
 
 
 

L E I  Nº   1 0 0 5 
 
 
Autoriza a cessão em comodato, de terrenos,  
para  estocagem de Matéria Prima pela C. L. 
F. Industria e Comércio de Esquadrias de 
Madeiras Ltda e dá outras providências.  

 
 
   A Câmara Municipal de Vereadores de Renascença, Estado 
do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
   Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder em 
comodato, com encargos,  pelo prazo de 05 (cinco) anos para fins de uso de 
estoquem de matéria prima, da empresa os seguintes bens: 
 
   I – Lote Urbano  03   da quadra 62, da área Industrial II,   com 
área superficial de  2.776,47/m²  (dois mil setecentos  e setenta e seis metros e 
quarenta e sete  decímetros quadrados), com Matricula no Cartório de Registro de 
Imóveis Primeiro Ofício de Francisco Beltrão n.º 24.531. 
 
    II - Lote Urbano  04, da Quadra 62, da área Industrial II,   com 
área superficial de 2.771,12/m², (dois mil setecentos e setenta e um metros e doze 
decímetros quadrados) com matricula no Cartório de  Registro de Imóveis Primeiro 
Ofício de Francisco Beltrão sob n.º . 24.532. 
 
   Art. 2º - O Contrato  de Comodato objeto desta Lei, será 
firmado com a empresa  C. L. F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE 
MADEIRAS LTDA inscrita no CNPJ sob n.º  00.218.763/0001-03 e Inscrição 
perante o Estado do Paraná n.º 319.00351-73, e tem por finalidade a estocagem 
de Matéria Prima pela empresa. 
 
   § 1º – Os demais direitos, obrigações e responsabilidades, 
serão definidos no Contrato  de Comodato, que será firmado entre a partes. 
 
   § 2º - A Comodatária poderá estocar somente a matéria prima 
por ela utilizada, ficando expressamente proibido a estocagem de  outros produtos 
sob pena de rescisão do Comodato. 
  
 
 
 



 
 
   § 3º - Fica proibido à Comodatária, utilizar o terreno para 
lançamento, deposito ou despejo de qualquer tipo de resíduos, devendo observar 
rigorosamente a legislação  em vigor, sob pena de rescisão do Comodato.       
 
   § 4º - Expirado o prazo de vigência, ou havendo rescisão do 
Comodato pelas razões descritas  nesta Lei, toda e qualquer benfeitoria e/ou 
edificação realizada reverterá automaticamente ao patrimônio  do Município de 
Renascença, sem direito a ressarcimento, retenção ou indenização a comodatária.                      
 

 Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a tomar as 
providências necessárias para o efetivo cumprimento do disposto nesta Lei. 
 
   Art. 4º - Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.  
 
   Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, em 12 de 
junho de 2008. 
 
 
 
 
 

GERALDO GIACOMINI 
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