
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

LEI Nº 4.740, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 

Dispõe sobre a concessão de uso de bem 

imóvel público à Associação Jaboticabal 

Atlético, e dá outras providências. 

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 07 

de dezembro de 2015, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 º O Município de Jaboticabal, através da Fazenda Pública 

Municipal, com base no artigo 114, § 3° e§ 4°, da Lei Orgânica do Município, outorga à 

Associação Jaboticabal Atlético, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda sob o número 45.336.005/0001-28, mediante a forma 

administrativa da "Concessão de Uso", pelo prazo de 10 (dez) anos, o uso especial do 

campo de futebol, arquibancada e vestiários do Centro Esportivo "Prof. Antônio 

Mônaco", situado na Avenida José Bento Filho, nº 06, bairro "Vila Paulista", nesta 

Cidade de Jaboticabal/SP. 

§ 1 º O bem imóvel indicado no "caput" deste artigo está registrado sob a 

Matrícula Imobiliária nº 26.250, do Livro 2-RG, junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Cidade e Comarca de Jaboticabal/SP. 

§ 2º Fica excluído da presente concessão, uma área de terras com 

1.077,45 metros quadrados, situada nas dependências do Centro Esportivo Professor 

"Antônio Mônaco", outorgada na forma da permissão de uso pelo Decreto Municipal nº 
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6.280/2015, conforme croqui anexo ao Processo Administrativo nº 5.407-1/2015, bem 

como a Quadra e o Ginásio de Esportes "Ewaldo Brunini". 

Art. 2º. A presente Concessão de Uso tem como finalidade incentivar a 

prática desportiva oficial e recreativa no Município de Jaboticabal, conforme os fins 

definidos pelo Estatuto da Associação, incluso no Processo Administrativo nº 19.054-

3/2015. 

Art. 3º A Concessão de Uso tem caráter gratuito, não podendo ser cedida, 

locada, transferida, penhorada, ou de qualquer forma onerada a terceiros, sob pena de 

sua revogação. 

Art. 4º A contratação da Concessão de Uso será efetivada por Contrato 

Administrativo, conforme minuta em anexo único, ficando o Concessionário, sob pena 

de revogação, a cumprir as seguintes obrigações: 

I - utilizar o imóvel somente para as finalidades estabelecidas na presente 

lei; 

II - proceder os reparos necessários à conservação do imóvel quando 

determinado pela Concedente, ou pessoa por ela indicada; 

III - requerer autorização e aprovação expressa da Prefeitura Municipal 

de Jaboticabal para realizar qualquer obra no imóvel; 

IV - comunicar à Prefeitura de Jaboticabal a adquisição de qualquer outro 

bem imóvel; 

V - pagar as tarifas e tributos incidentes sobre o imóvel ora concedido; 

VI - comunicar a Prefeitura de qualquer turbação de posse que se 

verifique; 
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VII - zelar pela limpeza e conservação do imóvel, providenciando, às 

suas expensas, qualquer obra de manutenção que se fizer necessária; 

VIII - arcar com as eventuais despesas decorrentes da concessão. 

Parágrafo único. O Concessionário é responsável, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer prejuízos ou danos causados a terceiros pelas obras, serviços e 

trabalhos executados no imóvel. 

Art. 5º O Município de Jaboticabal poderá utilizar o imóvel concedido 

para suas promoções e atividades sociais, culturais, esportivas e recreativas, sem 

prejuízo das atividades do Concessionário. 

Art. 6° O não atendimento às condições impostas na presente Lei, o 

Concessionário fica obrigado a restituir o imóvel imediatamente, sem direito de 

retenção e independentemente de pagamento ou indenização pelas obras ou benfeitorias 

executadas, ainda que necessárias, as quais passarão a integrar o patrimônio municipal. 

Parágrafo único. A resistência do Concessionário na restituição do 

imóvel fica sujeita a propositura de ação possessória própria. 

Art. 7º Ao Município reserva-se o direito de vistoriar o imóvel sempre 

que julgar conveniente, determinando as providências que entender oportunas e 

necessárias para sua preservação, fiscalizando, outrossim, o uso do mesmo. 

Art. 8º O Concessionário fica obrigado a respeitar e obedecer todas as 

normas sociais emanadas do Poder Público. 
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Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 15 de dezembro de 2015. 

Secretário de Administração 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 15 de 

dezembro de 2015. 

IVANA 

Agente Administrativo 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM 

IMÓVEL PÚBLICO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JABOTICABAL 

E AASSOCIAÇÃO JABOTICABALATLÉTICO. 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE JABOTICABAL, 

representada pelo seu Prefeito Municipal RAUL JOSÉ SILVA GIRIO, brasileiro, 

casado, portador do R.G. Nº 4.989.232-0 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 

005.422.578-74, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, Estado 

de São Paulo, na Avenida General Glicério, número 360, apartamento 203, neste ato 

simplesmente denominado de CONCEDENTE, e de outro a ASSOCIAÇÃO 

JABOTICABAL ATLÉTICO, com sede e foro nesta Cidade, na Avenida Marechal 

Deodoro, nº 1.116, Centro, CEP 14.870-180, inscrito no CNPJ sob o nº 

45.336.005/0001-28, constituído na forma do seu Estatuto Social regularmente 

registrado em microfilme sob o nº 002520 no Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas 

desta Comarca, e ata de eleição e posse de diretoria elaborada em 09 de dezembro de 

2.013 e registrada em microfilme sob o nº 003947, do referido Oficial de Registro, 

representado por seu Presidente Carlos Alberto Leite, brasileiro, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 8.285.701 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.554.638-45, 

residente e domiciliado nesta Cidade de Jaboticabal/SP, neste ato simplesmente 

denominado de CONCESSIONÁRIO e, considerando o que consta do Processo 

Administrativo número 19.054-3/2015, e da autorização outorgada através da Lei 

Municipal nº 4.740, de 15 de dezembro de 2015, RESOLVEM celebrar o presente 

Contrato de Concessão de Direito Real de Uso de Bem Imóvel Público, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

I - DO OBJETO E FINALIDADE 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Instrumento tem por objeto a contratação da 

outorga da "Concessão de Uso" do campo de futebol, arquibancada e vestiários do 

Centro Esportivo "Prof. Antônio Mônaco" de propriedade do CONCEDENTE, situado 
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na Avenida José Bento Filho, nº 06, bairro "Vila Paulista", nesta Cidade de 

Jaboticabal/SP, registrado junto ao Serviço Registrai de Imóveis dessa Cidade e 

Comarca de Jaboticabal, sob a Matrícula Imobiliária nº 26.250, do Livro 2-RG. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A presente Concessão de Uso tem como finalidade 

incentivar a prática desportiva oficial e recreativa no Município de Jaboticabal, 

conforme os fins definidos pelo Estatuto do Concessionário. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica excluído da presente concessão, uma área de terras 

com 1.077,45 metros quadrados, situada nas dependências do Centro Esportivo 

Professor "Antônio Mônaco", outorgada na forma da permissão de uso pelo Decreto 

Municipal nº 6.280/2015, conforme croqui anexo ao Processo Administrativo nº 5.407-

1/2015, bem como a Quadra e o Ginásio de Esportes "Ewaldo Brunini". 

II-DO AMPARO LEGAL 

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente instrumento encontra amparado nos termos da 

Lei Municipal nº 4.740, de 15 de dezembro de 2015. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente Contrato e a Lei específica deverão ser levados a 

registro junto à Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Jaboticabal. 

III - DO PRAZO 

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente Concessão será por prazo de 1 O (dez) anos, de 

forma gratuita e podendo ser revogada a qualquer tempo pelo Concedente, se houver 

necessidade devidamente comprovada ou nos casos de desatendimento das obrigações 

impostas pela Lei ou pela Cláusula Quarta deste instrumento. 

IV - DAS OBRIGAÇÕES 

CLÁUSULA QUARTA: A Concessão ora outorgada ficará automaticamente revogada 

e o presente contrato rescindido, se o Co:cessionário deixar de cumprir as se; @ 
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obrigações: 

a - utilizar o imóvel somente para as finalidades estabelecidas na presente lei; 

b - proceder os reparos necessários à conservação do imóvel quando determinado pela 

Concedente, ou pessoa por ela indicada; 

c - requerer autorização e aprovação expressa da Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

para realizar qualquer obra no imóvel; 

d - comunicar à Prefeitura de Jaboticabal a adquisição de qualquer outro bem imóvel; 

e - pagar as tarifas e tributos incidentes sobre o imóvel ora concedido; 

f - comunicar a Prefeitura de qualquer turbação de posse que se verifique; 

g - zelar pela limpeza e conservação do imóvel, providenciando, às suas expensas, 

qualquer obra de manutenção que se fizer necessária; 

h - arcar com as eventuais despesas decorrentes da concessão; 

PARÁGRAFO ÚNICO: Ocorrendo a rescisão contratual, fica o Concessionário 

obrigado a desocupar o imóvel concedido imediatamente, sob pena de não o fazendo 

serem tomadas as medidas judiciais cabíveis à espécie. 

V - DA REVOGAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA: O Concedente poderá revogar a Concessão objeto deste 

Contrato, independente de qualquer ato ou notificação judicial ou extrajudicial, no caso 

de desvio de finalidade ou descumprimento das condições estabelecidas acima ou, 

ainda, quando o interesse público exigir. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A revogação da Concessão não importará em direito do 
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Concessionário à indenização de qualquer natureza em razão da manutenção, 

conservação, construção ou outras benfeitorias, ainda que necessárias, introduzidas nas 

áreas outorgadas. 

VI-DO FORO 

CLÁUSULA SEXTA: Para as questões que se originarem do presente Contrato de 

Concessão, não resolvidas administrativamente, as partes elegem o foro desta Comarca 

de Jaboticabal com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual 

teor, para que produza seus efeitos legais. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 15 de dezembro de 2015. 

RAU 
' 

Prefeito do Munic'pio 

Concedente 

ASSOCIAÇÃO J 

Carlos Alberto Leite 

Presidente 

Concessionário 

8 


