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OUTRAS PR VID2 CIAS " .

TEREZA DE -U" FIDA PARRCS F,C:TZ, Prefeita Mu

nicipal de Sarapui, Estado de São Paula, em conformidade com o

art. 16, inciso VII, el.ínea "a", ia Lei Orgânica do Município, FAZ

SA3EE que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a

seguinte lei:

Art. 19 — Pica lesafe.tedo o terreno urbano

com área de 994,00 (oitocentos e noventa e quatro) metros eundra

doe, a ser destacado 3o sistema de recreio do loteanento "POS'PZ

S50 JOXO", que tem a área de 2.603,92 m2., situado nesta cidade de

Sarapui, Estado de São Paulo, e autorizado o Poder Precutivo a coo

ceder o direito real de uso sobre a referias área, h MITPA -'ICCESA

RA DE SORCCASA, pessoa jurídica de caráter religioso, inecrite no

03C.4AY. sob ne 45.397,254/0002-04, com sede à Avenida Jr. :]gênio'

Salema, ne 140, na cidade de Sorocaba, ^stado de Pão Paulo.

Art. 29 - A concessionária obriga-se, no pra

zo de três anos, a construir no referido terreno: um salão paro

guiai, onde funcionará o centro de aprer.dizag,em para os jovens do

bairro (corte e costure, higiene e saúde, arte culinária, artezana

to), e uca capela dedicada ao padroeiro do bairro.

Art. 3e - A concessso será per tempo i^aeter

minado, devendo viger enquanto a conceesions ris estiver dando á

obra edificada a dcstinação especificada no artigo anterior.
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ESTADO DE SAO PAULO

Ccntinuação da Lei Complementar n9	 ng/90

.Art. 4Q - Ocorrendo a rescisão do contrato is

concessão, por inadimplemento de quaisquer cláusulas pela concas

sionária, haverá a retrocessão do imóvel e das edificações nele '

realizadas, sem direito a qualquer indenização.

Art. 5Q - As despesas i acorrentes da ex'ecução'

da presente lei correrão ror conta das dotações próprias consigna'

das no orçamento.

Art. 6t - ;ata lei entra em vigor na data

	

de

sua publicação.
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TSRE';A D3 A:,tlï_DA ?A SP,OS P.CLTZ

Prefeita Yuncipal

Publicada e registrada na Secretaria da Freir al

tura t.0 icipal, na data supra.

ISAE?L C44'OS

Assistente Administrativa
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