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LEI 502/2020, DE 06 DE FEVEREIR0 DE 2020

"AUTORIZA A CONCESSAO DE US0 DE BEIVI PUBLICO MUNICIPAL E DA

0UTRAS PROVIDENCIAS"

VALMIR  DA SILVA,  Prefeito  Municipal de  lporanga,

Estado  de  Sao  Paulo,  no  uso  de  suas  atribuie6es  legais,  FAZ  SABER  que  a

Camara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei

Art.  1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado

a conceder o uso do im6vel localizado na Rua da Saudade,  S/N°, Centro, onde

localiza-se  a  Escola  Municipal  Maria  Terezinha  ,  de  propriedade  do  municipio

de  lporanga,  apo Centro  Universitario do Vale  do  Ribeira,  inscrito sob o  CNPJ

n°.  67.172.676/0003-03,  com  sede  na  Rua  Oscar Y.  Magario,  185,  Jardim  das

Palmeiras,  Registro  -  SP,  para  fins  de  implantaeao  do  polo  educacional  de

ensino a distancia e semipresencial.

Art.  2°  -  A  concessao  de  uso  sera  gratuita  e  com

prazo de  10 (dez) anos e sera prorrogada por igual periodo, se a finalidade da

concessao estabelecida no artigo 1° desta Lei, estiver sendo cumprida.

§1° -Os  espagos de  cessao,  somente  poderao  ser
utilizados    para    as    finalidades    especificas    previstas,    salvo    expresso    e

consentimento por escrito do cedente e serao  utilizadas em  compartilhamento

com as atividades regulares da Escola e em hofarios distintos.

Art. 3°-Fica expressamente vedado a cessionaria:

I -transferir,  ceder,  Iocar ou sublocar o im6vel objeto

da cessao, sem pfevia e expressa autorizagao do Municipj
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11  -  usar  o  im6vel  para  atividades  amorais,  politico-

partidarias ou religiosas;

Ill  -colocar    na  parte  externa  ou  interna  do  im6vel

placas,  bandeiras, cartazes,  inscrig6es ou sinais de conotagao amoral, politico-

partidaria ou religiosa.

Art.   4°   -   A   cessionaria   ficafa   responsavel   pelas

perdas e danos causados  a terceiros e  ao  patrim6nio do cedente,  na area  de
sua responsabilidade.

Art.   5°  -  As  despesas  do   Municipio,   decorrentes

desta Lei, serao suportadas por dotag6es ongamenfarias pr6prias.

Art.  6°  -  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua

lporanga, em 06 de fevereiro de 2020

publicacao.


