
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
LEI Nº 4.886, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017 

Dispõe sobre Concessão de Uso de uma área 

localizada no Bairro Dr. Fontes, Distrito de 

Lusitânia, e dá outras providências. 

JOSÉ CARLOS HORI, 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 04 

de dezembro de 2017, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

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

Municipal, outorga à pessoa jurídica PEDREIRA BORBOREMA LTDA, com sede na 

Rodovia SP 333 Km. 02 + 700 metros, s/n, Chácara Santa Rosa, na cidade de 

Borborema/SP, inscrita no CNPJ nº 12.929.190/0001 -05 , área localizada no bairro Dr. 

Fontes, Distrito de Lusitânia, com área de 15,108 hectares, correspondentes a 6,243 

alqueires paulistas, nos termos da matrícula 21. 951, registrada no Cartório de Registro 

de Imóveis deste Município. 

Parágrafo Único - A outorgada PEDREIRA BORBOREMA LTDA é 

detentora dos direitos minerários de extração de basalto, conforme processo de 

requerimento de cessão parcial do DNPM - Departamento Nacional de Produção 

Mineral nº 820.036/2017, desmembrado do Processo de Alvará de Pesquisa nº 

820.6.75/201 O, para a extração de basalto e pesquisa, cuja poligonal encontra-se 

inserida na propriedade da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, representada no Anexo 

da presente lei . 
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Art. 2º A Concessão de Uso de que trata a presente lei é outorgada a 

título oneroso, com condições determinadas no Contrato Administrativo a ser firmado 

entre o Poder Executivo e a PEDREIRA BORBOREMA LTDA, observadas as 

seguintes condições mínimas: 

a) Remuneração de 2% ( dois por cento) sobre a receita bruta de vendas, 

livre de impostos; 

b) Fornecimento, para uso da Administração Pública Municipal, de 100 

m3 (cem metros cúbicos) mensais de pedra processada ou 22 (vinte e duas) toneladas 

mensais de ASFALTO USINADO A QUENTE, TIPO CBUQ, FAIXA "D", PADRÃO 

D.E.R. (002), a critério da CONCEDENTE, ambas cumuláveis em caso de não 

utilização. 

Parágrafo Único - O objeto da concessão não poderá ser cedido, locado, 

transferido, penhorado ou de qualquer forma onerado ou concedido no todo ou em parte 

a terceiros, sob pena de revogação da concessão e aplicação de sanções contratuais. 

Art. 3º A concessão de que trata esta lei vigorará pelo prazo da licença 

concedida pelo DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral nº 820.036/2017, 

desmembrado do Processo de Alvará de Pesquisa nº 820.6.75/2010. 

Parágrafo Único - À outorgada PEDREIRA BORBOREMA LTDA 

cabe informar imediatamente à Fazenda Pública Outorgante qualquer alteração 

incidente na licença concedida pelo DNPM - Departamento Nacional de Produção 

Mineral, sob pena de responsabilização na esfera correspondente. 

Art. 4º A PEDREIRA BORBOREMA LTDA, se compromete a cumprir 

as normas aplicáveis à atividade a ser desenvolvida na área objeto da presente 

concessão, em especial o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, que deu nova 

redação ao Decreto-Lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) . 
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Art. 5º Ocorrendo a revogação da concessão por força de Lei ou 

qualquer das hipóteses previstas no Contrato Administrativo ou na presente lei, fica o 

Concessionário obrigado a desocupar o imóvel dado em concessão no prazo de 30 

(trinta) dias, e não o fazendo será tido como esbulhador da posse, sujeito a ação 

possessória própria. 

Art. 6º Qualquer edificação a ser feita no referido espaço público deverá 

ser previamente aprovada pelo Setor competente da Prefeitura, ficando incorporado ao 

imóvel por ocasião do término ou do cancelamento da concessão. 

Art. 7° A Concedente reserva-se o direito de vistoriar o bem público 

dado em concessão, sempre que julgar conveniente, determinando as providências que 

entender oportunas e necessárias para sua preservação, fiscalizando , outrossim, o uso do 

mesmo. 

Parágrafo Único - A concessionária deve atender à solicitação de 

documentos em geral quando formulada pela concedente para efeito de fiscalização do 

atendimento aos termos desta lei e do Contrato Administrativo a ser firmado , sob pena 

de responsabilização. 

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

normas emanadas do Poder Público Concedente realizando a imediata reparação assim 

que apurado o respectivo dano material em imóveis, veículos ou bens de qualquer 

natureza de vizinhos, visitantes, ou prepostos, bem como o ressarcimento em face da 

parte prejudicada acerca de eventual ocorrência de danos ambientais oriundos das 

atividades da concessionária. 

Art. 9º Integram a presente Lei : 

a) Anexo 1: Mapa da área pública objeto da concessão do direito real de 

uso ; 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
b) Anexo II : Minuta de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal , aos 08 de dezembro de 2017. 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 08 de 

dezembro de 2017. 

IVAN A MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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ANEXOI 

MAPA DA ÁREA CONCEDIDA 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

ANEXO II 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2017 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO QUE SE FAZ 

ENTRE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE JABOTICABAL E PEDREIRA 

BORBOREMA LTDA. 

Ao oito dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 

Jaboticabal/SP, de um lado a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

JABOTICABAL, representada pelo Prefeito JOSÉ CARLOS HORI, brasileiro, 

inscrito no CPF n. º 055 .848 .708-46, portador do RG n.º 12.234.535-6, residente e 

domiciliado à Avenida Capitão Fortunato nº 319, nesta cidade, neste ato simplesmente 

denominada de CONCEDENTE, e de outro lado, PEDREIRA BORBOREMA 

LTDA, com sede na Rodovia SP 333 Km. 02 + 700 metros, s/n, Chácara Santa Rosa, na 

cidade de Borborema/SP, inscrita no CNPJ nº 12.929.190/0001-05 , representada por 

VALDIR CARACHO, portador do CPF nº 001.918.938-97 e RG nº 12.328.027-8 , 

residente e domiciliado à Rua Maria José Bianchi nº 3-1 27, Residencial Villaggio III, 

Vila Aviação, Bauru/SP, neste ato simplesmente denominado de CONCESSIONÁRIO, 

foi levado a efeito o presente Contrato de Concessão de Direito Real de Uso que regerá 

pelas cláusulas e condições seguintes : 

TÍTULO 1 - DO OBJETO, DO PRAZO E DA REMUNERAÇÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica outorgada à pessoa jurídica PEDREIRA 

BORBOREMA LTDA, com sede na Rodovia SP 333 Km. 02 + 700 metros, s/n, 

Chácara Santa Rosa, na cidade de Borborema/SP, inscrita no CNPJ nº 12.929.190/0001-

05, a concessão do direito real de uso da área localizada no bairro Dr. Fontes, Distrito de 

Lusitânia, neste Município de Jaboticabal/SP, com área de 15 ,108 hectares, 

correspondentes a 6,243 alqueires paulistas, nos termos da matrícula 21.951 , registrada 

no Cartório de Registro de Imóveis deste Município. 
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§1 º. A CONCEDENTE tem o domínio da área descrita no item supra e outorga a 

concessão do di reito real de uso a título oneroso, com a finalidade de promover a 

extração de basalto e pesquisa, nos termos autorizados à CONCESSIONÁRIA, por 

meio do alvará de pesquisa emitido pelo DNPM - Departamento Nacional de Produção 

Mineral. 

§2º. A CONCESSIONÁRIA é detentora dos direitos minerários de extração de basalto, 

conforme processo de requerimento de cessão parcial do DNPM - Departamento 

Nacional de Produção Mineral nº 820.036/2017, desmembrado do Processo de Alvará 

de Pesquisa nº 820.6.75/20 10, para a extração de basalto e pesquisa, cuja poligonal 

encontra-se inserida na propriedade da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, 

representada no Anexo do presente Contrato . 

CLÁUSULA SEGUNDA: A renda devida pela CONCESSIONÁRIA à 

CONCEDEN TE será composta pelas seguintes parcelas: 

a) Remuneração de 2% (dois por cento) sobre a receita bruta de 

vendas, livre de impostos; 

b) Fornecimento, para uso da Administração Pública Municipal, 

de 100 m 3 (cem metros cúbicos) mensais de pedra processada ou 22 (vinte e 

duas) toneladas mensais de ASFALTO USINADO A QUENTE, TIPO CBUQ, 

FAIXA "D ", PADRÃO D. E.R. (002) , a critério da CONCEDENTE, ambas 

cumuláveis em caso de não utilização. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A concessão de que trata esta lei vigorará pelo prazo da 

licença/autorização concedida pelo DNPM - Departamento Nacional de Produção 

Mineral, processo de requerimento de cessão parcial nº 820.036/2017, desmembrado do 

Processo de Alvará de Pesquisa nº 820.6.75/20 10. 
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. À CONCESSIONÁRIA cabe informar imediatamente à CONCEDENTE qualquer 

alteração · incidente na licença concedida pelo DNPM - Departamento Nacional de 

Produção Mineral, sob pena de responsabilização na esfera correspondente 

§2º. Ocorrendo a extinção da concessão por força de lei ou decorrente de qualquer das 

hipóteses previstas neste Contrato Administrativo , fica o Concessionário obrigado a 

desocupar o imóvel dado em concessão no prazo de 30 (trinta) dias, e não o fazendo 

será tido como esbulhador da posse, sujeito a ação possessória própria. 

§3°. A CONCESSIONÁRIA somente poderá desenvolver suas atividades nos estritos 

limites do que for autorizado pelo DNPM - Departamento Nacional de Produção 

Mineral e por outros órgãos que componham o respectivo trâmite. 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

CLÁUSULA QUARTA: A concessão do direito real de uso ora outorgada possui como 

fundamento legal o disposto pelos artigos 114 e 115 da Lei Orgânica Municipal e 

autorização legislativa, conforme os termos da Lei Municipal nº 4.886, de 08 de 

dezembro de 201 7. 

DOS DEVERES E DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

CLÁUSULA QUINTA: O CONCESSIONÁRIO será emitido na posse do imóvel a 

partir da data da assinatura deste Contrato e não poderá introduzir nenhuma alteração 

sem prévia autorização escrita por parte do CONCEDENTE. Qualquer pedido dessa 

natureza deverá ser dirigido à CONCEDENTE, ficando a seu critério autorizar a 

solicitação pleiteada. 

Parágrafo único. Qualquer edificação a ser feita no referido espaço público deverá ser 

previamente aprovada pelo Setor competente da Prefeitura, ficando incorporado ao 

imóvel por ocasião do término ou do cancelamento da concessão, sem que assista à 

CONCESSIONÁRIA o direito de indenização. 
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CLÁUSULA SEXTA: Fica o CONCESSIONÁRIO sujeito aos encargos que lhes são 

estabelecidos por este contrato e pela Lei Municipal de autorização. 

CLÁUSULA SÉTIMA: São deveres do CONCESSIONÁRIO: 

1- servir-se da área para o uso convencionado; 

II- conservar as dependências da área no estado em que recebeu; 

III- levar imediatamente ao conhecimento do Município de Jaboticabal o surgimento de 

qualquer dano ou defeito no imóvel, bem como eventuais turbações de terceiros; 

IV- realizar a imediata reparação de danos verificados no imóvel ou nas suas 

instalações, provocados por si, visitantes ou prepostos, inclusive danos ambientais ; 

V- não realizar modificações no imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do 

Município. 

VI- o objeto deste contrato, qual seja, o uso do bem público, não poderá a quem quer 

que seja e/ou a qualquer título, ser cedido, alienado, transferido, prometido em dação 

em pagamento, penhorado e onerado de qualquer forma, sem o consentimento do 

Concedente, sob pena de rescisão contratual. 

VII- arcar com as despesas e encargos civis e administrativos que vierem a recair sobre 

o imóvel. 

VIII- respeitar e obedecer todas as normas emanadas do Poder Público Concedente. 

IX- cumprir todas as normas aplicáveis à atividade a ser desenvolvida na área objeto da 

presente concessão, em especial o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, que 

deu nova redação ao Decreto-Lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). 
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X- respeitar e obedecer todas as normas técnicas, bem como as normas ambientais e as 

normas minerárias . 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA OITAVA: A inexecução total ou parcial dos encargos pelo 

CONCESSIONÁRIO enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas 

em lei e no presente instrumento. 

CLÁUSULA NONA: A rescisão do presente contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, por infração dos deveres e 

obrigações pelo CONCESSIONARIO; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência 

para a Administração ; 

III - judicial , 

CLÁUSULA DÉCIMA: Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

III - a paralisação da exploração mineral, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

IV - a prática de qualquer ato vedado pelas normas minerárias ou contrários a atos 

emanados pelos órgãos competentes da órbita federal; 

V - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a concessão de uso, em especial efeito de fiscalização do 

atendimento aos termos da Lei Autorização da Concessão e do presente Contrato 

Administrativo; 
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- a decretação de falência do CONCESSIONÁRIO; 

VII - a dissolução da sociedade do CO CESSIO ÁRIO; 

VIII - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do 

CONCESSIONÁRIO, que prejudique a execução da exploração mineral, pesquisa e 

outras atividades relacionadas à matéria; 

IX - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo Prefeito Municipal e exaradas no processo administrativo a que se 

refere este contrato; 

X - a ocorrência de caso fortuito ou de força ma10r, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do objeto deste contrato. 

Parágrafo único . Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

DAS SANÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONCESSIONÁRIO as 

seguintes sanções : 

I - advertência; 

II - multa no valor equivalente a 12 (doze) vezes a média da remuneração mensal, 

atualizada pelo IPCA, considerado o período total do contrato já executado; 

Parágrafo único . Da decisão que determinar a aplicação de sanções, é facultada a 

apresentação de recurso pelo CONCESSIONÁRIO, no respectivo processo, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis. 

DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A CONCEDENTE se reserva no direito de 

vistoriar o imóvel sempre que julgar conveniente, determinando as providências que 
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entender necessárias para sua preservação, fiscalizando, outrossim, o uso do mesmo e os 

demais aspectos legais e contratuais. 

DA EXTINÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Ocorrendo a rescisão contratual por 

desatendimento a lei, ou descumprimento de quaisquer hipóteses previstas nas cláusulas 

anteriores, o contrato fica automaticamente extinto e o CONCESSIONÁRIO obrigado 

a desocupar o imóvel no interregno do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de não o 

fazendo serem tomadas as medidas judiciais cabíveis à espécie. 

Parágrafo único. Havendo a alteração da titularidade dos direitos minerários perante os 

órgãos federais competentes, não ocorrerá a sub-rogação deste contrato ao sucessor, 

devendo ser obtida nova autorização legislativa e ser celebrado novo contrato 

administrativo. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Para solução das pendências deste contrato as 

partes elegem o foro desta Comarca de Jaboticabal, com renúncia expressa a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Para efeito interpretativo e solução de eventuais 

omissões verificadas na execução do presente contrato deverão ser aplicados os de 

direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos, as disposições de direito privado e as normas do direito minerário . 
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Por estarem assim justos e contratados, e o presente expressar fielmente aquilo que 

previamente estabeleceram as partes, fica o mesmo lavrado em livro próprio da 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal. 

e 

Fazenda Públi 

Concedente 

-
CHO 

Sócio Proprietário 

Pedreira Borborema LTDA 

Concessionário 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

CONTRATADA: Pedreira Borborema LTDA 

CONTRATO Nº 128/2017 

OBJETO: CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO QUE SE 

FAZ E TRE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE JABOTICABAL E PEDREIRA 

BORBOREMA LTDA. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo 

acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos de tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos 

e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais 

que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e 

decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados 

no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, 

de 14 de janeiro de 1.993 , precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

Jaboticabal, aos 08 de dezembro de 2017. 
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C O NTRATANTE: 

Nome e Cargo: JOSÉ CARLOS HORI - Prefeito Municipal 

E-mail institucional: gabinete@jaboticabal.sp.gov.br 

E-mail pessoal: jchori20l 7@gmail.com 

C O N TR ATA D A: 

Nome e Cargo: V ALDIR CARACHO - Sócio Proprietário 

E-mail institucional: pedreiraborborema@gmai l.com 

E-mail pessoal: pedreiraborborema@gmail.com 

----
RACHO 

Sócio Proprietário 

Pedreira Borborema LTDA 

Concessionário 
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