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Juntos constfumdo uma cidade melhor

LEI MUNICIPAL N. 1.772, DE 11 DE ABRIL DE 2.014

“Dispoe Sobre AutorizagSo Para o Poder 
Executive Outorgar Concessao Onerosa, 
para Exploragao Comercial de Salas do 
Terminal Rodoviario de Passagelros de 
Turmalina e ContGm Outras Disposigdes."

0 Prefeito Municipal de Turmalina. Sr, Zilmar Pinheiro Lopes, faz saber a 
todos que a CSmara Municipal, no uso de suas atribuifoes legais, aprovou e 
Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Pica o Poder Executive, autorizado a outorgar, mediante licitapao 
publica, a concessSo onerosa do direito de explorar comercialmente o 
Terminal Rodoviario de Passageiros, localizado nesta cidade, no bairro do 
Campo.

§ 1° - A concessao abrangera todas as salas implantadas no local, durante o 
prazo da concessao, na forma a ser detalhada no edital de concorrSncia 
publica prdprio. bem como no contrato que concessao que vier a integra-lo.

§ 2° - Expirado o prazo de concessao previsto no contrato reverterao ao 
Poder Executive, sem qualquer inde^zapao, a posse dos imdveis do Terminal 
Rodoviario de Passageiros, bem como de todas as benfeitorias que, se 
necessarias forem realizadas no local, com autorizapao e acompanhamento 
da Prefeitura Municipal, ao longo do periodo da concessao, independent© de 
qualquer notificapao e sem qualquer Gnus ao Poder Publico Municipal.

Art. 2° - Estando concluldo o process© de licitaqao com a outorga da 
concessao, o Poder Executive providenciara o cancelamento das atividades 
exercidas atualmente nas respectivas salas do Terminal Rodoviario.

Art. 3° - O prazo da presente concessao sera de 05 (cinco) anos.

Art, 4° - A explorapao comercial do Terminal Rodoviario sera executada 
atrav6s de locaqdes comerciais das salas que compOem a Rodoviaria e serSo 
devidamente individualizadas no edital licitatorio.

Art. 5° - A concessao pressupde e obriga o concessionario a prestapao de 
serviqo adequado ao pleno atendimento dos usuarios, conforme estabelecido 
nas normas pertinentes e no respective contrato de concessao.
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Par^grafo Unico - Servigo adequado e o que satisfaz as condigoes de 
regularidade, continuidade, eficifincia, seguranga, atualidade, generalidade e 
cortesia na sua prestagao e modicidade das tarifas e dos pregos dos produtos 
a serem comercializados.

Art. 6° - Sao direitos e obrigagdes dos usuarios:

I - receber servigo adequado;
II - receber do Poder Concedente e das concession£rias informagoes para a 
defesa de interesses individuals ou coletivos;
III - obter e utilizar o servigo observadas as normas do contrato de concessSo 
e da legislagao aplicavel;
IV - levar ao conhecimenlo do Poder Concedente e da concession£ria as 

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos servigos 
prestados;
V - comunicar &s autoridades competentes os atos ilfcitos praticados pela 
concessionSria na prestagao dos servigos;
VI - contribuir para a permanencia das boas condigbes dos bens publicos, 
atravbs dos quais Ihes sao prestados os servigos.

Art. 7° - A concessao de que trata esta lei sera objeto de prbvia licitagao, na 
modalidade concorrbncia publica, nos termos da legislagao prdpria e com 
observancia dos principles da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, 
do julgamento por critbrios objetivos e da vinculagao ao instrumento 
convocatorio.

Art. 8°- Sao encargos do Poder Municipal;

I - regular o servigo concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestagao;
II - intervir na prestagao do servigo. nos casos e condigoes previstos em lei;
III - extinguir a concessao, nos casos previstos nesta lei, nas normas 
pertinentes e na forma prevista no contrato.
IV - cumprir e fazer cumprir as disposigbes regulamentares do servigo e as 
ciausulas contratuais da concessao;
V - zelar pela boa qualidade do servigo, receber, apurar e solucionar queixas 
e reclamagbes dos usu£rios, que serao cientificados, em ate trinta dias, das 
providbneias tomadas.

Art. 9° - Sao encargos da Concession^ria:'r

I - operar e manter, na forma e prazo previstos nesta lei, as salas do Terminal 
RodoviSrio de Passageiros, nas normas tecnicas aplic£vei$ e no contrato de 
concessao;
II - manter higienizado e conservar a estetica da sala que Ihe for concedida;
III - pagar os valores devidos ao Poder Concedente, nos termos definidos no 
contrato de concessao;
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IV - cumprir e fazer cumprir 
da concessao;
V - permitir aos encarregados da fiscalizagao devidamente credenciados pelo 
Poder Concedente livre acesso, em qualquer 6poca, aos equipamentos e 3s 
instalaqdes integrantes do servigo ora concedido;

clciusulas contratuaisnormas do servigo e

Art. 10 - Na ocorrSncia de relevante interesse pOblico, fica o Poder Executive 
autorizado a editar normas ou regulamentos sobre a concessao de que trata a 
presente lei, com a finalidade de suprir eventual ausencia de regras 
especfficas da legislagao,

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicagao, revogadas as 
disposigbes em contrario.

a legislagao vigente e o contrato

Turmalina/MG., 11 de abril de 2.014.

Prefeito Municipal
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