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LEI N° 1.787, DE 19 DE ABRIL DE 2017,

Dispõe sobre a concessão e a autorizaçiio de
exploraçiio de publicidade para instalação.
doaçiio e manutenção de equipamentos destinados
a depósito de re.çiduos sálidos em ruas e avenidas
da cidade de Guará e Dis.triUJde Pioneiros.

o PREFEITO

DO IlilLNICÍPIO DE GliARA, ESTADO DE

sAo

PAULO:
Faço saber que a Câmara ivlunicípal de Guará aprovou e eu
a seguinte Lei;
Artigo 1°, Fica o Poder Público \1unicípal autorizado a conceder.
contrato precedido de licitação, a exploração de publicidade em
destinados a depósitos de resíduos sólidos em ruas e avenidas da
Guará e Distrito de Pioneiros, para posterior coleta.
Artigo 2". Para efeito do processo lieitatório, será considerada
a licitante que cumprir lodas as exigências legais do processo
e que se propuser a doar à Administração Pública os
destinados a depósito de resíduos sólidos em ruas e avenidas da
Guará e Distrito de Pioneiros.

obedecerá

Artigo 3''. A publicidade a ser explorada de que trata esta lei,
condições estabelecidas no Edital de Chamamento.

li

Artigo 4". Deverá, no processo licitatório. preferencialmente ser
implantação de equipamentos para a coleta seletiva dos resíduos

sól
Artigo 5",
concessão de que trata esta lei não poderá ser
supenOf a 05 ]cinco) anos, renovável, à crltério da Administração. por igual
o material utilizado será incorporado ao patrimônio público
após a sua instalação.
Artigo (i",
Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
as disposições em contrário.
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Atos do Poder Executivo
LEI N° 1.787. DE 19 DE ABRIL DE 2017.
PREFEITURA MUNICJPALDE

GUARÁ, em 19 de abril de 2017.
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CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA
Secretário de Administração

