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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 13.855, DE 24 DE JULHO DE 2.018 

P. 48.832/07 Jp. 42.543/07 (capa)  Permite à ASSOCIAÇÃO RURAL DO CENTRO 

OESTE - ARCO o uso de um imóvel de propriedade 

do Município de Bauru. 

 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru,  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica permitido à ASSOCIAÇÃO RURAL DO CENTRO OESTE - ARCO o uso de um imóvel de 

propriedade do Município de Bauru, compreendendo o denominado “Recinto de Exposições Mello 

Moraes”. 

 

Art. 2º Do termo de permissão deverão constar, dentre outras condições, obrigatoriamente as seguintes: 

 

a)  prazo indeterminado, podendo ser rescindido o termo de permissão a qualquer momento, conforme 

conveniência da Administração; 

 

b)  utilização do imóvel exclusivamente para o exercício das atividades estatutárias da Associação, se 

obrigando a promover a “Grand Expo Bauru” anualmente; 

 

c)  devolução do imóvel por desvio de finalidade, descumprimento de cláusula contratual ou interesse do 

Município em 30 (trinta) dias após notificada a permissionária; 

 

d)  manutenção, guarda e conservação do imóvel por parte da permissionária, a qual assumirá a 

responsabilidade por todos os fatos decorrentes do uso, devendo devolvê-lo no final da permissão no 

mesmo estado em que o recebeu; 

 

e)  o pagamento do consumo de água, esgoto, energia elétrica e demais taxas, tributos e outros incidentes 

sobre o imóvel será de responsabilidade da Permissionária; 

 

f)  obrigação da permissionária de reverter toda a receita líquida obtida com a exploração do imóvel na 

manutenção das instalações físicas existentes e nas benfeitorias a serem construídas; 

 

g)  toda reforma ou benfeitoria a ser introduzida no imóvel será de exclusiva responsabilidade da 

Permissionária e não poderá ser objeto de indenização por parte do Município quando da devolução 

do mesmo. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 24 de julho de 2.018. 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

DIEGO ORTEGA PEREIRA 

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

 


