
 
PROJETO DE LEI Nº. 012/2018 

De 28 de maio de 2018. 
 

“DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SETE BARRAS À COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS – COOPAFASB E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 

DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e o que dispõe o artigo 180 e §§ da L.O.M, faz saber que 
a Câmara Municipal APROVA e ela sanciona e promulga a seguinte lei: 
 

Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à gestão da Cooperativa da 
Agricultura Familiar De Sete Barras - COOPAFASB, para uso compartilhado, coordenando interesses da 
comercialização de produtos da agricultura familiar municipal pelo prazo de até 06 (seis) anos, o veículo de 
sua propriedade, com as seguintes características: 

 

Marca/modelo: VW/8.150 E DELIVERY 
Chassi: 9BWA952P49R907348 
FAB/mod.: 2008/2009 
Cor: Branco Geada 
Placas: CZA-5547 
Patrimônio n.º 4.718 
 

Parágrafo Primeiro – A cessão, objeto desta Lei, atenderá todos os Bairros deste Município, 
tais como: Saibadela, Rio Preto, Conchal Branco, Votupoca, Dois Irmãos, Itaguá, Nazaré, Itopamirim, 
Conchal Preto, Mamparra, Santa Cruz e Onça Parda. 

 

Parágrafo Segundo – O Termo de Cessão de Uso será outorgado a título gratuito, podendo ser 
rescindido a pedido de ambas as partes, mediante prévio aviso.” 

 
Artigo 2.º - Fica de inteira responsabilidade da Cooperativa da Agricultura Familiar De Sete 

Barras - COOPAFASB, manter o bem objeto desta cessão sob sua guarda e zelo, bem como a  contratar o 
Seguro Geral para veículo com cobertura no caso de furto/roubo, incêndio, danos materiais e pessoais 
contra terceiros (responsabilidade civil), figurando como beneficiária a Prefeitura Municipal de Sete Barras. 

 

Parágrafo Único – Fica a Cooperativa da Agricultura Familiar De Sete Barras - COOPAFASB, 
obrigada a enviar à Prefeitura e Câmara Municipal de Sete Barras, cópia de documentos que comprovem a 
contratação do seguro geral para veículo objeto do presente artigo, em até 30 dias após o recebimento do 
bem, procedendo da mesma forma com as ulteriores renovações contratuais. 

 

Artigo 3.º - Durante o prazo de vigência, correrão, por conta exclusiva da Cooperativa da 
Agricultura Familiar De Sete Barras – COOPAFASB: o licenciamento, o seguro obrigatório bem como 
despesas com multas, serviços de manutenção preventiva e corretiva, e/ou quaisquer outros ônus 
decorrentes da utilização do bem ora cedido, que se façam necessários. 

 

Artigo 4.º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de 
dotação orçamentária própria suplementada se necessário. 

 

Artigo 5.º - Esta Lei entrará em vigor em 17 de julho de 2018, mantendo eficácia no prazo de 
validade do termo de cessão oriundo do artigo 1º. 

 

Artigo 6.º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 1652/12, de 27 
de junho de 2012. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 28 de maio de 2018. 
 
 

DEAN ALVES MARTINS 
Prefeito Municipal 

 
 

 



JUSTIFICATIVA 
 
 
 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 
 
 
 
 
    O presente Projeto de Lei tem por finalidade a cessão de uso de bem móvel 
de propriedade desta municipalidade, para a Cooperativa da Agricultura Familiar De Sete Barras – 
COOPAFASB, uma vez que o Contrato de Cessão de uso com a COOPERAGUA – Cooperativa Agropecuária 
de Produtos Sustentáveis do Bairro Guapiruvu, expira no próximo mês de junho de 2018, sendo objeto da 
referida cessão, o veículo Caminhão VW/8.150 E Delivery, adquirido com recursos específicos para 
beneficiar a agricultura municipal por meio das políticas públicas de desenvolvimento rural. 
 
    A utilização desse veículo será efetivada na lógica da coordenação de 
interesses e cooperação, objetivando a facilitação do transporte dos produtos dos bairros para os centros 
de processamento e alternativamente, na distribuição nos pontos de venda, ou seja, de extrema 
importância no que segue: 
 

I – beneficiará agricultores familiares de vários bairros; 
II – promoverá a economia rural municipal, agregando valor aos produtos; 
III – diminuirá a dependência do produtor de intermediários; 
IV – Promoverá a cultura da comercialização por quilo do produto vendido. 
 
Assim, certo da importância do preferido Projeto voltado ao cunho social, 

solicitamos que o mesmo seja apreciado e deliberado conforme dispõe o artigo 88 da Lei Orgânica do 
Município. 

 
 
 
 
 

DEAN ALVES MARTINS 
PREFEITO MUNICIPAL 


