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DECRETO Nº 099/2017 
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 

Declara a caducidade da Concessão de Serviços Públicos 
referentes a Operação, Administração, Manutenção, 
Conservação, Reforma e Exploração Comercial do 
Terminal Rodoviário do Município de Pedra Preta/MT, 
outorgada à empresa José Rodrigues dos Santos através 
do Contrato Administrativo nº 043/2014 e, 
consequentemente, a extinção da referida concessão. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA JUVENAL 
PEREIRA BRITO, no uso de suas atribuições legais; 

 
CONSIDERANDO a celebração, em 25 de abril de 2014, 
do Contrato Administrativo nº 043/2014, entre o 
Município de Pedra Preta e José Rodrigues dos Santos, 
empresário individual, tendo por objeto a concessão de 
serviços públicos, em caráter de exclusividade, para 
operação, administração, manutenção, conservação, 
reforma e exploração comercial do Terminal Rodoviário do 
Município de Pedra Preta/MT; 

 
CONSIDERANDO o fato de referido contrato dispor que o 
Concessionário seria o responsável pelo bom 
funcionamento do Terminal Rodoviário, assegurando a 
limpeza dos boxes comerciais, o funcionamento de 
sanitários, bem como reparos e reformas nas áreas 
abertas (Cláusula 9.1); 
 
CONSIDERANDO dispor a Cláusula 9.2, alínea “c”, 
constituir dever do Concessionário “Cumprir e fazer 
cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais 
da concessão”; 
 
CONSIDERANDO haverem inúmeras reclamações quanto 
à qualidade dos serviços prestados pelo Concessionário, 
com relatos de completo abandono do Terminal 
Rodoviário; 
 

CONSIDERANDO o fato de ter sido realizada vistoria no 
dia 31/05/17, por agentes da Prefeitura Municipal, que 
constatou estado de completo abandono das 
dependências do referido terminal, com a lavratura de 
Relatório apontando as irregularidades e encartando 
anexo fotográfico; 
 
CONSIDERANDO ter o Município de Pedra Preta 
oportunizado, por mais de uma vez, através dos Ofícios 
476/2017 (recebido em 20/07/2017) e 664/2017 
(recebido em 05/10/2017), que o Concessionário 
regularizasse os apontamentos objeto do Relatório 
lavrado pela fiscalização municipal; 
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CONSIDERANDO o fato de não ter o Concessionário se 
manifestado  
 
CONSIDERANDO que, em 22/11/2017, o Departamento 
de Engenharia do município realizou nova vistoria no 
Terminal Rodoviário e constatou “que o prédio está nas 
mesmas condições deploráveis que se encontrava na 
última vistoria realizada no dia 31/05/17, pois continua 
sem manutenção há um longo período, inclusive com vários 
aspectos de abandonado, com estrutura depredada, 
servindo como ponto de abrigo para os andarilhos da 
cidade. Além dos banheiros estarem em péssimas 
condições de uso”. 
 
CONSIDERANDO que aludida vistoria também constatou 
que “não foram realizadas até o presente dia da vistoria, 
os reparos e as reformas necessárias na estrutura 
metálica da cobertura, forro, salas e banheiros que 
continuam em estado degradante com esquadrias 
quebradas e estrutura deteriorada”, encartando ao 
Relatório Técnico extenso encarte fotográfico 
demonstrando a situação precária em que o Terminal 
Rodoviário se encontra. 
 
CONSIDERANDO o fato de referido Relatório concluir que 
restou “claro o descumprimento das obrigações do 
proprietário com o contrato, havendo extrema necessidade 
de urgência de diversos reparos e uma reforma do 
ambiente, para que o local apresente as condições 
necessárias de uso, pois se houvesse a manutenção 
necessária não seria preciso tais reparos e reformas”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIDERANDO que é de interesse público e beneficiará 

os munícipes próximos a área de desapropriação. 
 
 
 

DECRETA: 
 

                                     Art. 1º. - Fica declarada de Utilidade Pública, devendo 

ser desapropriada amigável ou judicialmente, para dar continuidade a Via Pública, 
uma área de terra medindo aproximadamente 439,45 metros quadrados (quarenta 
e nove metros quadrados), de propriedade de Odete Boacha Duarte de Medeiros e 
outros, desmembrar uma área de terra da maior porção constante na escritura 
matriculada e registrada sob o nº. 000670, do livro 02, em 15/10/1993, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Pedra Preta – MT. 
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                                     § 1.° -  A área a que se refere este artigo é definida pelo 
seguintes limites e confrontações: Medindo 11,00 m, de frente para a Rua Irene 
Biela, e fundo medindo 11,00 m, confrontando com a Rua João Furtado; e do lado 
direito medindo 40,06 m, confrontando com o lote 4-B, e a primeira área 
remanescente da Quadra 16, pertencente a Odete Boacha Duarte de Medeiros e 
outros; e do lado esquerdo medindo 39,84 m, confrontando com o lote nº. 05, e com 
a outra parte do remanescente, denominada Quadra 16-C, também pertencente a 
Odete de Boacha Duarte de Medeiros e outros. Conforme Anexos (Memorial 
Descritivo e Croqui). 
 
 
 
                                     Art. 2º - Em caso de desapropriação judicial fica o 
Expropriante autorizado a invocar o caráter de urgência para fins do disposto no 
artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, alterado pela Lei nº 2.706/56. 

 
                                     Art. 3º - As despesa decorrentes da execução do 
presente Decreto correrão à conta de verbas próprias do orçamento vigente. 
 
                                     Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
                             

 
                                Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT. 
AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 

 
 
 

_______________________________ 
JUVENAL PEREIRA BRITO 

Prefeito 
 
 
 

 
Registrada nesta Secretaria e 
Publicado no Diário Oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/16376644/art-2-do-decreto-6-05-embu
http://www.jusbrasil.com/topico/11354216/artigo-15-do-decreto-lei-n-3365-de-21-de-junho-de-1941
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104450/lei-de-desapropria%C3%A7%C3%A3o-decreto-lei-3365-41
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/16376624/art-3-do-decreto-6-05-embu
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