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LEI N° 2.239 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

"Autoriza o Poder Executivo do Município de Águas da Prata (Estância
Hidromineral) a conceder, mediante concorrência pública, o uso, a
título oneroso ou gratuito, do Balneário Teotônio Vilela e dá outras

providências. "

SAMUEL DA SILVA
Prefeito do Municipio de Águas da Prata - (Estância Hidromineral),
São Paulo, no uso de suas atribuições legais

BINATI,
Estado de

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte:

LEI~
Art, 10 - O Poder Executivo do Municipio de Águas da Prata (Estância

Hidromineral) fica autorizado a conceder, mediante concorrência pública, o uso,
a título oneroso ou gratuito, do Balneário Teotônio Vilela.

Parágrafo Único - O imóvel a que se refere o caput é composto pelo
prédio e demais áreas ao redor, excetuando-se a Fonte da Juventude, a praça
onde se encontram os aparelhos para exercicio ao ar livre, banheiros públicos e
o calçadão onde se encontram instaladas as barracas que comercializam
produtos no locai, sem prejuízo da possibilidade do concessionário, sendo do
seu interesse, realizar benfeitorias nesses equipamentos públicos, sem ônus
para o erário.

Art. 2° - No caso de concessão onerosa, deverá constar no edital o
valor mínimo da renda a ser recolhida pelo concessionário ao Município,
considerando-se a média de mercado, a ser apurada pela Divisão de
Engenharia ou por Corretor de Imóvel devidamente registrado no seu
respectivo conselho, bem como a forma e periodicidade de seu pagamento e
reajustes.

Art, 3° - No caso de concessão a título gratuito, o Poder Concedente
deverá aprese~tar justificativas que comprovem a vantajosidade para o erário / -
e para os mUnlclpes. ) ~

Art, 4° - Poderão ser concedidos incentivos fiscais temporários ao
concessionário, na forma da legislação em vigor, com o objetivo de atrair os
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investimentos necessários à utilização do imóvel de forma a atender o interesse
PÚbliCO., I

Parágrafo Unico - Os incentivos fiscais a que se refere o caput
poderão abranger o IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e o ISSQN _
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, mediante redução das alíquotas.

Art, 5° - O Concessionário poderá manter a atJal destinação do
Balneário ou fazer adaptações para outros fins turísticos, culturais, comerciais,
educacionais, esportivos, devida e previamente autorizados pelo Poder
Concedente.

Art, 6° - São condições minimas para a concessão la que se refere o
ar!. 10 desta Lei:

I
1- No prazo de 1 (um) ano contado da assinatura do contrato, o

concessionário deverá providenciar a reforma de pelo menos uma ala do
Balneário para banho, saunas e tratamentos de saúde, beleza' elou bem-estar e
oferecer nesse local toda a estrutura suficiente para a prestação desses
serviços, bem como deverá disponibilizar a piscina e vestiários em perfeito
estado de funcionamento.

II- No prazo de 5 (cinco) anos contados da assinatura do
contrato, o concessionário deverá efetuar todas as reformas que se fizerem
necessárias para completa exploração do Balneário.

III- O concessionário não poderá desvirtuar a finalidade da
concessão, sob pena de nulidade e reversão imediata do imóvel;

IV- O Concessionário não poderá subconceder ou transferir o uso
do imóvel;

V- O Concessionário deverá permitir a utilização do Anfiteatro
sempre que solicitado pelo Chefe do Poder Executivo municipal com
antecedência minima de 15 (quinze) dias.

Art, 7° - A construção de quaisquer benfeitorias no local, bem como a
conservação e recuperação do imóvel, será de responsabilidade do
concessionário, que deverá previamente obter licença e aprovação da Divisão
de Engenharia do Município, devendo observar ainda a legislação municipal,
estadual e federal no que tange à ocupação de espaços públicos.

Art. 8° - A concessão autorizada pelo artigo 10 desta lei dar-se-á pelo
prazo de até 30 (trinta) anos a partir da assinatura do respectivo contrato,0 _
prorrogável por igual período, se houver interesse do Poder Concedente.

-<

Parágrafo Único - Ao término do prazo, ou rescindido o contrato, o
concessionário restituirá o imóvel ao Município em perfeitas condições de
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funcionamento, incorporando-se as benfeitorias ao patrimônio municipal, sem
ônus ao Poder concedente.

Art, 9° - O Contrato de Concessão será rescindido:

1- no caso de dissolução social do concessionário;
II- por razões de interesse público;
III- por uso do imóvel pelo concessionário em finaiidade diversa

da que foi concedida;
IV- pela transferência da concessão a terceiros;
V- pelo descumprimento dos prazos previstos no art 60 desta Lei.

Art, 10 - Para todos os fins e efeitos de direito, fica o concessionário
obrigado a conservar e preservar o imóvel descrito no art. 10 em boas
condições de uso e de higiene.

Art, 11 - Serão de responsabilidade do concessionário todas as
despesas, taxas e emolumentos incidentes sobre o imóvel indicado no art. 10 e
as decorrentes do contrato a ser celebrado para efetivação desta Lei.

Art. 12 - Se onerosa a concessão, o montante arrecadado será
destinado ao pagamento de precatórios, fundo previdenciário e despesas
correntes.

Art, 13 - Fica revogada a Lei 1.784/2008.

Art, 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), aos dezenove
dias do mês de dezembro de dois mil e de esseis.

,

Samuel da Si a Sinati
Prefeito Muni ipai
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