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“Autoriza a concessão administrativa a título 
oneroso, de espaço público para exploração de serviços 
comerciais, mediante procedimento licitatório.” 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de 
São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

 

   Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer 
a concessão onerosa de espaço público para exploração de serviços comerciais tipo: 
cantinas; lanchonetes; casas de chá; casas de café, e assemelhados a estes, a critério 
da Administração. 

  Artigo 2º - A concessão deverá ser procedida mediante licitação de 
acordo com as normas previstas na Lei Orgânica Municipal, Lei nº. 8.666/93 e 
Legislação vigente inerente a matéria e, em especial, aos princípios da Impessoalidade, 
Moralidade e da Legalidade. 

  Parágrafo único – O objeto da concessão de que trata a presente Lei, se 
refere aos espaços do Teatro Municipal de São Sebastião, Secretaria de Turismo e 
Cultura, Imóvel localizado na Praça de Eventos do aterro da Rua da Praia e Quiosques 
localizados na Praia da Aventura (antigo Balneário dos Trabalhadores) e na Praia do 
Arrastão. 

  Artigo 3º - O concessionário vencedor da licitação explorará para si, a 
atividade comercial. 
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Artigo 4º - O concessionário deverá arcar com todos os ônus e encargos 
fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como assumir todas as responsabilidades 
inerentes a seus empregados contratados. 

  Artigo 5º - O concessionário deverá manter a atividade comercial em 
condições de higiene, limpeza, iluminação, segurança, respeito e atendimento ao 
público, conservação do local utilizado, como pequenos reparos e pintura.  

  Artigo 6º - O prazo de concessão de exploração das atividades 
comerciais, será de 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do contrato. 

  Artigo 7º - O Poder Executivo Municipal regulamentará por Decreto as 
condições da concessão. 

  Artigo 8º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga as disposições em contrário, em especial a Lei 1610 de 2002. 

     São Sebastião, 28  de abril de 2009. 

 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra. 

 
 


