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LEI MUNICIPAL N° 1075/03 - DE 27 DE JUNHO DE 2003 cant
Autoriza o Executivo municipal a promover a cessao de uso em
comodato de um prédio a Empresa Brasileira de Corteios e Telé-
grafos, e da outras providéncias.-

LUIZ CARLOS ANTUNES CASTILHO,Prefeito Municipal de Nova
Guataporanga, Estado de Sdo Paulo, no uso de suas atribuicdes legais, etc.,

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU:
E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEL

ARTIGO 1°)- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado promovera cessao de uso em comoda-
to, de um prédio, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por um periodo
de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado por igual periodo, sem qualquer 6nus
para a mesma, decorrentes de certidées, taxas, impostos e emolumentos, o qual sera
edificado em parte do Lote de Terreno Urbano n° 11 (onze) da quadra n° 30 (trinta),
sito a Rua Ozias Avila de Menezes, Centro — Nova Guataporanga-SP, em conformi-
dade com Projeto firmadoporprofissional habilitado.

ARTIGO2°)- O objeto da presente cessio, destina-se a abrigar a Agéncia Postal da Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos.

ARTIGO3°)- A cessionaria somente podertransferir para terceiros 0 prédio em uso de comodato;
no caso deprivatizar, terceirizar, ou transferir os servicos; mediante prévia e expressa
autorizagao do Municipio

ARTIGO4")- Decorrido o prazo mencionado no artigo 1° e nao havendointeresse das partes em
renovagao, 0 prédio devera retornar 4 posse e dominio do Municipio, independente de
qualquer medidajudicial ou extrajudicial,

ARTIGO5")- As despesas decorrentes com a aplicagao da presente Lei correrao por conta de dota-
gGes proprias do orgamento vigente, suplementadas se necessario.

ARTIGO6")- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as disposigdes
em contrario,
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