
LEI Nº 623/2016 
DATA: 12 de Maio de 2016 

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a ceder em comodato um veículo 

tipo caminhão e um tanque para transporte 
de leite e dá outras providências. 
 

 
ALESSANDRO NICOLI, PREFEITO 

MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 67 da Lei Orgânica 
Municipal, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder em regime de 

Comodato à COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS DE SANTA CARMEM/MT LTDA - 

COOPERCARMEM, com sede a Av. do Comércio, 602 - centro - Santa 
Carmem/MT, CNPJ 10.579.641/0001-04. 

 

Parágrafo primeiro - O objeto desta Lei será 1 (um) Veículo 
VOLVO VM 270X6X2 ANO/MODELO 2015/2016 COR PRATA 

COMBUSTÍVEL DIESEL CHASSI 93KK0R1C9GE156326 MOTOR 
Y1A031278, E TANQUE ISOTÉRMICO PARA TRANSPORTE DE LEITE 
12.000 LTS. 

 
Parágrafo segundo – O tanque que irá ser acoplado ao veículo 

possui as seguintes características; TANQUE ISOTÉRMICO PARA 

TRANSPORTE DE LEITE 12.000 LTS. 
 

Parágrafo terceiro – O prazo de cessão em comodato será de 05 
(cinco) anos a partir da assinatura do Termo de Comodato. 
 

 Art. 2º. Caberá a COOPERCARMEM o cumprimento de obrigações 
a ser assumidas em Termo de Comodato em separado, onde terá que 
cumprir várias obrigações, além de uso e conservação dos bens ora 

cedidos em comodato, devendo ser devolvidos nas condições ora 
recebidas e condições de uso. 

 
Art. 3º- A comodatária não poderá ceder de qualquer forma, os 

bens ora recebidos, no todo ou em parte, de maneira onerosa ou 

gratuita.  
 



Art. 4º - A comodatária desenvolver sua função social que é o 
desenvolvimento da COOPERATIVA ora COMODATÁRIA no município. 

 
Art. 5º - Fica reservado ao Município o direito de fiscalizar, 

quando julgar necessário, os bens a qualquer tempo. 
 
Art. 6º - Durante a vigência desta lei todos os encargos civis 

administrativos e tributários e criminais que incidirem sobre os bens 
ora cedidos em comodato ficaram a cargo da comodatária. 

 
Parágrafo primeiro: Será obrigatório, as expensas da 

COMODATÁRIA, a contratação de apólice se seguro anualmente, com 

cobertura total, inclusive quanto a terceiros, de valores que visem 
garantir a reposição do bem em caso de necessidade. 

 

Parágrafo segundo: Anualmente, deverá ser comprovada, 
mediante protocolo, a renovação das apólices de seguros perante a 

secretaria de administração do município.  
 
 Art. 7º - A falta de cumprimento do disposto nesta lei, a 

modificação da finalidade do comodato ou a extinção da comodatária, 
farão com que os imóveis, com todas as benfeitorias e instalações nele 

introduzidas revertam automaticamente e de pleno direito à posse do 
Município, não gerando direito a nenhuma indenização ou 
compensação. 

 
Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação 

revogada as disposições em contrario.  

 
 

 
 
 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO. 
Em, 12 de maio de 2016. 

 
 
 

 
          ALESSANDRO NICOLI 

             Prefeito Municipal 


