
LEI Nº 1.838, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010.  
 
 
 
 

AUTORIZA O MUNICÍPIO A CEDER 
MEDIANTE TERMO DE COMODATO 
BEM PATRIMONIAL À CASA DE 
SAÚDE SÃO JOSÉ. 

 
 
 
 
 NILVO ANTONIO LAGO, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do 
Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1º. Fica o Município de Pinhal Grande autorizado a firmar Termo de 
Comodato com a Casa de Saúde São José, cedendo para uso desta entidade hospitalar, 
terreno com 2.400 m2 (dois mil e quatrocentos metros quadrados) com área construída 
em alvenaria de 136,62 m2 (cento e trinta e seis vírgula sessenta e dois metros 
quadrados) localizado à Rua Cezar Rubin, nº 536, Bairro São José, encontrando-se sob a 
responsabilidade do Município, nos termos da Minuta do Termo de Contrato de 
Comodatos 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, 
09 de novembro de 2010. 

 
 
 

NILVO ANTONIO LAGO 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

GUILHERME BÖCK 
Secretário Interino da Administração 

 



TERMO DE CONTRATO DE COMODATO DE BEM PATRIMONIAL  
 
 

 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 Nilvo 
Antonio Lago , doravante simplesmente denominado de COMODANTE, e de outro lado 
Casa de Saúde São José - pessoa jurídica com CNPJ/M nº 88.406.434/0001-37, IEST 
389/000039, Certificado de Filantropia processo CNAS 020/865/52 alterado pela 
Resolução 112/94 neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor Valdoci José Scapin 
Faccin, CPF/MF nº 561.749.770/72, deste momento em diante simplesmente identificada 
como COMODATÁRIA, têm as partes por justo e acertado o presente contrato de 
comodato de bens imóvel e móveis, o qual reger-se-á pelo disposto no Código Civil 
Brasileiro, pela legislação e normas do Sistema Único de Saúde  e pelas demais 
disposições legais aplicáveis à espécie , e especialmente pelas cláusulas e condições 
adiante elencadas:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto do Contrato de Comodato 
 

O bem imóvel objeto do presente contrato de comodato é um terreno com 
área total de 2.400 M2 ( Dois Mil e quatrocentos metros quadrados ) localizado no Bairro 
São José, inscrito sob a matricula 4689 no Registro de Imóveis de Júlio de Castilhos, de 
propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e cedido ao Município visando a 
implementação do Sistema Único de Saúde – SUS pelo Termo de Cessão de Uso 294/98, 
de 04 de agosto de 1998, localizado à Rua Cezar Rubin , 536, no Bairro São José , sobre 
o qual encontra-se construído prédio com área total de 136,62 M2 (( Cento e trinta e seis 
vírgula sessenta e dois metros quadrados ) ,  e que neste ato têm sua posse transferida à 
COMODATÁRIA para que esta utilize na execução de ações e serviços de saúde no 
atendimento à população em geral. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS  
 

O COMODANTE cede à COMODATÁRIA o imóvel objeto deste contrato 
pelo prazo determinado de um ano, contados da assinatura deste Termo pelas partes, 
sendo renovado automaticamente por iguais períodos sucessivos, desde que não haja 
manifestação em contrário de nenhuma das partes, com noventa dias de antecedência do 
vencimento, devendo em caso de encerramento do comodato serem entregues em no 
máximo trinta dias. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – - DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA 
 

A COMODATÁRIA obriga-se a zelar pela integridade do bem mantendo-o, 
conservando-o e  utilizando-o exclusivamente para o desenvolvimento de ações e 
serviços de saúde e restituindo-os ao término do comodato  ou após, quando requisitado, 
nas mesmas condições em que o recebeu, respondendo por perdas e danos. Eventuais 



alterações somente poderão ser efetuadas após autorização expressa do COMODANTE, 
sem previsão de ressarcimento ou indenização salvo estipulação prévia em contrário. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA 
 
 A COMODATÁRIA ficará obrigada à qualquer tempo a submeter-se-à ações 
de acompanhamento, fiscalização e vistoria por parte de representantes da 
COMODANTE e do Conselho Municipal de Saúde, para a verificação do adequado 
cumprimento do disposto no presente termo e da adequação da utilização as finalidades 
da COMODATÀRIA e das finalidades do presente COMODATO. 
 
CLÁUSULA QUINTA - 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,                                                 2010         . 
 
 
 

NILVO ANTONIO LAGO 
Prefeito Municipal 

COMODANTE 
 
 
 
 

VALDOCI JOSÉ SCAPIN FACCIN 
Presidente Casa de Saúde São José 

COMODATÁRIA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 


