
LEI Nº 1.685, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021  

 

Autoriza Doação de Bem Imóvel para a Associação de 

Agricultores de Cobras Sul - ACS 

 

O Prefeito Municipal de Aurora, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 

faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele 

sanciono a seguinte Lei:  

 

Ar. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a doar à Associação de 

Agricultores de Cobras Sul - ACS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com 

sede na Estrada Geral de Braço Aurora, Interior, nesta cidade, inscrita no CNPJ nº 

05.103.972/0001-25, fundada em 22/04/2002, declara de utilidade pública municipal através 

da Lei 1.674/2021 o seguinte equipamento: 

I - Plantadeira e Adubateira p/plantio direto 4 linhas marca Eickhoff, Modelo ESG 403, Ano 

2020 - Cor Preto/Amarelo, série 0087 - Novo - Nota Fiscal 000.410.480 - Série 001. 

II- Subsolador 5 Garras c/ Disco GIS 83 Gio Implementos - Novo - Nota Fiscal 000.003.435 - 

Série 1. 

§ 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, 21 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

ALEXSANDRO KOHL 

Prefeito Municipal 

 



Anexo Único 

Termo de Doação que entre si celebram o Município de Aurora - SC e a Associação XXXXXXX 

 

Aos ................................. dias do mês de ................................. do ano de ......................., o 

Município de Aurora, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede nesta cidade, à Rodovia 

SC 350, km 283, nº 408 - Centro, com CNPJ 83.102.624/0001-47, representado neste ato 

pelo Prefeito Municipal Sr. Alexsandro Kohl, doravante denominado simplesmente de 

DOADOR, e a ASSOCIAÇÃO ......................................................., pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº .................................. com sede 

sede...............................................neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

inscrito no CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante 

denominado simplesmente de DONATARIO, resolveram celebrar o presente Termo de 

Doação, de acordo com autorização legislativa contida na Lei Municipal nº ....................... e o 

fazem mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO. O presente termo tem por objetivo a doação de bem 

móvel, conforme documento em anexo, cujos mesmos estão registrados e incorporados no 

Patrimônio Público do Município de Aurora - SC, sob nº XXXXXX, que é parte integrante 

deste termo de doação, que transfere para o patrimônio da Donatária. 

CLÁUSULA SEGUNDA. DA DESTINAÇÃO. O bem móvel público objeto da doação, destina-se 

às atividades previstas no plano de trabalho e objetivos da associação, previsto no Estatuto.  

CLÁUSULA TERCEIRA. DA REVERSÃO. Ocorrendo o descumprimento da condição 

estabelecida na clausula segunda, o bem ora doado reverterá ao patrimônio do doador, 

assim como, ocorrendo a dissolução da associação. 

CLÁUSULA QUARTA. DA ACEITAÇÃO. A donataria declara neste ato, que aceita a doação que 

lhe está sendo feita, nas condições deste termo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO FORO. Para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente termo, 

fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul - SC, com renúncia de outro qualquer, por mais 

privilegiado que seja. 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente termo, diante de duas testemunhas.  

Aurora. XXXXXXXXXX 

 

 

 


