
LEI Nº 1.666 DE 26 DE MARÇO DE 2021  
 

Autoriza Doação de bem móvel para a associação de agricultores 

do Chapadão Nova Itália - ACNI 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a doar à 

Associação de Agricultores do Chapadão Nova Itália - ACNI, pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, com sede na Estrada Geral de Chapadão Nova Itália, Interior, 

nesta cidade, inscrita no CNPJ nº 04.688.542/001-50, fundada em 19/03/2001, declara de 

utilidade pública municipal através da Lei 1.221/2006 o seguinte equipamento: 

I – uma grade niveladora com controle remoto com no mínimo 28 discos de 22”, 

mancal a óleo, espaçamento mínimo de 200 mm entre discos, com total acionamento em 

pistão hidráulico e com 2 pneus novos – novo - nota fiscal nº 000.002.952 – série 001; 

II – um subsolador aleirador (papa terra) com disco de no mínimo 1,60 metros – 

novo – Nota Fiscal 000.009.731 – Série 2. 

§ 1º O bem móvel de que trata o inciso I e II do Caput, encontra-se registrado no 

Patrimônio do Município. 

§ 2º A transferência definitiva dos bens móveis, será formalizada através de um 

“Termo de Doação”, constante do “Anexo único”, que passa a ser parte integrante da 

presente Lei. 

§ 3º Haverá reversão da presente doação ao patrimônio do Município, caso seja 

dada destinação diversa ao bem móvel ou se o donatário não cumprir com a finalidade 

prevista no prazo de 2 (dois) anos, a partir da lavratura do termo.  

Art. 2º A partir da vigência desta Lei, e do respectivo Termo de Doação para a 

Associação, a mesma fluirá plenamente do uso do bem móvel, e responderá por todos os 



encargos, despesas, responsabilidades civis, criminais, administrativas e tributárias que 

venham a incidir sobre o bem doado.  

Art. 3º Os bens móveis doados não poderão ser vendidos, locados, emprestados 

ou transferidos, a qualquer título, e, em caso de cessarem as razões que justificaram a 

doação, os mesmos serão revertidos ao Patrimônio Público Municipal. 

Art. 4º Os bens objeto desta doação serão utilizados, exclusivamente, pelo 

beneficiário para atender os projetos e objetivos, previstos no Estatuto da Associação. 

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a dar baixa no Cadastro de 

Bens Móveis e na Contabilidade, dos valores contábeis correspondentes ao bem relacionado 

nesta Lei, tão logo for assinado o Termo de Doação entre o Doador e o Donatário. 

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

Aurora, 26 de março de 2021 

 

ALEXSANDRO KOHL 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXSANDRO KOHL 

Prefeito Municipal 

 


