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DECRETO NO 3.060, DE 12 DE MARCO DE 2014.

``Disp6e sobre regulamenta9肴O da Lei Municipal nO 2.124/92 que disp6e sobre

autorizacao para concessao de uso de bens municIPais Teminal Rodoviario e da outras

PrOVidencias’’.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de S箆o Paulo, uSando das

atribuic6es que lhe s易o conferidas por Lei,

CONSIDERANDO que a Lei MunicIPal nO 2.124 de 20 de outubro de 1992, que

disp6e sobre autoriza9着O Para COnCeSSfo de uso de bens municIPais Terminal Rodovi各rio e d各

OutraS PrOVidencias’foi regulamentado atraves do Decreto M皿icIPal nO 152 de O9 de abril de

1997, POrem a atual administra碑O neCeSSita de algunas adequap6es para melhor desempenho

dos trabalhos junto aquele local.

CONSIDERANDO que a lei municIPal’detemina que s。am regulamentados por

decreto’OS ramOS de atividades comerciais e servlCOS a Serem instalados, bem como, aS tarifas

de remunera9負O Pelas concess6es e os respectivos reaJuSteS.

CONSIDERANDO que em pesquisa feita JuntO a Cidades vizi血as, foi constatado que

a media para usufruir de um espa9O fisico j皿tO a teminais rodovi各rios, gira em tomo de R$

360,00 a R$ 450,00.

CONSIDERANDO que a Administra9歓o pretende incentivar os interessados em

usufruir daquela localidade’fazendo com que recolhem aos cofres tarifas simb61icas’maS que

tambem zelem pelo espa9O fisico como se fossem seus proprlOS;

CONSIDERANDO planilha demonstrativa elaborada, COnStatando gastos com pessoal

Civil para manuten9fo, bem como, OS gaStoS COm insumos que ali sao utilizados, Or9am um

montante bem superior ao que ocorre na utilizapao de espa90S fisicos das cidades da

Vizinhan9a;

CONSIDERANDO que ne血um decreto municIPal, POder各exceder o disposto em

legisla9fro’Ou Sq-a’Se a Lei Municipal taxa que dever各ser cobrado tarifa pela utiliza9肴O de

espa90 fisico’eSte O far各como foma de valor simb61ico・ aCreSCido de outras obriga亨6es que o

vencedor do certame terな

DECRETA:

Art. 1O - O uso das instalap6es comerciais do Teminal Rodovialio de PassagelrOS
“Valdomiro Figueira��f&Vﾒ�6����2�&�W2�FR�W6��6�W&6��ﾂﾂ�6W&��U��薮&�F��ﾖVF��蹤P

COnCeSS肴O Pdblica efetuada atrav6s de concorr台ncia p調lica municIPal, regida pela Lei Federal

nO 8.666/93 e suas altera96es, bem como’em COnSOn釦lCia com a Lei Organica do Municipio de

Buritama.

Par各grafo Unico - O serv19O a Serem COnCedidos para

COnSiste em:
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I - 01 (um) box para bar e lanchonete;

II - 01 (um) espa9O Para loja;

III - 01 (um) box de guarda volumes

Art. 2O - A concessao sera feira mediante o paganento de uma tarifa mensal mimina de

2 UFESP’S a favor do Govemo do Municipio de Buritama;

Art. 3O - O vencedor do certame tamb6m se comprometer各a realizar a execucao dos

ServlCOS de limpeza pemanente do espaco fisico de circula9fo de passagelrOS e higienizapfro

dos sanitdrios e vestiarios masculino e feminino, bem como, nO fomecimento de insunos e

material de limpeza para o bom atendimento ao publico usu証o, aSSim como os serv19OS de

Zeladoria e apoIO aO uSudrios.

Par縫rafo Unico - A Administra9aO e fiscaliza9fb do Iocal ficara a cargo da Divisao

de Servi90S P山olicos do Govemo do MunicipIO.

Art. 40 - Os boxes para a venda de passagens serao concedidos as empresas de

transporte coletivo que operam no municIPIO.

Par各grafo Unico - A concess釜o ser各feita mediante requerimento dos interessados

dispensados a concorrencia p同lica na foma do § 1O do artigo 96, da Lei Organica do

Municipio, mediante o pagamento de uma tarifa mensal calculada sobre o valor de O2 (duas)

UFESP’S.

Art. 50 - As tarifas fixadas por este decreto dever肴o ser recol址das em favor do Govemo

do Municipio de Buritama’SemPre nO qumtO dia血il de cada mes’em gula a Ser eXPedida pelo

Departamento de Tributos, e O reCOlhimento ser各efetuado convertendo-Se O numero de

UFESP’S ao valor correspondente no dia do efetivo recolhimento.

Art. 6O - A tarifa de consumo de energla eletrica referentes a expIora碑O do Bar sera de

total responsabilidade do concessionario.

Art. 70 S肴o obriga96es dos concessionalios de boxes do Teminal Rodoviario de

PassagelrOS de Buritama:

a) manter m6veis e utensilios de boa qualidade e de 6tima aparencia, SemPre Zelando pela

Sua Perfeita conservapfo, higiene limpeza;

b) impedir que funciondrios, Sejam das empresas de 6hibus ou de estabelecimentos

COmerClalS e OutrOS PrOmOVam desordens que possam comprometer a ordem intema;

C) unifomizar todos os seus auxiliares de acordo com as nomas legais e obrigat6rias,

especificamente para cada caso;

d) impor a ordem e o respeito no interior do estabelecimento e exigir de seus funcion誼os

O CumPrlmentO deste regulamento;

e) comunicar ao Executivo toda e. qualquer irregularidade, Principalmente de pessoas que

Se POrtem de maneira inconvenlente;

D acatar sugest6es do Executivo, Para melhora na limpeza e manuten9盈O do Iocal;
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g) somente com autoriza車? eXPreSSa do Executivo Municipal, Sera Pemitida a execu鈎o

de mdsicas ou canto ao vIVO;

h) coIocar em local adequado, O lixo consumido naquele Terminal Rodovi各rio, Para que

Servidores do Govemo do Municipio de Buritama, PasSem reCOlhendo, nO dia

Plan匂ado;

Art. 8O - Fica proibido qualquer tipo de expIora9各O de jogos nas dependencias do

Teminal Rodoviario de PassagelrOS de Buritama/SP, aSSim como dar destinapfo diversa aos

espa9OS regulanentados por este Decreto.

ArL 9O - Este Decreto entra em vlgOr na data de sua publica鐘O.

Art. 10 - Revogam-Se aS disposICOeS em COntrdrlO’em eSPeCial o Decreto MunicIPal nO

Buritama/SP, 12　de marco

EmancIPaCaO Politica,

量Z

e　2014? 96　anos de Fundaeao e　65　anos de

DOS SANTOS TEIXEIRA

Prefeito MunicIPal
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