PROJETO DE LEI Nº   51/2017
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL


Autoriza a permissão de uso de área pública pelo Senhor Sérgio Luiz Figueira e dá outras providências.


Art.  1º  – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder permissão de uso ao Senhor Sérgio Luiz Figueira, residente nesta cidade e Comarca de Matão, na Rua Prudentes de Moraes, nº 630 – Centro, a área abaixo identificada:

“Uma área de terra de forma retangular, situada no Conjunto Poliesportivo Laert José Tarallo Mendes, próximo à Academia da Saúde, com área de 24,00 m² (vinte e quatro metros quadrados), com a seguinte descrição:
Mede de frente 12,00 m (doze metros), em linha paralela distante 1,00 m da guia da rua interna e a 12,00 m (doze metros) do prédio da academia da saúde, do lado esquerdo mede 2,00 (dois metros), do lado direito mede 2,00 m (dois metros) e finalmente no fundo mede 12,00 m (doze metros), confrontando em seus lados com área do Conjunto Poliesportivo Laert José Tarallo Mendes.” 

Parágrafo Único – A permissão de que trata o presente artigo é a título precário, intransferível, gratuito e por tempo indeterminado, podendo ser reivindicado pelo permissivo a qualquer tempo, através de ato idêntico ao da outorga, assim que o interesse público exigir, sem qualquer ônus à Municipalidade. 

Art. 2º – O uso do referido bem, se destinará, exclusivamente, para  a instalação de um painel fotográfico, possibilitando a exposição do Projeto Aves do Parque Ecológico, sendo que qualquer outra utilização da área deverá ser objeto de autorização específica do município.

Art. 3º  -  A  permissionária se obrigará a cobrir toda e qualquer despesa relativa à manutenção e à conservação do objeto desta autorização, bem como os danos porventura causados por seus agentes; bem como  cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia, edificações, meio ambiente e todas aquelas inerentes às atividades que serão desenvolvidas.

Art. 4º - A permissionária fruirá plenamente da área  para  os fins estabelecidos nesta lei e responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas.

Art. 5º  – As construções/edificações na referida área,  serão permitidas, após a devida análise e aprovação por parte da Prefeitura Municipal de Matão, cujas benfeitorias executadas na área em questão não serão objetos de indenização por parte da Prefeitura.

Art. 6º  – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Independência,      de maio  de 2.017.


			JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
				Prefeito Municipal
PROTOCOLO Nº 1059/2017, 
DE 11/05/2017   ÀS 15:06 HS.
_________________________
funcionário(a):


Matão, 10 de maio de 2.017.

Ofício nº  0321/2017


Exmo Sr.
VALTER LUIZ TREVIZANELLI 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Matão
Nesta

Senhor Presidente.


Anexo ao presente, estamos encaminhando a esse Egrégio Legislativo, para a devida apreciação dos Senhores Vereadores, projeto de lei deste Executivo que autoriza permissão ao Senhor Sérgio Luiz Figueira e dá outras providências.

A referida permissão  tem a finalidade de conceder o uso de área pública para a instalação de um painel fotográfico, possibilitando a exposição do Projeto Aves do Parque Ecológico, onde será veiculado imagens de diversas espécies de aves, pertencentes à nossa fauna.
 
Desta forma, encaminhamos o presente projeto, com o propósito de ser discutida e examinada a questão por esta Casa de Leis, ficando na expectativa de contar com a vossa honrosa aprovação. 

Em razão da importância da matéria, solicitamos que sua tramitação se faça em regime de urgência, nos termos do § 1º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Matão.

Sendo só o que se nos oferece para o momento, prevalecemo-nos do feliz ensejo para consignar a Vossa Excelência e dignos pares, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente. 



 			JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
			         Prefeito Municipal








