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LEI N° 2199 DE 14 DE DEZEMBR0 DE 2021.

AUTORIZA   0   PODER   EXECUTIVO   A
OUTORGAR                             CONCESSAO
ADMINISTRATIVA  DE  USO  D0  lM6VEL
SITUADO  NA  PRACA  DA  COLUNA  DA
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A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  SOBRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:

Art.   1°   Fica   a   Poder   Executivo   Municipal   autorizado,   na   qualidade   de   Poder
Concedente,   a  outorgar,   mediante  licitagao  ptlblica  na  modalidade  Concorrencia,
Concessao  Administrativa  de  Uso  de  Bern  Ptlblico  para  explora9ao  comercial  do
im6vel situado na Pra9a Coluna da Hora, Municipio de Sobral, em conformidade com
o disposto  no art.175,  da Constituigao  Federal,  na  Lei  n° 8.666/93,  na  Lei Organica
do Municipio de Sobral e na  Lei  Municipal  n°  1.792,  de  14 de setembro de 2018,  na
forma disciplinada nesta Lei.

Art.  2° A Concessao  autorizada  pelo  artigo  anterior dar-se-a  pelo  prazo  de  ate  03
(tres) anos,  admitida a  prorrogagao,  por interesse da administragao,  nao podendo o
prazo  total  da  concessao  ultrapassar  15  (quinze)  anos,   incluindo  todas  as  suas
prorrogag6es.

Art, 3° Ficara a cargo da Concessionaria a realizagao das interveng6es necessarias
para   o   regular   funcionamento   do   im6vel,    nos   moldes    indicados   pelo   Poder
Concedente.

§1°  As  benfeitorias  realizadas  pela  Concessionaria  dependem  da  autorizaeao  do
Poder Concedente e as benfeitorias dteis e necessarias podefao, a crit6rio do Poder
Concedente, ser abatidas do valor a ser pago a titulo de taxa de outorga.

§2° As  atividades  comerciais  a  serem  exploradas  pelas  Concessionarias  serao  as
constantes no edital de concortencia pdblica.

§3° Expirado o prazo de concessao previsto na presente Lei,  revertera ao Municipio
a  propriedade de todas as  benfeitorias  tlteis e necessarias que forem  realizadas ao
longo do periodo da concessao,  independentemente de qualquer notifica9ao e sem
qualquer Onus ao Poder Ptlblico Municipal.

§4°   A   concessao   sujeitar-se-a   a   fiscalizagao   pelo   Poder   Concedente,   com   a
cooperagao dos usuarios.

Art.  4° A Concessionaria  que  ira  explorar comercialmente  o  im6vel  responsabilizar-
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ambientais,   a   legislagao   municipal   e   as   disposig6es   expedidas   no   Edital   de
concessao.

§1° A concessao nao exime a Concessionaria da obtengao de todas as autoriza96es
e alvaras necessarios a instalagao do empreendimento pretendido.

§2°    Todas    as    autorizae6es    e    alvafas    necessarios    ao    funcionamento    do
empreendimento sao de responsabilidade da Concessionaria, inclusive a pagamento
das respectivas taxas devidas.

Art. 5° A concorrencia ptlblica visando a selegao da proposta mais vantajosa para a
Administragao  Ptiblica  utilizara  como criterio de escolha  a  proposta com  maior valor
mensal a titulo de taxa de outorga pelo im6vel.

Art.  6° A concessionaria  respondera  por todos os prejuizos causados ao Municipio,
aos usuarios e a terceiros.

Art.  7°  E  vedada  a  transfefencia,  a  qualquer titulo,  da  concessao do  im6vel  ou  do
controle societario da concessionaria sem  pfevia anuencia do  Poder Executivo,  sob
pena de caducidade da concessao.

Art.  8°  Os  im6veis  de  propriedade  do  municipio,  tais  como  quiosques  e  similares,
serao   geridos   e   terao   seus   processos   seletivos   definidos   pela   Secretaria   do
Planejamento   e   Gestao   do   Municipio   de   Sobral   (SEPLAG),   competindo-Ihe   a
emissao do instrumento de outorga e a respectiva fiscalizaeao da outorga concedida,
nos termos do art. 24 da Lei n° 1.792, de 14 de setembro de 2018, que disp6e sobre
as regras para uso e ocupagao de espagos publicos.

Pafagrafo dnico. A fiscaliza9ao da outorga concedida sera realizada pela Secretaria
do  Planejamento  e  Gestao  (SEPIAG),  que  podera  contar  com  o  apoio  tecnico  de
outros 6rgaos e entidades do Poder Executivo Municipal, no ambito de seus misteres
institucionais.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaeao.

Art.10. Ficam revogadas as disposig6es em contfario.

PACO MUNICIPAL PREFEITO
14 DE DEZEIV[BRO DE 2021.
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SANCAO PREFEITURAL N° 2166/2021

Ref.  Projeto de Lei n° 213/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal

Ap6s analise do Projeto de  Lei em epigrafe,  o qual "Autoriza o Poder Executivo a
outorgar  concessao  administrativa  de  uso  do  im6vel  situado  na  Pra€a  da
Coluna  da  Hora,  Municipjo  de  Sobral,  que  dar-seia  de  forma  onerosa  para
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IRRESTRITA.

Publique-se.

PAC0 MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, EIvl
14 DE DEZEMBRO DE 2021.
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I Ferreira Comes
DE SOBRAL

No 20.301

0
0AB/CE

Prefeitura Municipal de Sobral . Rua: Viriato de Medeiros,1250
Centro -CEP: 62.011-060 . Sobral -Ceafa . Fone:  (88) 3677.11.00


