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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 52/2019  
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A RECEBER EM COMODATO OS BENS 
MÓVEIS QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, no uso das atribuições legais que 

lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga 

a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber em comodato, da empresa Arbaza 

Alimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 89.982.177/0003-06, os bens móveis (máquinas 
rodoviárias), a seguir relacionados; 

I – Uma máquina Escavadeira Hidráulica Marca Case CX220B, Ano 2009 com 23.000 Kg; 
II – Um Trator sobre Esteiras Marca Caterpillar D6N, Ano 2011 com 18.000 Kg. 
 
Art. 2º - O município ficará responsável pela manutenção, conservação e operação do 

patrimônio ora recebido em comodato, eximindo-se de quaisquer outras dívidas ou encargos 
anteriormente assumidos pela comodante. 

 
Art. 3º - O comodato autorizado por esta lei terá prazo de vigência de 6 (seis) meses a 

contar da assinatura do termo de contrato, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja 
interesse das partes. 

 Art. 4º - Fica o Município autorizado a custear as despesas com a operação, bem como 
as despesas com consertos, combustíveis, lubrificantes e manutenções em geral das máquinas 
de que trata o artigo 1º desta lei. 

 Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta do 
Orçamento Municipal. 
 
  Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
10 de junho de 2019. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 19 DE JUNHO DE 2019. 
 
      CLEITON BONADIMAN 
      PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 52 /2019 

 
Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 
 
Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas Senhorias, oportunidade 

encaminhamos a essa Egrégia Câmara, para análise, apreciação e votação, o Projeto de Lei em 
epígrafe, que autoriza a receber máquinas rodoviárias em comodato. 

 
Trata o presente Projeto sobre um “empréstimo” por tempo determinado de duas 

máquinas/equipamentos rodoviários por parte da Empresa Arbaza Alimentos em favor da 
municipalidade para realização de serviços públicos em pro da população seberiense, no sentido 
de auxiliar nos serviços executados pelas Secretarias da Agricultura e Meio Ambiente e de Obras, 
Viação e Serviços Rurais e Urbanos, em terraplanagens, manutenção das estradas vicinais e 
serviços afins. 

 
  Diante do exposto solicito a aprovação do presente Projeto de Lei, que certamente 

reverterá em condições mais favoráveis de se prestar um serviço de melhor qualidade a 
comunidade. 

 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
Email: administracao@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 

 

 

MINUTA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO 
 
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a empresa ................., inscrita no 
CNPJ sob o nº .................., sediada à Rua ................, na cidade de ........., representada pelo Sr. 
.............., doravante denominada de COMODANTE, e de outro lado, O MUNICÍPIO DE SEBERI, 
inscrito no CNPJ sob o nº ................, com sede administrativa na .................., nesta cidade, 
representado pelo Prefeito Municipal, CLEITON BONADIMAN, brasileiro, casado, inscrito no CPF 
sob nº ............., doravante denominado de COMODATÁRIO, têm justo e acertado o presente 
Termo de Comodato, de conformidade com a Lei Municipal nº. ..............................., e as 
seguintes cláusulas e condições:  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem como objeto, a transferência, pelo COMODANTE ao COMODATÁRIO, 
os bens móveis (máquinas rodoviárias), a seguir relacionados; 
I – Uma máquina Escavadeira Hidráulica Marca Case CX220B, Ano 2009 com 23.000 Kg; 
II – Um Trator sobre Esteiras Marca Caterpillar D6N, Ano 2011 com 18.000 Kg. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO USO:  
O objeto deste contrato, será utilizado, exclusivamente, pelo COMODATÁRIO, não sendo cabível 
seu uso por terceiros. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO: 
O COMODATÁRIO ficará responsável pela manutenção, conservação e operação dos bens 
recebidos em comodato, relacionados na cláusula primeira deste instrumento, eximindo-se de 
quaisquer outras dívidas ou encargos anteriormente assumidos pela comodante. 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO: 
O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses a contar da sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por igual período, caso haja interesse das partes. 
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO: 
Fica eleito o Foro da cidade de Seberi/RS, para dirimir quaisquer questões oriundas deste 
contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, 
por si e eventuais sucessores, em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a 
partir da data de sua assinatura. 
 
  Seberi – RS, ............., de junho de 2019. 

 
............................................... 

Comodante 
 

CLEITON BONADIMAN 
Prefeito Municipal 

 
Testemunhas: 
1ª. ___________________________ 
2ª. ___________________________ 
 
De acordo em data supra 
Procuradoria Jurídica 


