堂唾itura Municipal de BoI.生唾
Pra9a Eugenio BuIjato, nO 93, Centro ‑ CEP: 17270‑000 ‑ Boraceia ̲ SP
WWW.boraceja.sp.gov.垣
Fone● (14)3295‑9100 ‑ Fax; (14)3295‑9103

CNPJ. 46.189 734/0001̲61

臆DE 20 DE OUTUBRO DE 202Q

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a faLZer Concessao de Uso de O2
(dois) im6veis abaixo descrito e dd outras providencias.
MARCOS VENICIO BILANCIERE, Pref萌o Municipal de

Boraceia, Estado de Sao Paulo, faz saber que a Camara Municipal
de Boraceia aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei;

AI.tigo lO ‑ Fica o Poder Executivo Municipal, nOS temOS do artigo l15 e segulntes, autorizado a fazer
Concess肴o de Uso de O2 (dois) im6veis

●

mediante licita印P圃ica precedida confome descri9aO.

A「tigo 2○ ○ A presente Concess肴o
Uso reca癌sobre
os Quiosques NO Ol e O2, COm area aproximada de
LEI de
MUNICIPAL
NO 2.251/202Q
8

5 metros quadrados cada, destinados para a instala9肴O e funcionamento de Bar, Lanchonete ou similar, de

ProPriedade do Municipio, localizados no caIcadfro da Praca Amaro Verissimo● Centro, neSta Cidade de

Par細rafo bnico ‑ O interessado s6 poderfrobter a concessfo de um (0 1 ) inico Quiosque.

Artigo 3O ‑ O prazo e o valor do aluguel mensal da presente concessao serao definidos no EditaI da licita9aO.
Ar̀igo 4O ‑ As concessiondrias se responsabiliza pela limpeza e conserva9肴O do referido quiosque, de acordo
COm aS eXigencias da Vigil会ncia Sanitaria, bem como pela implanta恥de todos os equipamentos necess誼os
Para a realizapao da presta9肴O de servi9OS, inclusive com despesas de energia eletrica, agua e eSgOtO, aS SuaS

eXPenSaS.

Artigo 5O ‑ A aprovapao junto aos 6rg肴os competentes e o pagamento de eve血ais taxas que recaiam ou
Venham recair sobre o im6vel ser各o de responsabilidade da Concession各ria, Sendo que, nO PraZO eStipulado

Ou reSCisao do contrato

a meSma devoIvera o im6veらf cando incorporado ao mesmo eventunis benf轟orias

● realizadas, Sem direltO a indenlZap肴O Ou reten9aO.

Artigo 6O ‑ Na hip6tese de encerramento de suas atividades antes do prazo estabeIecido no contrato, fica a
COnCeSSionalia impedida de dar outro destino ao referido prさdio, bem como transferi‑lo a outra pessoa,

devendo ser devoIvido ao municipio
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