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LEI MUNICIPAL  Nº 1.311/2022. 
 

 
 
SÚMULA: “AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO A CEDER EM REGIME 
DE COMODATO VEÍCULO PÚBLICO 
PARA USO DA COOPERVILA – 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DE 
PARANAÍTA/MT, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARANAITA, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, aprovou e eu, OSMAR 
ANTONIO MOREIRA, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte Lei,  

 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termo de comodato de 
01 (um) veículo, sendo ele o GM- PICK-UP MONTANA LS, Placa QBH-8253, ano 
2016/2016, de propriedade da Prefeitura Municipal de Paranaíta, para a COOPERVILA 
– Cooperativa dos Produtores Hortifrutigranjeiros de Paranaíta-MT inscrita no CNPJ 
sob nº 16.938.368/0001-35. 

Parágrafo único – O veículo objeto do comodato se destinará ao uso exclusivo da 
COMODATÁRIA para o atingimento de seus propósitos sociais, sendo vedada a sua 
utilização para outros fins. 

Art. 2º - Compete à comodatária, durante o período de comodato do bem:  

I – Custear o transporte com o deslocamento do bem, quando necessário;  

II – Custear o consumo de combustíveis, lubrificantes e serviços de lavagem, 
lubrificação dos bens e conserto de pneus;  

III – A realização de manutenção do veículo, exceto quando comprovado que a 
manutenção se refere a um problema anterior ao início da cessão, devendo ser 
apresentado laudo ou relatório técnico que ateste esta situação; 

 IV – Alimentação, hospedagem e demais encargos trabalhistas e previdenciários aos 
trabalhadores que estiverem atuando como motorista ou demais funções, no uso do 
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bem cedido.  

§1º - Durante a vigência do comodato a Comodatária, responsabilizar-se-á perante 
terceiros por danos decorrentes de eventuais acidentes que envolvam o equipamento, 
independentemente de ter ou não contratado seguro para tal fim.  

§2º - É vedado à COMODATÁRIA sub-comodatar ou locar o bem objeto deste 
instrumento a terceiros, bem como ceder ou transferi-lo.  

Art. 3º - Deverá ser elaborado termo de Comodato pelo Município de Paranaíta/MT, no 
qual constarão as cláusulas que irão regular o comodato. 

Art. 4º - Esta Lei terá seu período de duração por 12 meses a contar da data de sua 
publicação. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as 
disposições em contrário. 

 

 

Paranaíta/MT, em 08 de dezembro de 2022. 
 
 
 

 
OSMAR ANTONIO MOREIRA 

Prefeito de Paranaíta/MT 
 
 
 
 
 
 
 


