
 
 
 

L E I  Nº  9 3 2  
 
 
 

Autoriza a cessão em comodato, de 60/m² 
de área integrante da área térrea de 
circulação e atendimento da Prefeitura 
Municipal de Renascença para fim de 
instalação de um posto avançado de 
atendimento do Banco do Brasil S.A.  
 

 
   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, pelo prazo de 05 (cinco) anos, para fins de instalação de um Ponto 
de Atendimento do Banco do Brasil S.A., os seguintes bens: 
 
   I – Uma área de 60/m²  integrante e localizada na área 
térrea de circulação e atendimento da Prefeitura Municipal de Renascença, 
situado a Rua Getúlio Vargas 901, Centro. 
 
   Art. 2º - O Contrato de Comodato objeto desta lei, será 
firmado com o Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília DF., inscrito no 
CNPJ/MF sob o n º 00.000.000/4953-01,aqui representado pelo administrador 
da  Agência 2282-9, da cidade de Marmeleiro PR, Enivaldo Ghedin,   inscrito no 
CPF/MF sob  n.º 226.237.019-20 e no Registro Geral de Identificação através 
da Carteira de Identidade sob n.º 1.140.526-6/SSP-PR. e tem por finalidade 
instalação de um Posto Avançado de Atendimento ao público em geral. 
 
   § 1º - O Comodatário fará as adequações necessárias no 
espaço objeto do Comodato de acordo com suas necessidades, sem que aja 
despesa para o comodante, e ao final do Comodato em questão o Comodatário 
não terá direito a restituição dos investimentos efetuados no local. 
 
   § 2º – Os demais direitos, obrigações e responsabilidades 
das partes, serão definidos em Termo de Comodato. 
 
   § 3º - O Município poderá prorrogar por mais 05 (cinco) 
anos, com a formalização de Termo Aditivo firmado entre as partes, do objeto 
descrito no Item I do Artigo 1º desta Lei, desde que aja necessidade e interesse 
de ambas as partes 
 
 
 



 
 
   Art. 3º - O Município  Celebrará Contrato de Comodato, dos 
bens descritos no art. 1º - I , estabelecendo os critérios e obrigações entre o 
Comodante e a Comodatária. 
 

 Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a tomar as 
providências necessárias para o efetivo cumprimento do disposto nesta Lei. 
 

Art. 5º - Está Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogada as disposições em contrário.  
 
   Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, em 28 de 
maio  de 2007. 
 
 
 

GERALDO GIACOMINI 
Prefeito Municipal 


