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Lei Municipaln.o293,de 18 de Dezembrode 2013

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a
outorgarConcessão
de direitoreal de uso em
favor do Banco Bradesco S A, mediante
contrato de locação de um bem imóvel
pertencenteao patrimônio do Município de
Apuí, com remuneração e dá outras
providências".

O PrefeitoMunicipalno usodeatribuições
legaisquelhe sãoconferidas;
Fazsaberquea CâmaraMunicipaldeApuí,aprovoue elesanciona
a seguinte

LEI:
Art. 1o- Ficao PoderExecutivoMunicipalautorizado
a outorgarconcessão
de direitoreal
de uso de bem imovel urbanopertencente
ao patrimôniodo Município de Apuí, em favor
do Banco BradescoS A inscrito no CNPJ: 60.746.94813203-70,
agência 3747-8APUVAM.
ParágrafoUnico - O bem imóvel objetoda outorgaé um prédioconstruídoem alvenaria,
situadona quadran.o l2,lote n.o04, AvenidaMario Andreazza
n.o 1207,bairrocentro,
CEP 69.265-000,
MunicípiodeApuí,Estadodo Amazonas.
Art.2.o- O imóvelobjetoda outorgadestina-se
ao funcionamento
da agênciabancáriado
BancoBradesco
peloseventuais
S A, ficandoo mesmoresponsável
por ele
danoscausados
ou por terceirosduranteo períodode vigênciado contrato.
ParágrafoÚnico
Todas e quaisquer alteraçõesda infraestruturapredial, sejam
construções,
reformase/ou ampliaçõesdependemde prévia autorizaçãopor parte do
cedentee o licenciamentodeveráser solicitadopor escrito ao setor competenteda
PrefeituraMunicipal,mediantea apresentação
e aprovação
deprojetotécnico.
4fi. 3.o- A concessão
de direitoreal de uso,objetodestalei, persisteem suaduraçãoaté
31 de dezembro
por interesse
de 2015,podendoserprorrogado
mútuode ambasaspartes,
mediantenovaautorizaçãolegislativa.
Art. 4.o- A concessão
de direitoreal de uso seráoutorgada
por contrato,no qual devem
constar,
em cláusulaprópria,os seguintes
dispositivos:
I - obrigação
da concessionaria
de mantere conservar
o imóvelem permanente
condições
deuso;
II - rescisão
do contrato,semdireitoa qualquerindenização
pelasbenfeitorias
executadas,
sea concessionária
derdestinacão
diversaao imóvel:
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III - as despesasde água, energia elétrica, telefone, entre outras, durante a visência
contratualficarão as expensasda Concessionária,e
IV - Mesmo as benfeitorias autorizadasnão farãojus a qualquerressarcimento.
Art. 5o - O valor da locaçãopela concessãodo direito real de uso do imóvel será de
R$
2.500,00(dois mil e quiúentos reais) mensais,pelo período inicial de lZ (doze)
meses,
podendoser atualizadoanualmentepelo Índice Geral dá Preço de Mercado lCpHA.
Art. 6.o- Revogadasas disposiçõesem contrário,esta Lei entra em vigor na data de
sua
publicação.

Gabinetedo PrefeitoMunicipaldeApuí (AM), em lg de Dezembrode2013.

