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DE 28 DE AGOSTO DE 2019 

LEI MUNICIPAL Nº2067/2019 

Autoriza o Município de Nova Boa Vista a 

conceder o uso de 01 (uma) enfardadeira 

nova à entidade comunitária e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA/RS, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidas, torna público que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e Promulga 

a seguinte: 

LEI 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 9º, inciso VIII, 

e artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, a realizar a concessão de uso à entidade comunitária 

devidamente constituída, do seguinte bem público móvel: 01 (uma) enfardadeira nova marca e 

modelo Nogueira Express 4030, com pistão, número de patrimônio/código 3967. 

 

Art. 2º - O prazo da concessão de uso do referido bem público será de 04 (quatro) anos, à 

contar da assinatura do contrato de concessão, conforme disposto no art. 83 da Lei Orgânica 

Municipal. 

 

Art. 3 – A entidade Concessionária pagará ao Município Concedente o valor correspondente 

ao percentual de 10 % (dez por cento) do custo de aquisição do equipamento objeto da concessão. 

 

§ 1º O prazo para o pagamento referido no caput é o da data da assinatura do contrato de 

concessão, diretamente na Tesouraria Municipal. 

 

§ 2º - 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 DA PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA/RS, AOS 28 DIAS DO 

MÊS DE AGOSTO DE 2019. 

 

DANIEL THALHEIMER 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

         Data Supra 

 

ÉDER KNOB 

Secretário Municipal de Finanças/Administração e Turismo 
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ANEXO I 

 

 

DESCRIÇÃO DO BEM: 

 

Enfardadeira nova, Fabricação nacional que recolhe, prensa, amarra e conta fardos de 

diversos tipos de forragem tais como: alfafa, aveia, azevém, entre outros, fabricação nacional 

e que atenda as normas NR12, largura recolher de no mínimo 1,5 metros, mínimo de 100 

golpes por minuto, peso de no mínimo 1.200kg, produção de 400 a 600 fardos por hora, 

potência requerida para acionamento de 35cv a 540rpm, pneus no lado esquerdo de no 

mínimo 7.10/15 e no lado direito de 5.60-15, produza fardos retangulares de comprimento 

pré-determinado, dimensões mínimas dos fardos de 0,50cm de largura, altura mínima de 

30cm e comprimento ajustável de 0,40cm a 1,00 metro, equipada com sistema triplo de 

proteção para sobrecarga, dois dosadores que operem com fio de sisal ou sintético, recolhedor 

equipado com amortecedor para absorção de impacto, dispositivo de regulagem da altura do 

recolhimento, rodas copiadoras para terrenos irregulares, compartimento para no mínimo 4 

rolos de fio, elevador de fardos para descarga direta em carretos, braços alimentadores e 

ajuntadores devem ser protegidos por blindagem, cardam novo com embreagem, deve possuir 

freio no quadro nosador para não ocorrer oscilação de potência, Marca/Modelo NOGUEIRA 

EXPRESS 4030. 
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