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DECRETO NO 3.204J DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.

“Diap6e sobre o uso das depend台ncias do “Parque Turistico Jo肴o Simao Garcia”,

denominado Prai血a de Buritama, e da outras providencias,,.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURTTAMA, Estado de Sao Paulo, uSando das

atribui96es que lhe s肴o conferidas por Lei etc.

CONSIDERANDO - a neCeSSidade de regulanenta9るO da explora鉾o comercial

dentro do Parque Turistico "Joao Sim轡o Garcia”.

CONSIDERANDO a necessidade de bem receber e oferecer o maximo de conforto

e bem estar aos turistas e munlC重PeS que Visitam e usufruem do Parque;

CONSIDERANDO a impossibilidade pela Administrapao em administrar e

funcionar os estabelecimentos comerciais instalados no referido Parque;

DHCRETA:

Art. 1O - A explorapfo dos estabelecimentos comerciais do Parque Turistico Joao

Simao Garcia ser各feita mediante concessao pdblica efetuada atrav5s de concorrencia

P的lica municIPal, regida pela Lei Federal nO 8.666/93 e suas altera96es, bem como, em

COnSOn含nCia com a Lei Org金nica do Municipio de Buritama.

Par恕rafo Unico - O ato administrativo de que trata o ``caput” deste artigo, refere-

Se aO im6vel medindo 383’64 m2’COntendo cozinha, dep6sito, Sala de preparo, bar,

escrit6rio, banheiro masculino e feminino e varanda coberta, denominado como “cantina e

Lanchonete,, e se localiza dentro das dependencias do referido Parque.

Art. 2O - O valor base para infcio das propostas ser各de 600 UFESP,S para

explorap着o pelo perfodo de um (01) ano a ser pago aos cofres do Govemo do Municipio de

Buritama;

a) A data base prevista para pagamento antecipado do periodo de um (Ol) ano ser各

fixada no 5O dia血il do mes de dezembro anterior a cada exercicio;

b) Nao havendo o pagamento at6 o qu主nto (5O) dia血il do mes de janeiro, a PrOPOSta

Ser各considerada extinta e os classificados no referido certame licitat6rio serao

COnVidados a assumir a presta9aO de∴Serv19OS COnforme os ditames do presente

C) Referido valor deveI空er recolhido em guia pr6pria expedida pelo Departamento de

Tributos desta MunicIPalidade, Onde efetuara a convers50 da UFESP do dia, aO

Valor a ser quitado na data assim fixada;

d) O reaiuste anual se dar各de acordo com o valor corrigido da UFESP;
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Art. 3O S登o obriga96es dos concessionarios junto ao Parque Turfstico Jofb Sim為o

Garcia:

I - Respeitar, CumPrlr e fazer cumprlr tOdos os preceitos contidos nos Decretos nO

799/02 e 1948/09, que regulamenta o Funcionamento do Parque Turistico Joao Simfb

Garcia.

II　- Estar constitufdo comercialmente ou inscritos no Setor de Tributos da

Municipalidade e possuir documentos exigidos na Lei 8.666./93.

IⅡ - Contratar e manter atualizado ap61ice de seguros para cobertura tota看de danos

materiais de qualquer natureza que por ventura possa ocorrer em rela9為O aO PreSente O吐ieto.

IV - Praticar pre9OS COmPativeis com a m6dia praticada na sede do munlCIPIO,

devendo para tanto manter afixadas tabelas de pre9OS e Valores dos produtos

comercial izados.

V - Manter o Iocal de comdrcio limpo e com a devida higiene obedecendo a

Legisla9肴O Vigente da ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanit証a e dos serv190S

estaduais e municIPais de Vigilancia Sanitdria‥

VI - O concessionario receber各o predio nas condi96es que se encontra, e de acordo

COm O laudo fotogr紬co e memorial descritivo que fica fazendo parte integrante deste,

ficando responsavel pelas adequa96es ao bom funcionamento e cumprlmentO as nOmas da

ANVISA - Agencia Nacional de Vigil釦-Cia Sanitaria e dos serv19OS eStaduais e municIPalS

de Vigil含ncia Sanit征ia・ Sendo que todas as benfeitorias executadas se[轡o inco申oradas ao

Patr血6nio put)1ico municipal sem direito a qualquer ressarcimento e/ou indeniza9肴O

mone屯ria.

VⅡ - Fica tambem de total responsabilidade do concessionario, a limpeza de todos

OS Sanitまrios existentes no Parque Turistico Jo都o Sim轡o Garcia.

VⅡI - As despesas oriundas do consumo de energla el触ica, bem como, Seguro do

Predio, Ser包O de inteira responsabilidade do concession各rio.

IX - Unifomizar todos os funcion各rios de acordo com as nomas legalS e

Obrigat6rias, eSPeCificamente para cada caso.

X - Manter a ordem e o respeltO nO interior do estabelecimento.

XI - Nao pemitir no interior do estabelecimento a afixapao de cartazes ou qualquer

OutrO tipo de propaganda politica-eleitoral.
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XII - Acatar as detemina96es do Poder Executivo, atraV6s de seus agentes, nO que

Se refere a limpeza do estabelecimento e de sua drea arredor.

XIⅡ - Manter no estabelecimento lat6es para coleta de lixo com tampa∴em bom

estado de conserva9aO, higiene, limpeza e aparencia, Substituindo-OS Ou refbrmando-OS

quando nao malS POSSuirem condi96es de uso.

XIV - N為o fazer explorapao de qualquer tipo de jogo, inclusive eletr6nico,

mec合nico ou carteado, naS dependencias da lanchonete.

XV - Todo e qualquer evento a ser realizado no Parque Turistico pelos comerciantes

ali estabelecidos, devera ser solicitado autoriza確O Prevla, POr eSCrito, JuntO aO Govemo do

Municipio.

XVI - Observar tamb6m as normas de ocupa辞O do solo, em eSPeCia獲aquelas

insertas no Plano Diretor do MunicipIO.

Art. 4O - Fica proibida a venda e o mgreSSO de bebidas em vasilhames de vidro, e O

mgreSSO de pessoas com vasilhames de vidl’O junto as depend合ncias do Parque Turistico

“Jofo Sim5o Garcia”- Prainha de Buritama.

Paragrafo Unico - No caso de descumprlmentO do presente decreto, OS VaSilhames

serfo apreendidos e a licen9a de funcionamento do estabelecimento ser各cassada.

Art. 50 - Cabera ao Departamento de Turismo em coruu血O COm O Departanento de

Licita96es e Contratos, aCOmPanhar e fiscalizar a execu9釦o das obriga96es decorrentes do

COntrato,

A巾. 60 - Este decreto entra em vlgOr na data de sua publica9aO.

Art. 70 - Revogam-Se aS dispos19OeS em COntrdrio.

Buritama/SP, 30 de setembro
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