
= LEI Q 118 =

Au.tqriza concessão para explorar a estação
rod oviaria •

A Câmara" l-funicipalde são João Nepomuceno decreta e eu san-
ciono a seguinte ei:-

Art. lº - Fica o poder executivo autorizado a pôr em concor~
rênçia públic~ a exploração dos serviços da estação rodoviária local,
a t~tu+o precario, d~ acordo com o estabelecido no art. ~+9 e seus
par-agr-af'o s, da lei numero~>25, de 5 de novembro de 1948.

~ § lQ - No edital de con~orrência, o poder_executivo estabe-
lecera as norIDas para a exnloraçao dos serviços, nao podendo o arren-
damento ser inferior ai!$ 18.000,00 (dezoito mil cruzeiros), anuais~

§ 2º - No mesmo edital serão fixadas tôdas as normaspara a
exp10ração dos serviços, inclusive a revogatória do contrato a ser
firmado entre a Prefeitura Municipal e o concessionário.

§ 3º - Em igualdade de gondições, será,vitoriosa a proposta
que fôr apresentada por proprietarios ou empresarios de serviço de
transporte coletivo neste municipio~

4rt. 20 - A exploração dos se~viços reger-se-á, no que lhe
fôr aplicavel, pelos artigos 457 a 46e da citada lei, ficando ressal-
vado o direito de fiscalização por parte da Prefeitura Municipal.- ~Art. 3Q - A concessao se fara pelo prazo de um ano, podendo
ser prorrogado, por conveniência das partes contratantes.

Art. 4º - Fica o concessionário do serviço obrigado a manter
em atividade dois dos três atuais funcionários da estação rodoviária,
desde que exerçam eficientemente suas funções.

ParágrafO únic9 - A Prefeitura Municipal fica com poderes Ps
ra aprovei t9r '0ft nc í onar í.orestante,em outro encargo, podendo, incl,g
sive, coloca-l0 em disponibi idade nao remunerada.- , ~Art ..5º - Revogadas as disposiçoes em contrario, entrara a
presente lei em vigôr na data de sua publicação.

Mando,portanto, a todas as autoridades a quem o cumprimento
e execução desta lei pertenc~rem, que a cumpram e façam cumurir tão in
teiramente como nela se conteme

Dado e passado nesta cidade de são João Nepomuceno aos dezeno-
ve dias do mês de novembro de mil novecentos e cinquenta e seis~-

- Prefeito Municipal -


