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. LEI Nº 5611, DE 18 DE JULHO DE 200 ---------t> 
P. 42543/07 Dá ém concessão administrativa o Recinto 

de Exposições Mello Moraes à Associação 
Rural. · .. do: .Centro Oeste. e dá outras 

. providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e.ele·sancicma e promulga a seguinte Lei Municipal: 

Art. 1º - Fica autorizado, :através do instituto da Concessão de Uso Especial de Bens Públicos, à 
Associação Rural do Centro Oeste -'-- ARCO, uma entidade sem fins lucrativos, o uso e 

· exploração do Recinto de Exposições ''Mello Moraes", pelo prazo de 1 O (dez) anos. 

Parágrafo único - .:Em razão da·presente concessãq a Associação Rural do Centro Oeste - ARCO, pagará 
. :mensalmente à'Fazenda Pública Municipal, com vencimento todo 5° dia útil de cada 
mês; a contar do mês séguinté- ao. da publicação da presente lei, através de depósito no 

.·, 'Banco do Brasil -S/A, na1 agênc'ia;número 2980, conta número 73.100-5 a quantia de R$ · . ' 
· · 1,50,00 (cento e cinqüenta reais), reajustada anualmente com base na variação do IPCA. · · 

Art. 2° - · A utilização do imóvel deve estar em consonância com as disposições da Lei Estadual 
nº 3608 de 30 de novembro.de 1982, podendo a ARCO permitir a sua utilização, em 
caráter precário, à terceiros/entidades ou associações públicas e privadas. 

Art. 3°. - . Cabe a ARCO o. agendamento. e permissão de todos os eventos realizados nas 
.dependências do Recinto Mello Moraes, priorizando aqueles oficialmente promovidos 
pelo município. 
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Parágrafo único - . No. calendário. anual de eventos promovidos pela· ARCO, obrigatoriamente, deve estar · · · · · 

Art. 4° -

Art. 5° -

Art. 6°. -

jnserida a reàliZàÇãO•da:GRAND EXPO:BAURU, como evento oficial do município. 

Fica, desde ;já, autorizada• .. a: concessionária a prover o Recinto de Exposições de 
benfeitorias úteis: e .necessárias, ·que serãcLincorporadas aos respectivos imóveis, sem 

·direito de retenção ()ll'indenização; seja a que título for. 

·A receita· .liquida obtida' pela: ARCO, através dos eventos por ela realizados e das 
permissões 'tratadas .no artigo 2° acima; deverão ser revertidas, exclusivamente, na 

· manutenção geral, recuperação, benfeitorias e novos investimentos na estrutura física do 
Recinto Mello Moraes. 

Aos Poderes Executivo e Legislativo compete fiscalizar a execução, o cumprimento e a 
destinação do imóvel objeto da concessão, garantindo seu regular uso e funcionamento, 
na preservação das ·finalidades ·e objetivos desta lei. 

Parágrafo único - A ARCO deverá manter durante todo o prazo de concessão sua regularidade jurídica, 
fiscal e contábil, bem como manter em dia os pagamentos relativos aos consumos de 
energia elétrica e água de toda a área do recinto, e, ainda, os encargos e tributos 
decorrentes das atividades nele desenvolvidas. A inobservância desta regra acarretará, a 
exclusivo critério da Administração Municipal, a ex~inção da presente concessão de uso. 

Art r - O Município, direta ou indiretamente, poderá, dentro de suas possibilidades financeiras 
e operacionais, realizar obras de melhoria, bem como, prestar serviços em geral no 
Recinto Mello de Moraes, desde que caracterizado o interesse público. 
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Art. 8° - . A presente Lei deverá ser regulamentada, através de ato do Poder Executivo, no prazo 
' , de 60, (sessenta dias) a contar de sua entrada em vigor, devendo ser elaborado, 

posteriormente, o respectivo Contrato Administrativo. 

Art. 9° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
'' · contrário, em especial a Lei Municipal nº 4632 de 11 de janeiro de 2001. 

·· Bauru, 18 de julho de 2008. 
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