar as 
taxas destinadas a cobrir as despesas operacionais e outras;
contrair obrigações, adquirir, alienar bens móveis, ceder direitos e constituir mandalários, 
adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, com expressa autorização da Assembléia Geral; 
deliberar sobre a admissão, desligamento ou exclusão de associados;
indicar o banco ou os bancos nos quais devem ser mantidas as contas-correntes para 
movimentação dos recursos financeiros da Associação; 
fixar o limite máximo de numerário que poderá ser mantido em caixa;
zelar pelo cumprimento das disposições legais e estatutárias e pelas deliberações tomadas pela 
Assembléia Geral;

10. apresentar à Assembléia Geral Ordinária o relatório e as contas de sua gestão, bem como o 
parecer do Conselho Fiscal.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

> 1.

8.
9.

A't. 292 - A Diretória reunir-se-á ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente, sempre que íor 
ccnvocada peto respective Presidente, pelos outros seus outros membros efetivos, em conjunto, ou por 
solicitação do Conselho Fiscal.

§ 12 - a Diretória considerar-se-á reunida com a participação de, pelo menos, quatro de seus membros, 
desde que devidamente convocada, prevalecendo as decisões tomadas por maioria simples de votos.

§ 22 - Será lavrada ata de cada reunião, em livro próprio, no qual serão indicados os nomes dos que 
compareceram e as resoluções tomadas. A ata será assinada por todos os diretores presentes.

¥:



An. 30? • Compete so Presidente:

1. supervisionar as atividades da associação,
2. autorizar os pagamentos e fiscalizando permanentemente o saldo do caixa;
3. convocar e presidir as reuniões da Diretória e da Assembléia Geral;
4. apresentar à Assembléia Geral, o relatório e dos balanços anuais, bem como parecer do 

Conselho Fiscal;
5. representar a Associação, em juizo e fora dela;
6. exercer outras atribuições que venham a ser estabelecidas no Regimento Interno;
7. o Vice-Presidente, além de sua condição de diretor, assumirá as funções do Presidente por 

delegação temporária deste ou por qualquer impedimento do mesmo.
u

Art. 31? - Compete ao Secretário:

1. lavrar ou mandar lavrar as atas das reuniões da Diretória e da Assembléia Geral, tendo sob sua 
responsabilidade os respectivos livros;

2. elaborar ou mandar elaborar as correspondências, relatórios e outros documentos análogos;
3. outras atribuições que venham a ser estabelecidas no Regimento Interno;
4. o 2? Secretário, além de sua condição de diretor, assumirá as funções do Diretor- Secretário em 

eventual impedimento do mesmo.
}

Art. 32? - Compete ao Tesoureiro:

1. zelar para que a contabilidade da associação seja mantida em ordem e em dia;
2. arrecadar as receitas e depositar o numerário disponível no banco ou nos bancos designados 

pela Diretória;
3. proceder os pagamentos autorizados pelo Presidente;
4. proceder ou mandar proceder à escrituração contábil e fiscal;
5. verificar e visar os documentos de receitas e despesas;
6. zelar pelo recolhimento das obrigações fiscais tributárias, previdênciárias e outras dividas de 

responsabilidade da associação;
7. outras atribuições que venham a ser estabelecidas no Regimento Interno;
8. o 2? Tesoureiro, além de suas funções de diretor, assumirá as funções do Diretor- Tesoureiro 

em caso de impedimento do mesmo.

Art. 33? - O Regimento Interno estabelecerá normas da administração interna da Associação, obedecido 
ao que este estatuto dispuser.

} Art. 34? - Para celebração de contratos de qualquer natureza, cessão de direitos e constituição de 
mandatários, será sempre necessária a assinatura dois diretores, sendo um deles necessariamente o 
Presidente ou seu substituto.

Art. 35? - O Conselho Fiscal da Associação será constituído por três membros efetivos e três suplentes 
eleitos para mandato de três anos, sendo também permitida a reeleição.

§ 1? - Os suplentes-serão chamados a substituir os efetivos toda vez em que ocorrer vaga ou 
impedimento destes.

§ 2? - Em sua primeira reunião o Conselho escolherá o Presidente e o Secretário, entre seus próprios 
membros.

Arl. 36? - Compete ao Conselho Fiscal, em especial:

examinar a escrituração e toda a situaçao financeira da associaçao;1.
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assistir às reuniões da Diretória, sempre que desta faculdade queira usar, onde poderá 
manifestar-se., porém, sem direito a voto;
verificar se os atos da Diretória e da Gerência estão em harmonia com a lei e com o Estatuto e 
se não são contrários aos interesses dos associados;
convocar a -Assemblèia Geral quando ocorrerem motivos graves ou urgentes;
dar parecer por escrito, sobre o relatório, balanço e contas anuais representadas pela Diretória.

2.

3.

4.
5.

Art. 372 . o Conselho Fiscal terá sua reunião ordinária a cada trimestre e as reuniões extraordinárias 
quando convocado pelo Presidente, por qualquer outro de seus membros ou por solicitação.

§12-0 Conselho considerar-se-á reunido com a participação de todos os seus membros, sendo as 
decisões tomadas por maioria simples de votos.

§ 22 - Será lavrada a ata de cada reunião em livro próprio, na qual serão indicados os nomes dos que 
comparecerem bem como as resoluções tomadas. A ata será assinada por todos os presentes.

CAPÍTULO V

Da Contabilidade

)
Art. 382 . a contabilidade da Associação obedecerá às disposições legais vigentes e tanto ela como os 
demais registros obrigatórios deverão ser mantidos em perfeita ordem e em dia.

Parágrafo Único - As contas, sempre que possível, serão apuradas segundo a nature2a das operações e 
serviços e o balanço gera! será lançado em 31 de dezembro de cada ano, e a prestação de contas será 
realizada em Assembleia no mês de maio de cada ano.

CAPÍTULO VI

Da Dissolução

Art. 392 - a Associação será dissolvida quando o número de associados se reduzir a menos de dez, se 
este número não for restabelecido no prazo de 12 (doze) meses, ou por vontade manifestada em 
Assemblèia Geral Extraordinária, expressamente convocada para efeito, observando-se o disposto 
parágrafo único do art. 202 deste Estatuto.

no

Art. 402 - Em caso de dissolução,, liquidados os compromissos assumidos, a parte remanescente do 
oatcimônio não deverá ser distribuída entre os associados, sendo doado a instituição congénere, 
legalmente constituída, para ser aplicada nas mesmas finalidades da associação dissolvida.

;

CAPÍTULO VI)

Das Disposições Gerais

Art. 412 - É vedada a remuneração da Diretória e do Conselho Fiscal.

Ari. 422 . a Associação não distribuirá dividendos de espécie algum, nem de qualquer parcela de seu 
património, ou de suas vendas, a títulos de lucro ou participação no seu resultado, aplicando-se os 
eventuais resultados positivos no apoio à ampliação de suas atividades dentro dos objetivos 
p 'evistos neste Estatuto.

sociais

Ait. 432 - Q presente Estatuto foi aprovado em Assemblèia Geral de constituição, realizada nesta deis, 
durante a qual foram também eleitos os primeiros membros da Diretória e do Conselho Fiscal, cujos 
m .mdatos terminarão em 20/06/2018.
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Art 44? - Este Estatuto poderá ser reíormado, no todo ou em parte, por deliberação de Assembléia 
Geral Extraordinária, devidamente convocada, e observando-se o disposto no parágrafo único do art

2Q5.

Afj 450 _ os casos omissos serão resolvidos pela Assembléia Geral ouvidas às entidades ou órgãos 
competentes.

Carazinho, 20 de junho de 2015.

Noemi Rosangela Hammel 
Secretaria

Adelar Alves Rodrigues 
Presidente

/Miriarte Prestes Lemes 
/Advogada OAB/RS 81136
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Ata de fundação, aprovação de estatuto, eleição e posse da diretória e do conselho fiscal da Associação 

dos Produtores do Assentamento Santa Terezinha - APAST

Aos vinte (20) dias do mês de junho de dois mil e quinze (2015), as dezoito (18) horas, na propriedade de 

Aldemir Hammel, na Rua Antônio Veríssimo da Fonseca, sem número, Distrito de Pinheiro Marcado, 

Carazinho/RS, reuniram-se em Assembleia Geral produtores do Assentamento Santa Terezinha para 

constituir e fundar uma associação de produtores. Nesta oportunidade assumiu a presidência dos trabalhos 

por aclamação o Senhor Aldemir Hammel, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG 2023572321 

SSP/RS, CPF 472.761.690-49, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP:99S00-000, que 

agradeceu sua indicação e convidou a mim Noemi Rosangela Hammel, brasileira, casada, agricultora, 

portadora do RG 6036504956 SSP/RS, CPF 517.614.910-91, residente do Distrito de Pinheiro Marcado, 

Carazinho/RS, CEP 99500-000, para secretariar sessão, o que aceitei. Foi lida a ordem do dia para qua! fora 

convocada esta Assembleia Geral que tem os seguintes objetivos: a) fundar uma Associação sem fins 

lucrativos; b) decidir o nome da Associação; c) aprovar o Estatuto; d) eleger e empossar a diretória e o 

conselho fiscal. O Senhor Aldemir Hammel esclareceu sobre a necessidade de criação da referida associação 

e sobre a escolha do nome que a entidade deve ter. Colocado o nome em votação, foi decidido por unam 

idade que a entidade será denominada " ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO SANTA 

TEREZINHA". O presidente da mesa solicitou da secretária a leitura do projeto do estatuto que após a 

discussão e intervenções foi colocado em votação sendo o mesmo aprovado por unam idade. A seguú o 

presidente da mesa determi nou que procedesse a eleição da diretória e do conselho fiscal da entidade para 

o mandato de três (3) anos de conformidade com o disposto no estatuto recém aprovado. Após abertura de 

espaço para apresentação de chapas, apenas uma se apresentou, sendo eleita por aclamação, com a 

seguinte composição: DIRETÓRIA: Presidente Adeiar Alves Rodrigues, brasileiro, união estável, agricultor, 

portador do RG 7075662572 SJS/RS, CPF 935.655.420-04, residente do Distrito de Pinheiro Msrcndc, 

Carazinho/RS, CEP 99500-000; Vice Presidente Aldemir Hammel, RG 2023572311 SSP/RS, CPF 472.761.690 

49, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99S00-000; Primeira Secretária Noemi 

Rosangela Hammel, brasileira, casada, agricultora, RG 6036504956 SSP/RS, CPF 517.614.910-91, residente 

no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS; Segunda Secretária Andreia vagi de Almeida, brasileira, 

união estável, agricultora, RG 1091591659 SJS/RS, CPF 005.369.310-89, residente em Pinheiro Marcado, 

Carazinho/RS, CEP 99500-000; Primeiro Tesoureiro Adilson Alves Rodrigues, brasileiro, união estável, 

agricultor, RG 6063383365 SJS/RS, CPF 723.112.070-91, residente no distrito de Pinheiro Marcado, 

Carazinho/RS, CEP 99500-000; Segunda Tesoureira Maria Sueli Rodrigues, brasileira, casada, agricultora, RG 

8068758419 SJTC/RS, CPF 906.308.580-04, residente no distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 

99500-000. CONSELHO FISCAL: Membros Efetivos: Leopoldo Alves Rodrigues, brasileiro, casado, agricultor, 

RG 6015517672 SSP/RS, CPF 309.968.800-20, residente em Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500- 

000; Neli Arcengli Hammel, brasileira, viúva, agricultora, RG 1057556977 SSP/RS, CPF 894.271.650-49, 

residente em Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000; Eliane de Fátima Giovanclla, brasileira.

i
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união estável, agricultora, RG 9099452501 SJS/RS, CPF 012.745.170-60, residente em Pinheiro Marcado, 

Carazinho/R5( CEP 99500-000. Membros Suplentes: Osmar da Costa, brasileiro, separado, agricultor, RG 

5119142379 SJS/RS, CPF 490.010.600-30, residente em Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000; 

Marinês Siqueira, brasileira, união estável, agricultora, RG 1101787602 SSP/RS, CPF 009.593.580-05, 

residente em Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000; Vilson Alves Rodrigues, brasileiro, união 

estável, agricultor, RG 1087390454 SSP/RS, CPF 997.640.830-72, residente em Pinheiro Marcado, 

Carazinho/RS, CEP 99500-0.00. Prosseguindo todos foram empossados nos seus cargos. O Presidente recém 

eleito assumiu a direção dos trabalhos agradecendo o voto de confiança dos associados a esta gestão e a 

honrosa presença de todos nesta primeira Assembleia Geral. Nada mais havendo a tratar o Presidente da 

associação encerrou os trabalhos, eu Noemi Rosangela Hammel, que servi de secretaria, lavrei a presente 

Ata que lida e achada conforme vai por mim assinada e pelo presidente da mesa, contendo também 

assinatura de todos os associados fundadores.

/

>
. j

Carazinho, 20 de junho de 2015.

Adelar Alves Rodrigues Noemi Rosangela Hammei

Presidente Secretaria

)

Miriane Prestes Lemes

OAB/RS 81186



- APAST.ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA 

RFLACÃQ DA DIRETÓRIA ELEITA EM 20/06/2015:

PRESIDENTE: Adelar Alves Rodrigues, brasileiro, união estável, agricultor, portador do RG 7075662574 
SJS/RS, CPF 935.655.420-04, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

VICE PRESIDENTE: Aldemir.Hammel, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG 2023572311 SSP/RS, 
CPF 472.761.690-49, residéhte no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000; £,•

PRIMEIRA SECRETARIA: Noemi Rosangela Hammel, brasileira, casada, agricultora, portadora do RG 
6036504956 SSP/RS, CPF 517.614.910-91, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 
99500-000;

SEGUNDA SECRETARIA: Andreia Vagi de Almeida, brasileira, união estável, agricultora, portadora do RG 
1091591659 SJS/RS, CPF 005.369.310-89, residente em Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-
000;

PRIMEIRO TESOUREIRO: Adilson Alves Rodrigues, brasileiro, união estável, agricultor, portador do RG 
6063383365 SJS/RS, CPF 723.112.070-91, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 
99500-000;

>

SEGUNDA TESOUREIRA: Maria Sueli Rodrigues, brasileira, casada, agricultora, portadora do RG 
8068758419 SJS/RS, CPF 906.308.580-04, residente no Distrito de Pinheiro Marcaóo, Carazinho/RS, CEP 
99500-000;

CONSELHO FISCAL - MEMBROS EFETIVOS:
- Leopoldo Alves Rodrigues, brasileiro, casado, agricultor, portador da RG 6015517672 SSP/RS, CPF 
309.968.800-20, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

- Neli Arcengli Hammel, brasileira, viúva, agricultora, portadora do RG 1057556977 SSP/RS, CPF 
894.271.650-49, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

- Eliane de Fátima Giovaneila, brasileira, união estável, agricultora, portadora do RG 9099452501 
SJS/RS, CPF 012.745.170-60, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

CONSELHO FISCAL- MEMBROS SUPLENTES:j
- Osmar da Costa, brasileiro, separado, agricultor, portador da RG 5119142379 SJS/RS, CPF 490.010.600- 
30, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

- Marinês Siqueira, brasileira, união estável, agricultora, portadora do RG 1101787602 SSP/RS, CPF 
009.593.580-05, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

- Vilson Alves Rodrigues, brasileiro, união estável, agricultor, portador do RG 1087390454 SSP/RS, CPF 
997.640.830-72, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000.

■id'.!;’'
Presidente ^



ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO ASSENTAMEIMÍO SANTA TEREZINHA - APAST.

SÓCIOS FUNDADORES:

Adelar Alves Rodrigues, brasileiro, união estável, agricultor, portador do RG 707S662S72 SJS/RS. CPF 
S3S.655.420-04, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

Aldemir Hammet, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG 2023572311 5SP/RS, CPF 472.761.690- 
49, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

Noemi Rosangela Hammel, brasileira, casada, agricultora, portadora do RG 6036504956 SSP/RS, CPF 
517.514.910-91, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

Andreia Vagi de Almeida, brasileira, união estável, agricultora, portadora do RG 1091592659 SiS/SS, 
CPF 005.369.310-89, residente em Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

Adilson Alves Rodrigues, brasileiro, união estável, agricultor, portador do RG 60633833G5 SjS./RS, CPF 
723.112.070-91, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

Maria Sueli Rodrigues, brasileira, casada, agricultora, portadora do RG 8068758419 SJS/RS, CPF 
906.308.580-04, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS.. CEP 99500-000;

Leopoldo Alves Rodrigues, brasileiro, casado, agricultor, portador da RG 6015517672 SSP/RS, CPF 
309.968.800-20, residente no Distriro de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

Neii Arcengli Hammel, brasileira, viúva, agricultora, portadora do RG 1057556977 SSP/RS, CPF 
894.271.650-49, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

Eliane de Fátima Giovanella, brasileira, união estável, agricultora, portadora do RG 9099452501 SJS/RS. 
CPF 012.745.170-60, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000-

Osmar da Costa, brasileiro, separado, agricultor, portador da RG 5119142379 SJS/RS, CPF 490.010,600- 
30, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000;

Marines Siqueira, brasileira, união estável, agricultora, portadora do RG 1101787502 SSP/RS 
009.593.580-05, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000-

Vilson Alves Rodrigues, brasileiro, união estável, agricultor, portador do RG 1087390454 
997.640.830-72, residente no Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho/RS, CEP 99500-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264 
CARAZINHO - RS 
54-33312699
prefeitura@carazinho.rs.gov.br 
www. carazlnho. rs. gov. br

i

FICHA DO BEM

CNPJ: 67.613.535/0001-16

DADOS DO BEM

Bem : 29768 - VAGÃO FORRAGEIRO 
Órgão : 16 ■ SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 

Departamento: 259-SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERV RURAIS Divisão Depart. : 348-MAQUINÁRIOS& VEÍCULOS 
Fornecedor: 126609 - danieli agro comercial eireli me 

Telefone: 54-3330-1990 
Aquisição: 24/02/2016 

Valor Aquisição : 33.250.00 
Placa Ident.: 26067

Classificação : 2263 - VAGÃO FORRAGEIRO 
Unidade : 1 - GABINETE DA SECRETARIA

Convénio: 2-MUNICÍPIO DE CARAZINHO
E-mail:

Valor Residual: 3.325,00 
Tipo de Depreciação : QUOTAS constantes 

Código do Lote:
Observações : Vagão forrageiro basculante para pré secado com descarga lateral e traseira, para confecção de silagem com as seguintes

características: capacidade mínima de carga de 6 toneladas ou Sm9, rodado tandem equipado com 4 pneus novos 750X16, chassi 
monobloco reforçado, peso mínimo de 1650Kgs, comprimento mínimo de 6.20 metros, largura mínima de 2.20 metros e altura mínima 
de 2.30 metros. Descarga lateral feita do lado esquerdo do carreto e descarga traseira acionada por alavanca de comando, material 
homogeneamente através de rolos e esteiras rolantes. N° Série: IP630-16

DADOS MATERIAL

Nota Fiscal: 000.001.036-001 
Ordem de Compra : 0

Empenho: 405210 
Data Garantia: 24/02/2017

Credor : DANIELI AGRO COMERCIAL EIRELI ME
DADOS IMÓVEL

Lote:
HISTÓRICO MOVIMENTAÇÃO

Observação:

| . Descrição DepartamentoData Histórico Descrição da Situação
10/03/2016 
10/03/2016

HISTÓRICO FINANCEIRO

Indusào do Bem DEPARTAMENTO DE PATRIMÓNIO 
DEPARTAMENTO DE PATRIMÓNIO

OTIMO
OTIMOAlteração de dados do Bem

Vir. Anter. Vir. Cale. Vir. Atual Tp. ProcessamentoData Tp. Cálculo Processado Competência
PLACA

Observação Referente a PlacaData Placa . Descrição Departamento Placa
10/03/2016 SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERV RURAIS 28067 - 28067

mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br

