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LEI N2808 DE 05 DE JUNHO DE 1985.-

"Autoriza a Prefeitura Municipal a CO!!

ceder mediante concorrência pública,
por prazo determinado, a exploração do
Bar e Lanchonete da Piscina do Boi."

•
EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Munici-

pal da Estância de 19uas da Prata, Estado de São Paulo, no uso
de SURS atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da
Estância de 19uas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

•

Artigo 12 - Fica o Poder Executivo auto
rizado a conceder mediante concorrênoia pública, a exploração -
do Bar e Lanchonete da Piscina do BOi, com encargos de fornecer
mão de obra para limpeza e pequenas reformas do prédio.

~ l~ - A concessão de que trata este ar
tigo será por prazo determinado, consubstanciado em contrato
com o Licitante vencedor e por tempo não superior a 5 (cinco)
anos.

e -

não cobertas pelo conceSSionário.
Artigo 22 - A concessão é remunerada

~ 2Q - Em caso de rescisão antecipada
do contrato pelo Concessionário fica ele obrigado a denunciar a
sua intenção com antecedência de 30 (trinta) dias e a não inte~
romper suas atividades antes de decorrido o prazo mencionado.

~ 32 - O concessionário se obriga à re-
colher aos cofres da Prefeitura, a importância de um salário mi
nimo vigente na ocasião da assinatura do contrato da concessão,
para garantia de eventuais riscos. Ao término da concessão será
devolvida, relativa ao salário mínimo da época, descontadas as _
despesas eventualmente



,
•

• 'Pre{-eitura da tdtâncía de -Águad da 'Prata
"RAINHA DAS ÁGUAS"

Estado de São Paulo

Secretária

Jd>~G-~
VALENTINA NADIl\)GOMESVALA

Prefeito Municipal
EDJ

Artigo 92 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contráriO.

Prefeitura Municipal da Estãncia de 19uas da Pra-
ta, aos s do mês de junho de mil novecentos e oitenta e
cinco.

e os pagamentos serão mensais, à razão de uma Unidade Fiscal _
MOR vigente na região.

Parágrafo único:- O pagamento deverá ser efetua-
do até o 102 (décimo) dia útil de cada mês seguinte ao vencido.

Artieo 32 - Finda a concessão o concessionário é
obrigado a entregar à Concedente o imóvel independentemente de
qualquer paga ou indenização.

Artigo 42 - A execução deficiente dcs serviços
ou o não pagamento da prestação devida no prazo avençado, darEÍ
ensejo à aplicação das seguintes penalidades:

I - Multa equivalente ac valor do pagamento men-
sal a que está sujeito o Concessionário;

11 - revogação da concessão.
Parágrafo 1Ínico:- No caso de revogação por culpa

excàusiva do Concessionário, a Prefeitura Municipal se exime do
pagamento de qualquer indenização.

Artigo 52 - O Concessionário é responsável pelo
pagamento da tarifa de energia elétrica, consumo de água e es-
goto de seu estabelecimento.

Artigo 62 - A limpeza do local do estabelecimen-
to, vias de acesso e áreas adjacentes serão de exclusiva respo~
sabilidade do Concessionário.

Artigo 72 - A outorga da concessão não desobriga
o concessionário do pagamento dos tributos à sua atividade.

Artigo 8. - A presente Lei será regulamentada por
Decreto do Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias de sua pu-
blicação.
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