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Lei nº 917/2018
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato
de concessão de uso de bem imóvel denominado hospital
municipal e dá outras providências.
Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Cecília do Pavão, Estado do
Paraná, aprovou e eu, Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de
Concessão de Uso do imóvel com 975,05 m2, denominado através da Lei Municipal nº. 433/2005,
como Hospital Municipal Mario Gia, localizado na Av. Cícero José dos Santos, nº 365. constante da
matrícula nº. 8.078, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Jerônimo da Serra,,
mediante processo licitatório, para pessoa jurídica que atenda às políticas de saúde do Município,
prestando todos os serviços médicos e hospitalares necessários à população.
Parágrafo único. Os serviços prestados pela concessionária serão descriminados
no contrato a ser firmado pelo Município.
Art. 2º. A Concessão de Uso será a título oneroso e pelo período de 20 (VINTE)
anos ou enquanto a concessionária estiver explorando as atividades descritas no contrato.
Art. 3º. Os encargos e obrigações relativos à Concessão de Uso serão objeto de
contrato, firmado pelo município e a concessionária
Art. 4º. Reverterá o imóvel ao patrimônio do Município, com os acréscimos nele
constantes, sem qualquer indenização à concessionária, na hipótese em que a mesma, por
qualquer motivo, deixar de exercer as atividades para as quais se propõe ou descumprir qualquer
cláusula do contrato Concessão de Uso.
Art.. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições contrárias.
Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 24 de abril de 2018.
Edimar Aparecido Pereira dos Santos
Prefeito Municipal
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