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LEI MUNICIPAL Nº 401/2001 
São Félix do Araguaia 
11 de Dezembro de 2001. 
 
 
 

 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO 
PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA E 
EXPLORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 
KARAJÁ/TAPIRAPÉ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O Sr. Uslei Gomes, Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia, 

Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 
 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar a 
Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público, precedida de obra pública 
de construção do Centro Cultural Karajá/Tapirapé à Casa Cultural Karajá e 
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Tapirapé, entidade sem fins lucrativos, representante das etnias Karajá e 
Tapirapé, em área pública localizada na Praça Tio Ray, nesta cidade e sua 
exploração pelo período de 15 (quinze) anos. 

 
§ 1º. A Concessão de que trata o caput será regida pelas Leis 

Federais de nº 8.666/93, 8.987/95 e 9.074/95, pela Lei Orgânica Municipal, 
pelas normas gerais que disciplinam o regime de Concessão de Uso de Bem 
Público e por esta Lei. 

 
§ 2º. A outorga da Concessão para a exploração do Centro Cultural 

Karajá/Tapiraé será dispensada de licitação com base no art. 17, inciso I, 
alínea “f” da Lei nº 8.666/93. 

 
§ 3º. O Centro Cultural Karajá/Tapirapé deverá ser construída de 

acordo com projeto básico e memorial descritivo, devidamente elaborados 
por Engenheiro Civil, atendendo às normas emanadas pelo CREA e demais 
legislações relacionadas com construções civis. 

 
Art. 2º. A Concessão de que trata esta Lei impõe a justa 

remuneração do capital da Concessionária e importa permanente fiscalização 
da Concedente representada pelo Poder Executivo Municipal. 

 
§ 1º.  Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, universalidade na sua 
prestação e modicidade dos preços. 

 
§ 2º. A atualidade do serviço concedido, compreende a 

modernidade dos equipamentos e instalações, bem como a sua ampliação na 
medida das necessidades dos usuários, atendidos os padrões contratuais 
estabelecidos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. 
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§ 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua 
interrupção em situações de emergência ou após prévio aviso quando: 

 
I – Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança do 

sistema. 
 
II – Por inadimplemento do usuário. 

 
CAPÍTULO II 

Dos Direitos e Obrigações dos Usuários 
 
Art. 3º. Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078 (Código do 

Consumidor), são direitos e obrigações dos usuário: 
 
I – Receber o serviço adequado; 
 
II – Receber da Concedente e da Concessionária informações para 

defesa de interesses individuais e coletivos; 
 
III – Levar ao conhecimento da Concedente e da Concessionária as 

irregularidades que tenham conhecimento referentes aos serviços prestados; 
 
IV – Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos 

praticados pela Concessionária na prestação dos serviços; 
 
V – Contribuir para a permanência das boas condições de higiene e 

dos bens públicos por meio dos quais lhes são prestados os serviços. 
 

CAPITULO III 
Das Atribuições da Concedente 

 
Art. 4º - Incumbe à Concedente: 
 



  
Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 
CGC/MF nº.: 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 
Av. Araguaia, 248 - Centro – Tel.: 0$$65-522-1631/1233/1223/1159 – Fax: 

00$$65-522/1414 – CEP nº.: 78.670-000/E MAIL pmsfa@uol.com.br 
 

 

 

 

I – Regulamentar o serviço e fiscalizar permanentemente a sua 
prestação; 

 
II – Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
 
III – Intervir na prestação do serviço nos casos e condições 

previstas nesta Lei; 
 
IV – Retomar a prestação do serviço, nos casos previstos nesta Lei; 
 
V – Homologar, reajustar e proceder a revisão dos preços na forma 

da lei e do contrato; 
 
VI – Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do 

serviço e as cláusulas contratuais e de Concessão; 
 
VII – Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e 

solucionar as queixas e reclamações dos usuários; 
 
VIII – Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução 

do serviço ou obras públicas, promovendo as desapropriações diretamente 
ou mediante outorga de poderes à Concessionária, caso em que será desta a 
responsabilidade pelas indenizações cabíveis; 

 
IX – Delegar à Concessionária o Poder de Polícia no que se refere a 

fiscalização e imposição de penalidade, segundo as normas que 
regulamentam as condições higiene e salubridade; 

 
X – Fiscalizar e fazer cumprir todas as normas que visem garantir o 

padrão e a qualidade dos serviços, bem como a preservação do meio 
ambiente. 
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Art. 5º. No exercício da fiscalização, a Concedente terá acesso aos 
dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, 
econômicos e financeiros da Concessionária. 
 

CAPÍTULO IV 
Dos Encargos da Concessionária 

 
Art. 6º.  Incumbe à Concessionária: 
 
I – Prestar serviço adequado na forma prevista nesta Lei, nas 

normas técnicas aplicadas e no contrato; 
 
II – Prestar conta da gestão do serviço à Concedente; 
 
III – Manter o inventário e o registro dos bens vinculados à 

Concessão; 
 
IV – Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas 

contratuais da Concessão; 
 
V – Permitir o livre acesso da Fiscalização às obras, aos 

equipamentos e às instalações integrantes dos serviços, bem como aos seus 
registros contábeis; 

 
VI – Promover desapropriações e constituir servidões autorizadas 

pela Concedente, conforme previsto nesta Lei e no contrato dela oriundo e; 
 
VII – Zelar pela integralidade dos bens vinculados à prestação dos 

serviços; 
 

CAPÍTULO V 
Da Política de Preços 
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Art. 7º. A remuneração da Concessionária deverá ser assegurada 
pela cobrança dos serviços prestados pelo Centro Cultural Karajá/Tapirapé. 

 
Art. 8º. A política de preços será sempre definida buscando a 

harmonia e a exigência de manutenção do serviço e a justa remuneração do 
capital. 
 

CAPÍTULO VI 
Do Contrato de Concessão 

 
Art. 9º. São cláusulas essenciais do contrato de Concessão as 

relativas: 
 
I – Aos objetos, à área e ao prazo de Concessão; 
 
II – Ao modo e à forma da prestação dos serviços; 
 
III – Aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidos da 

qualidade de serviço; 
 
IV – Aos custos do serviço e critérios para a revisão de preços; 
 
V – Aos direitos, garantias e obrigações da Concedente e da 

Concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de 
futura alteração e expansão do serviço e conseqüente modernização e 
ampliação dos equipamentos e das instalações; 

 
VI – Aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização 

dos serviços; 
 
VII – À forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, 

dos métodos e práticas de execução dos serviços, bem como a indicação dos 
órgãos competentes para exercê-la; 
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VIII – Às penalidades contratuais e administrativas a que se 

sujeitam a Concessionária e a sua forma de aplicação; 
 
IX – Aos casos de extinção da Concessão; 
 
X – Aos bens reversíveis; 
 
XI – Aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das 

indenizações devidas à Concessionária na extinção do contrato; 
 
VII – Às condições para prorrogação do contrato; 
 
VIII – Ao foro e ao modo amigável de solução das divergências 

contratuais. 
 

CAPÍTULO VII 
Da Intervenção 

 
Art. 10. Sempre que o contrato não estiver sendo cumprido, a 

Concedente poderá intervir na Concessão com o fim de assegurar a 
adequação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas 
contratuais e legais pertinentes. 

 
Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto da Concedente 

que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetos 
e limites da medida. 

 
Art. 11. Declarada a intervenção, a Concedente deverá no prazo de 

30 (trinta) dias, instaurar o procedimento administrativo para comprovar as 
causas determinantes da medida e apurar as responsabilidades, assegurando 
o amplo direito de defesa. 

 



  
Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 
CGC/MF nº.: 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 
Av. Araguaia, 248 - Centro – Tel.: 0$$65-522-1631/1233/1223/1159 – Fax: 

00$$65-522/1414 – CEP nº.: 78.670-000/E MAIL pmsfa@uol.com.br 
 

 

 

 

§ 1º. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os 
pressupostos legais, será declarada a sua nulidade, devendo o serviço ser 
imediatamente devolvido à Concessionária, sem prejuízo de seu direito de 
indenização. 

 
§ 2º. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser concluído no prazo máximo e improrrogável de 180 (cento 
e oitenta) dias sob pena de considerar-se inválida a intervenção, aplicando-se 
o disposto no parágrafo anterior. 

 
Art. 12. Cessada a intervenção, se não for extinta a Concessão, a 

administração do serviço será devolvida à Concessionária precedida de 
prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos de sua 
gestão. 
 

CAPÍTULO VIII 
Da Extinção da Concessão 

 
Art. 13. Extingue-se a Concessão por: 
 
I – Advento do termo contratual; 
 
II – Encampação ou resgate; 
 
III – Rescisão; 
 
IV – Anulação; 
 
V – Extinção da Empresa Concessionária. 
 
§ 1º. Extinta a Concessão, retomam à Concedente os direitos e 

privilégios transferidos à Concessionária, revertendo ao Poder Público os 
bens vinculados à prestação dos serviços. 
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§ 2º. Os investimentos realizados pela Concessionária nos últimos 

cinco anos do contrato serão indenizados pela Concedente na extinção da 
Concessão. 

 
§ 3º. Para a apuração da indenização prevista no parágrafo anterior 

a Concessionária manterá inventário separado dos investimentos realizados 
nos últimos 05 (cinco) anos do contrato. 

 
§ 4º. Extinta a Concessão, haverá a imediata assunção do serviço 

pelo Poder Público competente, procedendo-se, oportunamente, os 
levantamentos, avaliações e liquidações necessárias. 

 
Art. 14.  Considera-se encampação ou resgate, a retomada do 

serviço pela Concedente durante o prazo de Concessão, por motivo de 
interesse público ou conveniência administrativa, mediante pagamento da 
indenização adequada de modo a ser respeitado o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de Concessão. 

 
Art. 15. A inexecução total ou parcial do contrato acarreta a 

aplicação de sanções contratuais ou a rescisão unilateral da Concessão, 
respeitadas as disposições deste artigo e as normas convencionadas entre as 
partes. 

 
§ 1º. A rescisão unilateral da Concessão poderá ser declarada pela 

Concedente quando: 
 
I – O serviço estiver sendo prestado de forma comprovadamente 

inadequada; 
 
II – A Concessionária perder as condições econômicas, técnicas, 

operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido; 
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III – A Concessionária descumprir reiteradamente cláusulas 
contratuais ou dispositivos legais e regulamentares concernentes à 
Concessão; 

 
IV – A Concessionária, sem justa causa, paralisar os serviços ou 

concorrer para tanto ou prestá-lo de forma deficiente e inadequada; 
 
§ 2º. A declaração da rescisão unilateral da Concessão deverá ser 

precedida da verificação da inadimplência da Concessionária em processo 
administrativo, realizado por comissão em que participe um representante 
da Concessionária, assegurado o direito de ampla defesa. 

 
§ 3º. Verificada a inadimplência, a rescisão unilateral será 

formalizada por ato da Concedente. 
 
Art. 16.  O contrato também poderá ser rescindido por iniciativa da 

Concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pela 
Concedente, mediante a ação especialmente intentada para esse fim, 
proferida a decisão pelo Poder Judiciário. 

 
Art. 17. A rescisão bilateral por acordo, será precedida de 

justificação da Concedente, que indique a conveniência do distrato, devendo 
o instrumento de rescisão conter regras detalhadas sobre a composição 
patrimonial, decorrente da antecipação do término da Concessão que 
produzirá efeito após a aprovação da Câmara Municipal. 

 
CAPÍTULO IX 

Das Ações Conjuntas 
 
Art. 18. A Concedente poderá assumir em parceria com a 

Concessionária a execução de obras visando a melhoria e a ampliação dos 
serviços. 
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CAPÍTULO X 
Das Disposições Finais e Transitórias 

 
Art. 19. A Concedente poderá contratar empresa de consultoria 

especializada para a elaboração técnica do projeto e do arranjo jurídico-
institucional, devendo estes custos serem ressarcidos pela Concessionária 
nos termos do artigo 21 da lei nº 8.987/95. 

 
Art. 20. O processo de concessão será efetivado com base nas Leis 

Federais 8.666/93, 8.987/95, 9.074/95 e nas demais disposições legais 
pertinentes. 

 
Art. 21. Aplicam-se aos casos omissos as disposições das Leis 

Federais nº 8.666/93, 8.987/95, 9.074/95, atualizadas pela Lei Federal 
9.648/98. 

 
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

 


