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Lei nº 888/2009 
 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
Contrato de Comodato com a Mitra Diocesana de 
Santa Cruz do Sul, e dá outras providências. 

 
 
 
 

AURIO ANDRÉ COSER, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Contrato de Comodato com a 

Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul, (Paróquia São João Batista de Vespasiano Corrêa), para a 

cedência de 244 (duzentas e quarenta e quatro) cadeiras de madeira, 17 (dezessete) mesas escolares 

(etiquetas nº 421 a 437) e 2 (dois) quadros verdes (etiquetas nº 446 e 454). 

Parágrafo único. Todos os itens acima citados fazem parte do patrimônio do Município 

Art. 2º Os itens, objeto do Contrato de Comodato, serão utilizados exclusivamente para a 

necessidade da Paróquia local em suas festividades e para aulas de Catequese, e não poderão, sob 

nenhuma hipótese, serem cedidas ou emprestadas a outrem.  

Art. 3º O prazo do Contrato de Comodato será até 31 de dezembro de 2012. 

Art. 4º A manutenção e conservação dos itens serão de inteira responsabilidade da comodatária. 

Art. 5º Anualmente, o setor de patrimônio do município fará verificação das condições dos 

materiais cedidos, lavrando termo que será assinado pelo comodante e comodatário. 
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Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação e seus efeitos retroagem a 1º de janeiro de 2009. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos três dias do mês de março de dois mil e nove. 
 
 

Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


