
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 022/2018, DE 02 DE MAIO DE 2018. 

 

      

AUTORIZA A CEDÊNCIA EM 

COMODATO DAS DEPENDÊNCIAS DA 

EXTINTA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º 

GRAU INCOMPLETO OLAVO BILAC, 

DA LINHA SECÇÃO B. 

 

   

  Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder em forma de comodato, 

as dependências da extinta Escola Municipal de 1º Grau Incompleto Olavo Bilac, da Linha Secção 

B, para o Senhor CARLOS JOSÉ JUNG, inscrito no CPF sob nº 688.982.740-68 e RG nº 

2042692295, residente na Linha Secção B, neste município, em caráter precário, por prazo 

indeterminado. 

  Parágrafo único – O bem é composto por 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) da 

fração do lote rural nº 14, na Linha Secção B, registro no patrimônio municipal sob nº 3968, 

registrado sob a Matrícula nº 00264 – 17/06/1980, folha 264 no Registro de Imóveis, e de um 

prédio de alvenaria, registro no patrimônio municipal sob nº 3967, de propriedade do Município de 

Cândido Godói, RS. 

  Art. 2º O Comodatário ficará responsável por todas as despesas decorrentes de 

melhorias e adequações, como também pela rigorosa manutenção das instalações, incluídas nestas 

as despesas de energia elétrica, água, e outras que se fazem necessárias para a boa manutenção do 

prédio. 

 

  Art. 3º As melhorias realizadas nas dependências e prédios incorporar-se-ão aos 

mesmos. 

 

  Art. 4º Fica autorizada também a transferência da conta de energia elétrica e água 

para o Comodatário. 

 

  Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, em... 

 

Visto em 02/05/2018. 

 

  

 

 

Valdi Luis Goldschmidt 

Prefeito de Cândido Godói 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 022/2018 

 

Sr. Presidente, demais vereadores e vereadoras, 

 

 

 

Encaminha-se o presente Projeto de Lei a fim de autorizar o comodato do prédio da extinta 

escola municipal Olavo Bilac, da Linha Secção B ao Senhor CARLOS JOSÉ JUNG. 

 

O prédio objeto do presente Projeto de Lei está em desuso e vem se deteriorando com o 

tempo.  

 

Através de sua cedência em comodato o comodatário deverá realizar a devida manutenção 

do prédio, efetuando reparos e mantendo a edificação em bom estado de conservação.  

 

Faz parte da presente projeto de lei o requerimento da comodatária interessada e minuta de 

cedência em comodato.  

 

Pelo exposto, requeremos a aprovação deste projeto de lei. 

 

 

Cândido Godói, 02 de maio de 2018.  

 

 

 

 

 

Valdi Luis Goldschmidt 

Prefeito de Cândido Godói 

 

    



 

 

 

MINUTA DE TERMO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL 

ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU INCOMPLETO OLAVO BILAC, DA LINHA SECÇÃO B 

 

VALDI LUIS GOLDSCHMIDT, Prefeito Municipal de Cândido Godói, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais, cede em COMODATO o prédio onde funcionava a desativada Escola 

Municipal de 1º Grau Incompleto Olavo Bilac, da Linha Secção B, para o Senhor CARLOS JOSÉ 

JUNG, inscrito no CPF sob nº 688.982.740-68 e RG nº 2042692295, residente na Linha Secção B, 

neste município, conforme Lei Municipal nº ..... e na forma deste Termo, como segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A cessão de uso será por tempo indeterminado, conforme a Lei Municipal nº 

........, a título precário, para o Senhor CARLOS JOSÉ JUNG, inscrito no CPF sob nº 688.982.740-68 

e RG nº 2042692295, residente na Linha Secção B, neste município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - A outorga do Município poderá cessar, a qualquer tempo, sempre que for 

constatada alguma irregularidade no uso do bem mencionado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Das obrigações do COMODATÁRIO: 

 

a) Observar, rigorosamente, as finalidades para as quais foi outorgada a cessão de uso; 

b) Zelar pela manutenção e conservação do prédio e das imediações do prédio; 

c) Responsabilizar-se pela devolução de objeto da autorização quando cessar a outorga do Município; 

d) Comprometer-se pelo adimplemento das taxas de ligação e das tarifas de água e luz do prédio 

mencionado; 

e) Responsabilizar-se, enfim, por toda e qualquer despesa relacionada ao prédio objeto do comodato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - O bem cedido fica sob tutela e responsabilidade do Comodatário, sendo que as 

despesas de manutenção e conservação correrão por conta do mesmo. 

 

CLÁUSULA QUINTA - E para dar fé, firmam o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, 

dando fiel cumprimento ao estabelecido.  

 

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Termo de Comodato em 3 (três) vias de 

igual teor e forma, assinado por duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

                           Cândido Godói, RS,  data. 

 

 

__________________________   _______________________________ 

VALDI LUIS GOLDSCHMIDT                         CARLOS JOSÉ JUNG 
  PREFEITO MUNICIPAL           Comodatário                                                                        

 

 

Testemunhas:________________________         ______________________________ 

 

 


