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''Aurova Contrato de Comodato celebrado entre o 
Jviunic:ÍJ:,iO do Sni.ít& :L.uzia, E:-·t,'Jdo de !'fJinas Ge-

, . ~ ~- ' ik ~ rais e Cowpar1 l1l& ae h1?0 va.cao de 

Mi;1as Ger·ais .... COiiA3 .. ITvIG"e1 sob nº 075/85º 

' Art 0 lº - Fica homologado, nos termos do item XII, do artigo 54, 

d_a Lei Cornplementa1" r1º C103 1 d8 28., 1'20 72~ en1 todas as suas cláu.su. ..... 

lo..s e co1i.diçoes, o Cor1t1.,ato as Comodato ajustado e11tre a Prefeitu-

ra I'1u11icipal de Sa11ta Luzia, deste Estado e a Con1parl.b.ia d-9 !labi tu-

ção do Esto.J.o d-e Jviir1as Ge.r•ais - COl-IAB/ivIG 0 P cont1.,ato esse ccleb.r>e,dp 

en1 2Ci ~, 110 35 ,, 

A1 ... t,. 29: - O rreru-10 d.o Co11 tru to e todas 

a fazer parte integrante desta Lei 9 

. 4.r t Q 
~·--~ ~,. -· 
~s~a Lel en~rara em vigor na 

revogadas as dlsposigEes 
, 

sm contrnr-io9 

as suas clásulas • passarn 

da ta . sua ' 1 • -f1Uo-icaçao 11 

[\;18r1-::io, por•tttnto, a quem o cot1becimsnto e a execuqao da pre ·

s2n.te I.1ei pertencer, que a cutn':!ra e a f'n~a- cUt11p.rir tão inteiramon-
' . ' t:e como n2lo se con:;:ern 13 
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•• C O H A B - M G 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL Nº 075/85 

COMODANTE : Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerajs - so -

ciedade anôni~a e de economia mista deste Estado, constituída nos 

termos da lei 3.403, inscrita no CGC-MF sob o nQ 17.161.837/0001-15 

ora representada pelos seus Diretores ao final nomeados e assina

dos. 

COMODAT~RIO : Município de Santa Luzia, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal, Rui Avelar de So••za •. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL CEDIDO EM COMODA~O : Constituído peles lojas n2 

01 (um) e 02 (dois), da Avenida JoaqtJim Lourenço de Oliveira, bloco 

1059 - Qt•arteir~o Comercial Qc-01, do Conjunto Habitacional Cristi

na, em Santa Luzia. 

PRAZO DO CONTRATO : Indeterminado. 

FINALIDADE DA CESSÃO DO IMÓVEL : Instalação de Posto da Empresa Bra 

sileira de Correios e Telégrafos. , 

Cláusulas especiais que regem a presente cessão, de imóvel em camada 

to: 

PRIMEIRA 1 Constituem encargos da Comodatárío: a) pagamento de qual 

quer tributo que venha a incidir sobre o imóvel cedido; 

b) o pagamento de todas as despesas com água, lt•z e energia elétri

ca, taxa de esgoto e taxa de risco de incêndio. 

SEGUNDA 1 O Comodatário se obriga a ~t1l1zar o imóvel ora cedido 
-em Comod ato para o fim 6Cima especificado. nao podendo 

ceder o uso ou t•tli:lízação do imóvel, total ou parcialmente a terce_! 

ros, sob pena de rescisão do presente Comodato, com a imediata res

tituiç;o do im6vel cujo uso lhe i cedido. 

TERCEIRA Obriga-se o Comodatário a defender o imóvel contra esbu 

lho intentado por terceiros, comunicando à Comodante,•• 

qualquer ato ou tentaúiva que neste sentido venha a se verificar. 

Obriga-se ainda a zelar pelo imóvel mantendo-o sempre em perfeitas' 

,, 
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HORIZONTE MINAS GERAIS PABX 

TELEX 311054 CAIXA POSTAL l 'o 1 

lmDES RALTAZAll LINO r~)!f'n!".(' -.-
OAB. MG llli7 ,,..--'} 
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COHAB-MG 

COMPANHIA OE HABITAÇÃO DO ESTADO OE MINAS GERAIS 

QUARTA 1 

,. 
Além das adaptações necessárias para ~tilização do imó

vel como Posto do Correio, é vedado ao Comodatário eri-

gir qualquer benfeitoria, sem prévia e expressa autorização da Como 

dante, ficando desde já estabelecido que qualquer benfeitor.ia, que_!; 

do autorizada se incorporará ao imóvel, para todos os fins de direi 

to, não dando ao Comodatário direito a qualquer indenização nem lhe 

facultando a retenção do imóvel, uma vez expirado o prazo deste Co

modato ou declarada, pela Comedente, e rescisão deste Contr~to. 

QUINTA : Poderá a Comodante, a q~alquer tempo, mediante prévio ' 

,. aviso ao Comodatário, declarar rescindido este Contrato, 

obrigando-se o Comodatério a desocupar o imóvel ora cedido e entre

gá-lo à Comodante, inteiramente desocupado no prazo de 30 (trinta) 

dias após receber o aviso de rescisão. Após esse prazo, a permanên

cia do Comodatário ou de terceiros no imóvel se constituirá em esbu 

lho possessório, atribuindo-se à Comodante o direito de promover a 

sua reintegração na posse do imóvel, para cujo fim reconhece e ComE 

datário o estabelecido nesta cláusula como obriqação de fazer e de•. 

entregar coisa certa. 
> 

SEXTA : A permanência do Comodatário no imóvel, apos o decurso• 

de prazo do aviso premonitório, previsto na cláusula 

quinte anterior, além de se constituir em esbulho possessório o· 

obrigará e pagar à Comodante, até a desocupação efetive do imóvel 1 

um aluguel mensal correspondente a 06 (seis) ORTN (Dbrigaç~es Rea -

justáveis do Tesouro Nacional). 

srn MA . Não poderá o Comodatá rio utilizar are a maior que a cor . 
respondente ao imóvel cujo uso lhe e cedido. Se tal 

ocorrer se re rescindido de pleno direito este Contrato. observando-

-se o disposto nas clát1sulas quinte e sexta anteriores. 

OlTAVA : 

NONA 

D Comodatárío exercerá sobre o imóvel, cujo uso lhe 

cedido, a posse provisória em nome da Comodante. 

e 

D foro deste Contrato é o desta Comarca de Belo Horizon 

te, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegi_!? 

do que, processual ou materialmente, seja. 

í' 
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HORIZONTE MINAS GERAIS P !. FI X 
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AVENIDA _ f'RANCISCO SALE\;;";t..t46 - BELO 

E'- O E R f Ç () l E l EG R Á f 1 -~ 

I 

'TlLEX 311854 CA!Xt.. POSlAL. 

KUDt:.o Ji,\l,~ A7.t1!\ ;,r::r, .~_,"1 !/; 
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COHAB-MG 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

E, por4que assim o quiseram, as partes lavraram esta 

Contrato em três vias, o qual lido àquelas a às testemunhas, foi 

por todos as~inado. 

Belo Horizonte, 20 da novembro de 1985 

PELA COMODANTE : 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE 

PELO COMODAT~RIO : 
, 

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA 
,. 

" 

/. 

TESTEMUNHAS : 

" 

"' h\'ÊN!t'l_A ff:lANCISCO S/ILL~ .. t.446 - BELO, HORIZONTE - MINAS 

E" o E li E ç o ' [ l E o R A f ~tT'----~V\_/\ 11 ELE X '1 1 '.~ .• 4,_ - -. 
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G[RAIS 
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