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Lei N" 527/2016, de 14 de dezembro 2016

CÂMARA MUNtCIPAL Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar
SÁOJOÃODO$PWOI-»iA. j

ty w concessão de uso onerosa do bem publico denominado

2 8 VEZ 2016 i\\ / Recanto Asa Delta através de licitação e em
conformidade com a presente lei.

RECEWOOHí. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, no uso das

airibuições que lhe são legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a

Câmara Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão aprovou e ele promulga a

seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a realizar concessão de uso onerosa do

bem imóvel denominado Recanto Asa Delta, de propriedade deste município, edificado sobre

terreno urbano no Parque da Bandeira localizado no Bairro Centro do perímetro urbano da

cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhão.

§1° - A administração do prédio ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras.

§2" - A concessão de que trata o caput deste artigo será a título oneroso e realizada mediante

processo licitatório, na modalidade de concorrência pública, do tipo maior oferta.

§3" - A Administração Pública Municipal poderá propor a realização de benfeitorias no

espaço público denominado Recanto Asa Delta, ficando o concessionário obrigado a executar

todas as benfeitorias previstas no processo licitatório.

l - O Concessionário não obedecendo às obrigações previstas no §3° do artigo 1°. ficará

impedido de participar dos próximos processos licitalórios de que trata a presente Lei.

§4" - A disposição de equipamentos e mobiliário a serem utilizados na instalação do

empreendimento deverão constar de respectivo projeto de instalação a ser aprovado pela

Secretaria dc Obras.

§5" - Eventuais alterações ou ampliações de equipamentos e mobiliário ou do espaço

destinado a exploração dos serviços de que trata esta lei serão permitidos mediante a anuência
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do Poder Executivo e parecer favorável da Secretaria de Obras, após a apresentação, por parte

da concessionária, do respectivo projeto.

§6® - Os requisitos para a exploração dos serviços serão dispostos em edital de licitação

próprio.

Art. 2® - A seleção dos concessionários será feita mediante processo licitatório, na

modalidade concorrência, após ampla divulgação nos locais de amplo acesso piíblico, no

espaço público denominado Recanto Asa Delta, no Diário Oficial do Estado do Maranhão e

no Diário Oficial da União.

§1" - Para se habilitar na licitaç<ão o interessado deve preencher os requisitos exigidos pela Lei

de Licitações, conforme edital a ser expedido pela administração pública municipal.

§2" - O prazo de concessão será de 04(qnalro) anos, não podendo ser prorrogado mediante

tenno aditivo.

§3° - A permanência do concessionário no espaço, após decorrido o prazo de concessão, será

condicionada a nova licitação e a todos os requisitos previstos no art. 2°.

Art. 3® - O prédio não pode ser dividido, subdividido ou destinado a mais de um

concessionário.

§r - As benfeitorias realizadas no imóvel incorporam-se ao patrimônio do município, não

cabendo aos concessionários qualquer indenização ou retenção dos bens a qualquer título.

§3° - As despesas com consumo de água, energia elétrica, funcionário, zelador e guarda

noturno ficaram a cargo do concessionário.

Art. 4® - A concessão do espaço público denominado Recanto Asa Delta tem por finalidade a

transferência da exploração das atividades de lanchonete, bar, restaurante, churrascaria,

pizzaria e congêneres à iniciativa privada.

Art. 5® - A exploração dos serviços a serem prestados, previstos no art. 4°, ficarão sujeitos à

legislação e fiscalização do Poder concedente, incumbindo aos que as executarem, a jua

permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários.
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Art. 6" - O imóvel a ser concedido reverterá ao patrimônio do município de São João dos

Patos, Estado do Maranhão se, em qualquer tempo, cessar seu uso para a fi nalidade

especificada no arls. 1° e 3° desta lei.

Art. 7" - O edita! de concorrência pública, observadas as disposições da Lei Federal n° 8.666,

de 21 de Junho de 1993 e atualizações posteriores e da Lei Orgânica do Município de São

João dos Patos, Estado do Maranhão, conterá exigências relativas:

I - a observância da legislação relativa à execução de obras em espaços públicos,

obedecendo, rigorosamente, os projetos aprovados;

II - ao funcionamento das atividades no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento

de outorga;

III - a não utilização do espaço cedido para fi nalidade diversa da aprovada, assim como a

proibição de transferência ou cessão do espaço ou das atividades objeto de exploração a

terceiros, ainda que parcialmente;

IV — a autorização e aprovação prévia c expressa da concedente nas hipóteses da realização de

eventuais benfeitorias na área cedida, observadas as disposições contidas nesta lei;

V - ao cumprimento das exigências impostas como contrapartida, bem como ao pagamento

dos tributos incidentes e todas as despesas decorrentes da concessão;

VI - a responsabilização da concessionária, inclusive perante terceiros, por quaisquer

prejuízos decorrentes da ocupação do espaço, bem como do trabalho, serviços e obras que

executar;

VII - desativação por parte da concessionária das instalações, inclusive com a remoção dos

equipamentos e mobiliário, ao término do prazo pactuado, sem direito a qualquer retenção ou

indenização, seja a que título for, pelas benfeitorias, ainda que necessárias, obras e trabalhos

executados;

VIII - a submissão por parte da concessionária à fi scalização, inspeções e vistorias periódicas

da concedente, principalmente quanto às normas de saúde pública;

IX - a manutenção da padronização e exigências técnicas estipuladas no edital; X - a

responsabilidade da concessionária diante dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
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comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução dos serviços que se propõe a

prestar.

Art. 8° - O Poder Executivo poderá, a qualquer tempo, intervir na concessão, com o fim de

assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiei cumprimento das normas

contratuais, regulamentares e legais pertinentes,

Parágrafo linico - A inter\'enção será feita através de decreto, que conterá a designação do

interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.

Art. 9" - A concessão ora tratada será regida e embasada, no que couber, pela Lei n° 8.666 de

21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, pelo edital de licitação e pelas cláusulas

contratuais a serem firmadas.

Art. 10 - As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações

constantes no orçamento municipal.

Art. 11-0 atual detentor só será obrigado a se retirar do espaço público denominado Recanto

Asa Delta após o regular processo de concessão.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS,

ESTADO MARANHÃO, aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 2016.

W^dênio da Silva Souza

Prefeito Municipal
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