
LEI MUNICIPAL Nº 1.292/2012, DE 05 DE JUNHO DE 2012 
 

“AUTORIZA O MUNICÍPIO A CEDER EM       
COMODATO MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 

        IRINEU BERTANI , Prefeito do Município de Faxinalzinho, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,  

       Faz Saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei. 

         Art. 1º - Fica plenamente autorizado o Poder Executivo a ceder em 
comodato, o uso das máquinas e equipamentos novos constantes no Convênio n. 
136/2010, CONSULTA POPULAR – FPE 1813/2010, a seguir especificados, para os 
agricultores que isolada ou conjuntamente, demonstrarem interesse, pelo prazo máximo 
de cinco (05) anos, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.     

                              Parágrafo Primeiro: O comodato poderá ser unilateralmente 
interrompido, pelo Município, a qualquer tempo, sem direito à indenização, bastando-se 
aviso escrito com antecedência mínima de sessenta (60) dias, desde que haja interesse 
público relevante, devidamente justificado   

         Parágrafo Segundo: A seleção, bem como os critérios para escolha 
dos produtores, será efetuada através do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário (COMAGRO). 

         Parágrafo Terceiro: As máquinas e os equipamentos a serem 
cedidos são os seguintes: 

Um Pasteurizador de leite; lento capacidade de 500 litros, em aço inox AISI304, tanque cilíndrico, com isolamento térmico 
em poliuretano de alta densidade, agitador elétrico com pá, termômetro elétrico digital. O equipamento deve possibilitar que 
seja pasteurizado o leite e a nata, fazer iogurte, bebida Láctea e industrializar o queijo. 

Um Tanque de aquecimento; em aço carbono chapa de 2 mm retangular para aquecimento de água, capacidade de 1.200 
litros com tubos para saída, retorno e respiro de água. 

Um Tanque banca de gelo; capacidade de 1.400 litros, construído externamente em chapa galvanizada com pintura 
eletrostática, tanque interno de fibra, serpentina de cobre nas laterais e no meio do tanque, unidade de frio monofásica de 
1.5HP completa, com termômetro. 

Um Embaladeira de leite e outros;  semi automática para líquidos, construídas 100% em aço inox AISI304, dosador de 
1litro, seladores, para trabalhar com embalagens em bobinas plásticas, capacidade média para processar 500 embalagens 
hora, compressor de ar com regulador e lubrificador.           



 

Um Prensa para queijo;  em aço inox AISI 304, modelo especial com pesos revestidos em aço inox suspensos,  colocação 
das formas pela frente, com capacidade para 50 formas retangulares ou redondas de 1Kg cada. 

Um Câmara frigorífica; de 2,0m x 2,0m x 2,0m, construídas em painéis isotérmicos feitos de chapa galvanizada, pintura 
externa e interna eletrostática, espessura de isolamento térmico de 100mm, com unidade de frio de 2.5HP, evaporador 
interno de ar, com forçadores de ar,  completa, com divisão para conservação e maturação. 

Uma Amassadeira; em espiral em aço inox, com tacho misturador, para massa de pão, cucas, biscoitos, panetones e outros, 
com uma velocidade, motor monofásico de 1,5 CV, tacho altura de 26 cm, diâmetro de 36 cm. 

Uma Batedeira planetária; capacidade de 12 litros, motor 1/3CV, diâmetro do tacho 24cm, transmissão por correia 

     

           Art. 2º - Fica estabelecido que a conservação e manutenção dos 
equipamentos,  correrão por conta exclusiva dos agricultores beneficiários.  

        Art. 3º-  As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de 
dotação orçamentária própria. 

                   Art. 4º – Revogam-se às disposições em contrário, especialmente a 
Lei Municipal nº 1.276/2012, de 24 de março de 2012.  

                               GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINALZINHO, AOS 
CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DOZE.  
                                                                   
           

 
IRINEU BERTANI 

Prefeito 
 
 

REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE 


