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documentações, Licenças e Alvarás necessanos para as atividades de lazer e 
entretenimento próprias ou desenvolvidas por terceiros. 

Parágrafo Segundo: A ARA se responsabiliza ainda pelas despesas com Agua, 
Energia, Telefone se houver e ainda pela conservação e limpeza tanto da área, como 
da edificação já existente. 

Parágrafo Terceiro: Nenhuma benfeitoria, sejam úteis ou necessárias, levadas a 
efeito pela ARA serão indenizadas pelo Município. 

Parágrafo Quarto - A inobservância do disposto nos artigos desta lei, poderá, a 
critério do Município, implicar nas providencias para a reversão do bem doado para o 
patrimônio Municipal com todas as benfeitorias nele realizadas sem qualquer ônus 
para o Erário Público 

Art. 6° - No caso de o Município necessitar utilizar-se do imóvel e suas 
instalações antes de decorrido o prazo do comodato, fica ao mesmo reservado o 
direito de rescindir o comodato para utilização do espaço, destinando a ARA, via 
comodato, outro imóvel nas mesmas condições de espaço e infraestrutura. 

Art. 7° - O presente comodato, fica desde já onerado com as cláusulas de 
inalienabilidade e impenhorabilidade do imóvel durante todo seu prazo de vigência. 

Art. 8° - O comodato previsto nesta Lei se efetivará por Contrato de 
Comodato, cuja lavratura fica condicionada a apresentação das Certidões Negativas 
de FGTS, INSS, de Tributos Municipais, Estaduais e Federais. 

Art. 9° - Fica autorizado o Executivo Municipal, após processado o presente 
comodato, realizar todos os registros contábeis e patrimoniais necessários ao 
cumprimento da presente lei, assim como designar uma de suas Secretarias para 
fiscalização do comodato. 

Art. 10
° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se e Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze. 
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