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PROJETODE LEI COMPLEMENTARN. 29/2021.

PROJETO DE LEICOMPLEMENTAR N E12DE NOVEMBRO DE20219| (. Nie 49

Art. 1º. Fica o Poder Executivo, na qualidadede Poder Concedente, autorizado a outorgar,mediante

licitação, sob a modalidade de concorrência, em caráter de exclusividade, a concessão onerosa do

direito de reformar, explorar comercialmentee administraro “Parque Ecológico”, localizado entre a

Rua Júlio Dualibi e a Avenida José Molica, neste Município, em conformidade com o disposto no

artigo 175 da Constituição Federal e nas Leis Federais nº 8.987, de 13/02/95, e nº 14.133,

01/04/2021, com suas alterações posteriores.

$1º. Os instrumentos jurídicos de que trata o caput deste artigo deverão ser firmados com pessoas

jurídicas que se habilitarem em licitação pública e possuam como objeto a exploração econômica

condizentes com a finalidade de uso dos bens públicos licitados.

82º. A concessão abrangerá todas as obras, benfeitorias e bens que venham a ser implantadospela

concessionária, incluindo sua operação comercial e manutenção do parque descrito no caput,

durante o prazo da concessão, na forma e condições a serem detalhados no edital pertinente ao

procedimento licitatório cabível,bem como no contrato que vier a integrá-lo.

$3º. Além do preço ou oferta mínima, deverá o licitante arcar com os custos financeiros para

finalização das obras de construção, reforma e adequação dos espaços, cujos padrões

arquitetônicos devem ser autorizados pelo órgão técnico competente do Poder Executivo, nos

prazos e condições previstos no contrato administrativoassinado.

84º. Expirado o prazo de concessão previsto na presente Lei, reverter-se-ão ao Poder Executivo a

posse do “Parque Ecológico”, bem como todas as benfeitorias realizadas pela concessionária ao

longo do período concessivo, independentementede qualquer notificação e sem qualquer ônus ao

Concedente.

Art. 2º. A administração e operação do “Parque Ecológico” implicará na responsabilidade da

concessionária em garantir o seu eficaz funcionamento, segundo as normas e critérios a serem

expedidos pelo Poder Executivo, por meio do contrato firmado, inclusive ao pagamento dos

encargos e salários, bem como pelo pagamento dos tributos que venham a incidir sobre suas

atividades, além das incumbências, em encargos sociais e aqueles previstos no instrument]
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convocatórioe no contrato de concessão.

Art. 3º. O prazo de concessão do “Parque Ecológico” será de 10 (dez) anos, a contar da assinatura

do respectivo contrato, prorrogável, uma única vez, por igual período, desde que seja observado o

seguinte procedimento:

I Que a concessionária manifeste, por escrito, com antecedência mínima de 180 (cento e

oitenta) dias do término do prazo de concessão, seu interesse na prorrogação na vigência

contratual:

H. Que a prorrogação da concessão dependerá da exclusiva decisão do Poder Executivo,

consideradas as razões de conveniência operacional, técnica ou administrativae o adequado

desempenho das atividadesprestadas pela concessionária.

$1º. Inexistindo interesse de qualquer das partes na prorrogação da concessão, nos 120 (cento e

vinte) dias antecedentes ao término do prazo estabelecido o Executivo procederá licitação, de

modo a garantir a continuidade dos serviços à população, ou os assumirá, observados a

conveniência e os termos desta Lei.

82º. Uma vez observado o prazo de que trata o parágrafo anterior, a concessionária não poderá

interromper seus serviços até que uma outra assuma a operação.

Art, 4º. À exploração comercial do “Parque Ecológico”, inclusive a cessão de quiosques ou demais

estruturas existentes ou futuramente implementadas, será executada pela concessionária

observando-se as regras previstas no edital, incluindo-se as rendas resultantes de locações

comerciais em geral de estabelecimentos que vierem a se instalar no local, de cobrança de taxa de

prestação de serviços, de propaganda e divulgação de mensagens publicitárias escritas ou faladas

no seu recinto ou dependências, e de todas as demais atividades compatíveis com as finalidades

específicas do local.

Art, 5º. A concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos

usuários, conforme estabelecidonas normas pertinentes e no respectivocontrato.

Parágrafo único. Serviço adequado, nos termos desta Lei, é o que satisfaz as condições de

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua

prestação e modicidadedas tarifas.

Art. 6º. A concessão de que trata esta Lei será objeto de prévia licitação, na modalidads)
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concorrência, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade,

moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento

convocatório.

Art. 7º. No julgamento da licitação serão considerados os dos critérios previstos pelo artigo 15 da

Lei federal nº 8.987/95.

Art. 8º. O Poder Concedenterecusará propostas manifestamenteinexequíveis ou financeiramente

incompatíveiscom os objetivos da licitação.

Art. 9º. A eventual transferência da concessão ou do controle acionário da concessionária deverá

atender aos requisitos do artigo 27 da Lei federal nº 8.987/95, sob pena de caducidade.

Art. 10. Constituemencargosdo Poder Concedente:

IL Regular o serviço concedidoe fiscalizar permanentementea sua prestação;

H. | Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstasem lei;

HI. Extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei, nas normas pertinentes e na forma

prevista no Contrato;

IV. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas

contratuais da concessão;

V. Zelar pela boa qualidadedo serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamaçõesdos

usuários, que serão cientificados, em até 30 (trinta) dias, contados da formalização da

reclamação das providênciastomadas;

VI Assegurar, durante a vigência do contrato de concessão, a observância dos princípios

elencados no artigo 3º da presente Lei, especialmente no tocante à exclusividade ali

referida.

Art. 12. Constituemencargosda Concessionária:

L Operar e manter o “Parque Ecológico” na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas

aplicáveis e no contrato;

IH. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculadosà concessão;
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HI. Pagar os valores devidos ao Poder Concedente, nos termos definidos no contrato de

concessão;

IV. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da Concessão;

V. Permitir aos encarregados da fiscalização, devidamente credenciados pelo Poder

Concedente, livre acesso, em qualquer época, às reformas, aos equipamentos e às

instalações integrantesdo serviço concedido; e

Art. 13. À concessionária poderá contratarterceiros para a execução das obras atinentes à reforma

do “Parque Ecológico”, desde que isto não implique na transferência de seus direitos e obrigações

perante o Poder Concedente, sendo que tais contratações reger-se-ão exclusivamente pelo direito

privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros contratados e o

Concedente, que não terá qualquer responsabilidade, direta ou indireta, em relaçãoaelas.

Art. 14. Extinguir-se-á a concessão pela ocorrência de qualquer das hipóteses adiante previstas,

respeitando-se o disposto na Lei federal nº 8.987/95:

I Advento do termo contratual;

I. —Encampaçãoespecífica;

HI. Caducidade;

IV. Rescisão, seja por acordo entre a concessionária e o Poder Concedente, seja por ato

unilateral deste ou por iniciativa daquela, mediante ação judicial especialmente intentada

para esse fim;

V. Anulação; ou

VI Falência ou extinção da empresa concessionária, falecimento ou incapacidade do titular,

no caso de empresa individual, conforme o disposto no artigo 35, inciso VI, da Lei federal

nº 8.987/95.

81º. Extinta a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversíveis, livres e

desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas, direitos e

privilégios transferidos à concessionária,conformeo previsto no contrato de concessão.

82º. Ocorrendo a Reversão de bens, haverá a imediata assunção do serviço pelo Poder Concedente
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procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidaçõesnecessárias.

83º. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo Poder

Concedente, de todos os bens reversíveis.

84º. Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o Poder Concedente, antecipando-se à

extinção da concessão, procederá aos levantamentose avaliações necessários à determinaçãodos

montantes da indenização que será devida à concessionária, correspondente às parcelas dos

investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, que tenham

sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidadedos serviços concedidos.

Art. 15. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de

descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante ação judicial

especialmente intentada para esse fim.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela

concessionária não poderão ser interrompidosou paralisados, até a decisão judicial transitada em

julgado.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

EXPOSIÇÃODE MOTIVOS

Visa o presente projeto de lei complementar autorizar o Poder Executivo a promovera concessão

onerosa de uso dos imóveis para fins de exploração econômica,cumulada da manutenção, reforma,

exploração comercial e a administração dos bens que forem pela Administração Municipal

destinados a essas atividades econômicaspela iniciativaprivada.

A pretensão de incremento de atrativos turísticos como a “Parque Ecológico”, é de relevante

interesse público, posto que gerará receita direta e indireta para o Município, bem como novos

empregos diretos nos empreendimentosa serem instalados.

Ademais, o investimento e manutenção, pela iniciativa privada,dos bens públicos do local, garantirá

o aquecimento da economia local em razão da remuneração da mão-de-obra recrutada, além dos

recolhimentos de imposto efetivamente diretamente pelas empresas, tudo contribuindo para o

reforço da malha social e consequente redução da polarização das classes econômicas e redução de

custos ao Município de Tupã.

O Praça da Bandeira,800 - CEP 17.600-900- Tupã/SP- CNPI: 44.573.087/0001-6]

ASSUNTOS JURÍDICOS & Telefone:(014) 3404-1000 ewwrmutupa.sp.gov.br

Página 5 de 6 E dir iuridicoBtunacngovbr facebook.com/PrefeituraTupa



 
cavsccosesceserõos ESTADO DE SÃO PAULO cscovovasoscosseses

À proposta delineia uma gama de disciplinas que propendem a bem dimensionar as atividades a

serem desenvolvidas, as peculiaridades das obrigações assumidas pelos interessados já então

vencedores do procedimento licitatório para tanto aberto pelo Poder Público, as cláusulas penais

ante a eventualidadedo descumprimentodo compromissoassumidos e as hipóteses de revogação

da concessão e do retornoaos bens imóveis ao domínio municipal.

Há, pois, plena homenagem ao interesse público daí porque aguarda-se, pois, que a deliberação

desse Excelso Parlamento seja prolatada com a aprovação do presente projeto, no lapso do art. 42

da Lei Orgânicado Município.     PREFEITURADA ESTÂNCIA f BRO DE 2021.

   
GAIO KANJI PARDO AOQUI

P efé ito da EstânciaTurística de Tupã
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