
LEI Nº 1.508, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008. 
 
 
 

  AUTORIZA O MUNICIPIO EMPRESTAR 
POR COMODATO BENS PATRIMONIAIS. 

 
 
 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Fica o Município de Pinhal Grande autorizado a firmar contrato de Comodato 
com a Cooperativa Agropecuária de Pinhal Grande – COOPINHAL, emprestando bens 
nos termos da Minuta do Contrato em anexo a esta Lei, da qual passa a fazer parte 
integrante. 
 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 10 de dezembro de 
2008. 

 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 
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CONTRATO DE COMODATO DE BENS PATRIMONIAIS  
 

Pelo presente instrumento particular de contrato, que tem de um lado o MUNICÍPIO DE 
PINHAL GRANDE, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 94.444.346/0001-22, com sede na Av. Integração nº 2691, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Saulo João Garlet, doravante 
simplesmente denominado de COMODANTE, e de outro lado COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA DE PINHAL GRANDE – COOPINHAL, pessoa jurídica com 
CNPJ/M nº 10.337.405/0001-73, neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor 
Natalino Lago, CPF/MF nº 494.909.230/87, deste momento em diante simplesmente 
identificada como COMODATÁRIA, têm as partes por justo e acertado o presente 
contrato de comodato de bem imóvel, o qual reger-se-á pelos artigo 579 e seguintes do 
Código Civil Brasileiro, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie, e 
especialmente pelas cláusulas e condições adiante elencadas:  
 
Do Objeto do Contrato 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
O bem objeto do presente contrato de comodato é uma sala, guarnecida com os móveis 
descritos abaixo, localizada na Rua XV de Novembro nº 741, Bairro Limeira, na cidade de 
Pinhal Grande/RS, móveis e imóvel de propriedade do COMODANTE e que neste ato têm 
sua posse transferida à COMODATÁRIA para que esta possa usar e gozar dos bens, 
respeitada a destinação para as atividades inerentes à cooperativa: 
1. doze cadeiras de madeira, com os seguintes números patrimoniais: 7145; 7147; 7149; 
7151; 7155; 7157; 7159; 7160; 7161; 7163; 7175; e 7179; 
2. uma cadeira giratória, com nº patrimonial 00335; 
3. uma escrivaninha, com nº patrimonial 00533; 
4. uma mesa para microcomputador, com nº patrimonial 9663; 
5. um microcomputador, com nº patrimonial 5938; 
6. um monitor 15” Samsung, com nº patrimonial 8152; e 
7. um estabilizador transformador NoBreak, com nº patrimonial 8477. 
 
Do Prazo 
CLÁUSULA SEGUNDA 
O COMODANTE dá à COMODATÁRIA o imóvel objeto deste contrato pelo prazo 
determinado de um ano, a contar de 14 de novembro de 2008, podendo ser renovado por 
iguais períodos sucessivos, mediante manifestação das partes, com trinta dias de 
antecedência. 
 
Da Restituição 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Findo o prazo do contrato, ou requisitada a devolução do imóvel e dos móveis, os bens 
devem ser restituídos no prazo de trinta dias da notificação. 
Parágrafo único: Não ocorrendo a devolução espontânea caracterizada estará a posse 
injusta, autorizando o COMODANTE a intentar a ação judicial competente de 
reintegração de posse. Neste caso, todas as despesas processuais e honorários advocatícios 
dispendidos deverão ser integralmente ressarcidos pela COMODATÁRIA, sem prejuízo 
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das multas e demais perdas e danos constatadas. 
 
Das Obrigações da Comodatária 
CLÁUSULA QUARTA 
A COMODATÁRIA obriga-se a zelar pela integridade dos bens como se seu fossem, 
restituindo-os ao término do contrato, ou após, quando requisitado, nas mesmas condições 
em que o recebeu, respondendo por perdas e danos.  
 
CLÁUSULA QUINTA 
Eventuais gastos ou despesas efetuadas pela COMODATÁRIA em prol dos bens dados 
em comodato não ensejarão qualquer direito a ressarcimento ou indenização. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
A COMODATÁRIA se obriga a conservar os móveis e imóvel como se próprios seu, 
devolvendo-os com a mesma utilidade, sob pena de indenização por perdas e danos. 
 
Da Natureza do Contrato  
CLÁUSULA SÉTIMA 
Declara expressamente a COMODATÁRIA que não pagará ao COMODANTE qualquer 
quantia a título de retribuição ou contraprestação pela utilização dos bens objetos do 
presente contrato. 
Parágrafo único. Estando a COMODATÁRIA constituída em mora na restituição dos bens 
deverá pagar multa moratória, a qual tem por escopo a penalização pelo atraso na 
devolução do bem não configurando de maneira alguma a conversão do contrato de 
comodato para locação. 
 
Do Foro 
Elegem os contratantes o foro da Comarca de Júlio de Castilhos/RS para dirimir eventuais 
controvérsias oriundas do presente contrato, com renúncia de outros eventualmente 
privilegiados. 
E por estarem livremente justos e contratados, cientes das obrigações contraídas e das 
conseqüências de sua inobservância, assinam o presente instrumento em 5 (cinco) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 
Pinhal Grande,                                                          . 

 
SAULO JOÃO GARLET 

Prefeito Municipal 
COMODANTE 

 
NATALINO LAGO 

Presidente 
COMODATÁRIA 

TESTEMUNHAS: 
________________________________ 
________________________________ 


