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LEI N.° 3.270, DE 03 DE ABRIL DE 2012 

AUTORIZA CESSAO DE BEM PUBLICO 
DO PATRIMONIO MUNICIPAL, A TITULO 
DE COMODATO, AO CONSELHO DE 
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA 
PALMEIA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 

A Camara Municipal de Muzambinho, por seus representantes legais, aprova: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a cessdo 
de parte do imével pertencente ao patrim6nio municipal, a titulo de comodato, ao Conselho 
de Desenvolvimento Comunitario da Palméia, associac4o civil, sem fins lucrativos, inscrita 

no CNPJ sob n.° 19.072.115/0001-10, onde se localiza a quadra esportiva do bairro, para 
fins de cobertura com recursos obtidos por 6rgao estatal. 

Pardgrafo unico. A cessio em comodato, a titulo gratuito, recaira sobre o 
imovel pertencente ao patrim6nio municipal, localizado no bairro rural Palmeia, neste 
municipio de Muzambinho, constituida de uma quadra esportiva situada no imdvel da 
Municipalidade, constante da matricula n.° 7.132, fl. 1, Livro n.° 2, Cartério de Iméveis de 

Muzambinho. 

Art. 2° A cesséo em comodato do imovel descrito no paragrafo unico do 
artigo 1° desta Lei sera regulada por instrumento proprio e tera prazo de vigéncia de 15 
(quinze) anos, podendo ser prorrogado por periodos idénticos. 

Art. 3° Em caso de necessidade pelo Municipio, para fins relevantes, o 
comodato ora autorizado podera ser revogado, sem que caiba ao comodatario quaisquer 

indenizagGes ou ressarcimentos. 

Art. 4° A alteragao da destinacgdo, fim ou objetivo no instrumento de 

comodato acarretara na revogacao do comodato, com reverséo imediata da area ao 
Municipio, com todas as benfeitorias que por ventura vierem a ser acrescidas ao imovel, 
sem qualquer direito a indenizacgao, reposi¢ao ou reten¢ao. 

Art. 5° E expressamente vedado ao comodatario, sob pena de revogacdo 

imediata do comodato, ceder, emprestar, locar ou transferir o imével referido, seja a que 

titulo for. 

Art. 6° O comodatario sera a unica responsavel civil e criminalmente 
perante terceiros por eventuais danos que venha a causar no exercicio do uso conferido 
pela presente Lei. S 
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Art. 7° Correrdo por conta do comodatario todos os encargos que incidirem 
ou venham a incidir sobre o objeto da presente Lei, compreendendo os impostos, taxas de 
Agua, luz e manutengdo e quaisquer outras contribuicdes federais, estaduais ou municipais. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac¢ao. 

Muzambinho, 03 de abril de 2012 

Sérgio Arlindo Ceravolo Paoliello 

Prefeito “1 I 

a MO 
a 

Antonio oe cio ad s ‘Reis 

Chefe d inete. 

   
  



       

       
“dices % 

    

Pe PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS     

MUZAATEINEG 

  

CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMOVEL 

MUNICIPIO DE MUZAMBINHO/MG, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no 
CNPJ sob 0 n.° 18.668.624/0001-47, com sede na Praca Pedro de Alcantara Magalhaes n.° 253, 

centro, Muzambinho, MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor Sérgio 
Arlindo Ceravolo Paoliello, brasileiro, casado, portador do CPF n.° 286.830.486-91 e C.I. n.° M- 

531-149, devidamente autorizado pela Lei Municipal n.° 3.270, 03 de abril de 2012, doravante 
denominado simplesmente COMODANTE, e 0 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 
COMUNITARIO DO BAIRRO PALMEIA, pessoa juridica de direito privado, sem fins 
lucrativos, inscrito no CNPJ sob o n.° 19.072.115/0001-10, com enderego no bairro rural Palméia, 

neste municipio de Muzambinho, MG, neste ato representado por seu Presidente Senhor Dorval 
Dias, brasileiro, casado, portador do CPF n.° 467.687.776-53 e C.I. n.° M-2.751.238, doravante 

denominado simplesmente COMODATARIO, firmam o presente instrumento, mediante as 

seguintes clausulas e condicées: 

CLAUSULA PRIMEIRA — O COMODANTE ¢ senhor e possuidor de um imével, constituido de 
terreno, com area total de 10.970,00 m? (dez mil e novecentos e setenta metros quadrados) com 

benfeitorias, com matricula n.° 7.132, fl. 1, Livro n.° 2 — Registro Geral — no Registro de Imdéveis 

de Muzambinho, MG, do qual cede, em comodato, ao COMODATARIO, uma area de 450,00 m? 

(quatrocentos e cingiienta metros quadrados), com as medidas de 15,00 m x 30,00 m, onde se 

localiza a quadra esportiva, para o fim especifico deste ultimo, obter recursos financeiros de orgéo 
estatal para sua cobertura e administrar o imével ora recebido em comodato, visando atender a 

comunidade. 

Paragrafo primeiro — O bem identificado no caput desta clausula encontra-se em _perfeitas 
condi¢des de uso. 

Paragrafo segundo — O presente contrato é a titulo gratuito, nao gerando qualquer énus ao 
COMODATARIO. 

CLAUSULA SEGUNDA — O COMODATARIO se obriga a zelar e guardar o patriménio ora 
recebido em comodato, conservando-o e mantendo-o em condicgdes de uso e no mesmo estado em 

que o recebeu, utilizando-se para o fim previsto na clausula primeira deste contrato. 

Paragrafo unico — Fica facultado ao COMODANTE vistoriar o bem ora entregue em comodato, 
sempre que julgar conveniente. 

CLAUSULA TERCEIRA - O prazo de durac&o do comodato sera de 15 (quinze) anos, iniciando- 
se na data de assinatura do presente contrato de comodato, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos periodos, havendo interesse das partes. 

Paragrafo unico — Em caso de necessidade pelo COMODANTE, para fins relevantes, 0 presente 
comodato podera ser revogado, com aviso prévio, minimo, de 60 (sessenta dias), sem caiba ao 
COMODATARIO quaisquer indenizagées ou ressarcimentos. 

CLAUSULA QUARTA - A alteragao da destinagao, fim ou objetivo do instrumento de comodato 
acarretara na revogac4éo do comodato, com reverséo imediata da area cedida ao COMODANTE, 
com todas as benfeitorias que por ventura vierem a ser acrescidas ao imovel, sem qualquer direito a 
indeniza¢o, reposi¢do ou retencado. 
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CLAUSULA QUINTA - E expressamente vedado ao COMODATARIO, sob pena de revogacio 
imediata do comodato, ceder, emprestar, locar ou transferir o imdével referido, seja a que titulo for. 

CLAUSULA SEXTA — Expirado o prazo contratual estabelecido na clausula terceira deste 
instrumento e ndo renovado o contrato, devera o COMODATARIO restituir 0 bem, em prazo nao 
superior a 90 (noventa) dias. 

CLAUSULA SETIMA ~ A infragdo a quaisquer das clausulas deste instrumento por parte do 
COMODATARIO facultara ao COMODANTE o direito de considerar rescindido o presente 
vinculo, observando-se os prazos fixados neste instrumento. 

CLAUSULA OITAVA — O COMODATARIO sera a 0 tnico responsavel civil e criminalmente 
perante terceiros por eventuais danos que venha a causar no exercicio do uso conferido pelo 

presente instrumento de comodato. 

CLAUSULA NONA — 0 COMODATARIO fica responsavel pelo pagamento de taxas de agua, 
energia elétrica e outras despesas que venham incidir sobre a parte do imdével objeto do presente 
contrato. 

CLAUSULA DECIMA — Qualquer tolerancia ou concesso das partes quanto ao cumprimento do 
disposto neste contrato constituir-se-4 ato de mera liberalidade, néo podendo ser considerado 
novacao. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Para dirimir eventuais dividas e controvérsias surgidas em 
razio do presente contrato de comodato, as partes elegem o foro da Comarca de Muzambinho, 
estado de Minas Gerais. 

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (trés) vias 
de igual teor e forma, na presenca das testemunhas adiante nomeadas. 

  

Muzambinho, 03 de abril dé 2012. 
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MUNICIPIO DE MUZAMBINHO/MG 
Prefeitura Municipal de Muzambinho 

Sergio Arlindo Ceravolo Paoliello 
Prefeito Municipal 
COMODANTE 
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CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 
DO BAIRRO PALMEIA 

Dorval Dias 

Presidente 

COMODATARIO 
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Ione Gongalves T. Salomao 

Escrevente Juramentsds    
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