
LEI MUNICIPAL N.º 1698, DE 11DE OUTUBRO DE 2017. 
 
“Autoriza celebração de Termo de 
Comodato que especifica entre a 
Associação que nomina e o município de 
Boqueirão do Leão e dá outras 
providências”. 
 

PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO, Estado do 
Rio Grande do Sul, 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte:  

 
- LEI - 

 
Art. 1º – Fica autorizada Fica autorizada a celebração de 

Termo de Comodato entre a Pastoral da Criança, CNPJ n.º 00.975.471/0001-
15, representada pela sua Presidente e o Município de Boqueirão do Leão – RS, 
representado pelo Prefeito Municipal, objetivando o repasse de um computador 
Intel Pentium 206, creno E6300, men 1024, HD 160 sata, drive DVD RW, drive 
1.44, gabinete, teclado, mouse, caixa de som, monitor sansung syncmaster 
740n sw 17¨ LCD, juntamente com a licença Windows XP pro n.º K9D4G - 
7WM2M - PMQWB - T4RM6. 

 
Art. 2º - Integra a presente Lei, independentemente de sua 

transcrição uma cópia do referido Termo de Comodato. 
 
Art. 3º - A presente Lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO,  
em 11 de Outubro de 2017. 
 
 

PAULO JOEL FERREIRA 
     Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
PAULO JOEL FERREIRA 
Secretário Municipal da Administração 
e Planejamento. 



TERMO DE COMODATO 
 

COMODANTE: Pastoral da Criança, inscrita no CNPJ sob o n.º 
00.975.471/0001-15, com sede em Boqueirão do Leão - RS, representada 
neste ato pelo seu presidente Sra. NELCI TEREZINHA MARCHI 
MENEGHETTI, doravante denominada simplesmente de ASSOCIAÇÃO. 
 
COMODATÁRIO: O Município de Boqueirão do Leão – RS, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 92.454.818/0001-00, 
representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO JOEL FERREIRA, 
doravante denominado MUNICÍPIO. 

 

As partes acordam o presente TERMO DE COMODATO, que se 
regerá pela Lei Municipal nº 1698, de 11 de Outubro de 2017 e pelas cláusulas e 
condições a seguir expressas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
   Constitui objeto deste Termo a cessão por comodato pelo 
Comodante ao Comodatário, do equipamento abaixo identificado, para utilização: 

- um computador Intel Pentium 206, creno E6300, men 1024, HD 
160 sata, drive DVD RW, drive 1.44, gabinete, teclado, mouse, caixa de som, monitor 
sansung syncmaster 740n sw 17¨ LCD, juntamente com a licença Windows XP pro n.º 
K9D4G - 7WM2M - PMQWB - T4RM6. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 
O presente Termo de Comodato vigorará pelo período de 10 (dez) 

anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos, por interesse das partes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA CESSÃO 
A cessão do referido computador descrito na cláusula primeira do 

presente instrumento será sem ônus para a Associação, cabendo a ela as obrigações de 
manutenção e conservação do mesmo. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA PROPRIEDADE 
O computador cedido fica devidamente incorporado ao patrimônio 

da Municipalidade. 
 

   CLÁUSULAQUINTA: DAS OBRIGAÇÕES 
Na ação, os partícipes atuarão conjuntamente obrigando-se a 

adotar as medidas necessárias ao bom uso e a conservação e manutenção do próprio, 
assumindo as respectivas responsabilidades e obrigações, conforme a seguir exposto: 

 
1. COMPETE AO MUNICÍPIO: 
1.1 - Repassar o equipamento a Pastoral da Criança em perfeitas 

condições de uso; 



1.2 - Fiscalizar o uso do mesmo na finalidade comunitária como foi 
definido, assim como sua conservação e manutenção, essas a cargo da Pastoral; 

1.3 – Exigir reparos e outros serviços de conservação, quando 
constatada a necessidade; 

 
2. COMPETE A ASSOCIAÇÃO 
2.1 - Cumprir fielmente o objeto deste contrato; 
2.2 - Executar direta ou indiretamente as ações de manutenção e 

conservação do equipamento, que se fizerem necessário; 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA POSSIBILIDADE DA RESCISÃO 
Fica determinado que este termo poderá ser rescindido, por 

qualquer uma das partes, em qualquer tempo, se for constatado o não cumprimento 
das cláusulas e condições ajustadas. 

 
CLÁUSULA SETIMA: EM CASO DE RESCISÃO 
Em caso de eventual rescisão do presente termo ou no final de sua 

vigência, o bem descrito na cláusula primeira deverá ser devolvido ao Município em 
condições de regular funcionamento e em bom estado de conservação. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DO FORO  
De comum acordo as partes elegem o Foro da Comarca de Venâncio 

Aires - RS, para todas as questões decorrentes direta ou indiretamente do presente 
Termo de Comodato. 

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente 
Comodato em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 
Boqueirão do Leão, 11 de Outubro de 2017. 
 
 

PAULO JOEL FERREIRA  
Prefeito Municipal 

 
 

NELCI TEREZINHA MARCHI MENEGHETTI 
Presidente da Pastoral da Criança 

  
 
TESTEMUNHAS: ___________________________   
 
                           ___________________________ 
 


