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LEI Nº 1469/2016

“Aprova a minuta do Termo de Concessão objeto da Lei Municipal nº 1.104/2010 que
autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de uso de bem imóvel público,
pelo prazo que especifica,  em favor  da Federação da Agricultura e Pecuária  do
Estado de São Paulo”

A Prefeita Municipal de Rubinéia, CLEVOCI CARDOSO DA
SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
lei,  faz  saber  que  a  Câmara  Municipal  aprovou  e,  ele
sanciona a seguinte Lei:

 

Art. 1º. Fica aprovada a Minuta do  TERMO DE CONCESSÃO DE
USO DE BEM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO  DE  CENTRO  DE
FORMAÇÃO  PROFISSIONAL  E  PROMOÇÃO  SOCIAL  DOS  PRODUTORES  E
TRABALHADORES  RURAIS  E  SEUS  FAMILIARES,  que  passa  a  ser  parte
integrante da Lei Municipal nº 1.104, de 29/ de janeiro de 2010.

Art. 2º. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art.  3º.  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
rebogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rubinéia, 27 de Outubro de 2016.

CLEVOCI CARDOSO DA SILVA
Prefeita Municipal

Registrada em livro próprio e publicada por afixação em local público de
costume na mesma data

JULIANA SASSO DE SOUZA
Chefe de Gabinete
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MINUTA  DO  TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PARA FINS DE
INSTALAÇÃO  DE  CENTRO  DE  FORMAÇÃO
PROFISSIONAL  E  PROMOÇÃO  SOCIAL  DOS
PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS  E  SEUS
FAMILIARES  QUE  ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RUBINÉIA  E  A
FEDERAÇÃO  DA  AGRICULTURA  E  PECUÁRIA  DO
ESTADO DE SÃO PAULO.

Aos  vinte  dias do mês de Setembro  de dois mil e
dezesseis, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA, inscrita no CNPJ sob o n°
45.135.043/0001-12,  com sede na Praça Osmar Novaes,  nº  700,  Centro,  Rubinéia  -  SP,
doravante denominada CONCEDENTE,  neste ato representada pelo(a) Prefeito(a)
Municipal, (_ _ Nome do Chefe do Executivo_ _ ) , portador (a) da carteira de Identidade
RG: ( _ _ _ _ _ _ _ _ ), CPF nº ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)  e de outro lado a FEDERAÇÃO DA
AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede a Rua Barão de Itapetininga, nº
224,  10º  Andar,  na  cidade  de  São  Paulo/SP,  CEP.  01042-907,  inscrita no CNPJ sob n°
60.595.451/0001-40,  doravante denominada CONCESSIONÁRIA,  representada neste ato
por ( _ _ _  Nome do Representante_ _ _), portador(a) da carteira de identidade RG n° ( _ _ _
_ _ _ _ ), CPF n° ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ ), têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente
contrato de concessão de uso de bem imóvel para fins de  instalação  de  CENTRO DE
FORMAÇÃO  PROFISSIONAL  E  PROMOÇÃO  SOCIAL  DOS  PRODUTORES  E
TRABALHADORES RURAIS E SEUS FAMILIARES, na forma autorizada pela Lei Municipal
nº 1.104/2010, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O presente instrumento contratual tem como objeto
a CONCESSÃO DE USO para fins de instalação de CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
PROMOÇÃO  SOCIAL  DOS PRODUTORES  E  TRABALHADORES  RURAIS  E  SEUS  FAMILIARES,
conforme cláusula 5ª e de acordo disposições da Lei Municipal nº 1.104/2010, que faz parte
integrante deste Termo de Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO LEGAL - Este Instrumento
contratual guarda inteira conformidade com os termos da lei autorizativa da concessão de
uso  do  bem imóvel,  do qual é parte integrante,  vinculando-se  a  ela  em todos  os  seus
termos.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA - O presente Termo terá vigência até (_ _ _data do
fim da vigência _ _ _ _), podendo ser prorrogado por períodos de 4 (quatro) anos, até o limite
estabelecido no artigo 2º da Lei Municipal nº 1.104/2010.

CLÁUSULA QUARTA-  DO VALOR DA CONCESSÃO -  A concessão de uso não  será
remunerada.

CLÁUSULA QUINTA – DO ESPAÇO FÍSICO CONCEDIDO – Espaço físico correspondente a
área de 10 (dez)  alqueires  contendo como benfeitorias  o  prédio  principal  com área  de
935,56  metros  quadrados  e  323,34  metros  quadrados  de  refeitório  a  ser  concluído,
totalizando 1.258,90 metros quadrados, objeto da matrícula nº 2382 do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Santa Fé do Sul/SP.

CLÁUSULA SEXTA – DAS  DESPESAS -  A Concessionária custeará  todas  as  despesas
necessárias à execução do objeto deste termo.
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CLÁUSULA SÉTIMA -  DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA -  É
assegurado a Concessionária o exercício da defesa de seus interesses,  dos atos e ações
previstos na legislação eleita no presente instrumento e na lei de origem, bem como:

a) Explorar o bem concedido,  pelo prazo e condições aqui avençadas  através  de
atividades voltadas ao cumprimento do objeto pactuado.

b) Desfrutar de forma gratuita do objeto dado em concessão de uso, em conformidade
com a lei municipal e este termo.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – São obrigações da concessionária:

a) Responder exclusiva e integralmente pelos encargos tributários, fiscais, trabalhistas e
patrimoniais pertinentes ao objeto da presente concessão de uso.

b) A  concessionária  poderá  firmar  parcerias  junto  à Sindicato  Rural  ou  outras
associações conveniadas sem fins lucrativos, desde que para a realização do objeto
da presente concessão.

c) Manter no local os funcionários em perfeitas condições de higiene e demais que
fizerem necessárias.

d) Utilizar e cuidar do imóvel sob concessão de uso, esclarecendo que todos os bens
móveis ali instalados, são de sua propriedade;

e) Cuidar da limpeza total do local, devendo ser diária, onde couber; 

f) Responder por incêndio na área de concessão de uso, se não provar caso fortuito ou
força maior, vício de construção ou origem criminal provocado por terceiros.

g) Responder integralmente por pequenos reparos na área do imóvel sob concessão,
exceto os resultantes de depreciação pelo tempo ou uso normal,  realizando
imediatamente a reparação de danos verificados,  causados por usuários sob sua
responsabilidade;

h) Pagar mensal e regularmente as despesas incidentes sobre  o imóvel,  inclusive as
multas e penalizações, se aplicadas.

i) Restituir o imóvel, ao término do prazo de vigência contratual ou determinado findo
prematuramente, na forma como o recebeu, salvo os desgastes normais da ação do
tempo e uso.

j) Responsabilizar-se pelas despesas da execução do objeto.

k) Cumprir fielmente as cláusulas contratuais.

l) Não incluir nos serviços oferecidos qualquer comercialização, onerosa ou gratuita, de
cigarros e bebidas alcoólicas,  salvo em ocasiões especiais,  com autorização e
condições impostas pela fiscalização. 

m) Cumprir a determinação do inciso V do artigo 27  da Lei 8.666/93,  nos termos do
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal que disciplina o trabalho do menor,
sendo de sua exclusiva responsabilidade as implicações penais cabíveis, em caso de
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descumprimento,  além de implicar na rescisão contratual,  conforme prevê o inciso
XVIII do artigo 78 da mesma Lei.  

n) Não empregar sob qualquer regime ou alegação,  pessoas que mantenham vínculos
empregatícios com a Concedente.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE - É assegurado
à Concedente o exercício, na defesa de seus interesses e em nome da vontade pública, dos
atos e ações previstos na legislação eleita para o presente instrumento e aquelas em que
fundamentam o interesse público, o direito de:

a).  Efetuar a fiscalização de uso  do  imóvel,  objeto  da  concessão,  exigir  o fiel
cumprimento de todos os serviços e demais condições pactuadas neste instrumento. 

b). Fazer cumprir todas as demais condições estipuladas.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – São obrigações da CONCEDENTE:

I. Permitir à Concessionária livre acesso e informações em relação à área do imóvel
objeto desta concessão de uso;

II. Comunicar à Concessionária previamente,  qualquer alteração no funcionamento do
imóvel,  que possa de alguma forma,  interferir no funcionamento do  Centro  de
Formação, objeto desta concessão;

III. Dar à Concessionária todas as condições necessárias para usufruir o imóvel,  não lhe
perturbando nem dificultando o uso; e

SUBCLÁUSULA SEGUNDA -  A existência e atuação da fiscalização da Concedente não
restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da concessionária, em relação aos
seus encargos tributários,  fiscais,  trabalhistas e patrimoniais,  suas consequências e
aplicações próximas ou remotas.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO – Este termo poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo, após aprovação do Poder Legislativo, com as devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DA RESPONSABILIDADE CIVIL – Qualquer dano
ocasionado à CONCEDENTE ou a terceiros,  por ato comissivo ou omissivo,  doloso ou
culposo da CONCESSIONÁRIA ou de seus prepostos, sujeitará esta, independentemente de
outras combinações contratuais e legais, ao pagamento de perdas e danos.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - É também de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA,  que
detém natureza de empresa prestadora de serviços, as obrigações patronais ou trabalhistas
tidas com seus empregados,  não gerando,  a presente relação contratual de prestação de
serviços, qualquer responsabilidade solidária da CONCEDENTE em relação aos empregados
da CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS – Quaisquer dúvidas surgidas na
execução deste Termo serão dirimidas entre as partes, durante a sua vigência, passando as
decisões,  assim tomadas,  a fazer parte integrante do mesmo,  desde  que  o  sejam por
escrito, mediante aditamento.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO – O Foro para dirimir as questões oriundas do
presente Termo será o da comarca  de  Santa  Fé  do  Sul/SP,  renunciando as partes
CONTRATANTES a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado
o presente Contrato em 2 (duas)  vias de igual teor e forma,  que depois de lido e achado
conforme é assinado pelas partes CONTRATANTES e pelas testemunhas abaixo firmadas.

                               Rubinéia/SP, ___ de _________________ de ______________.

________________________________________ _________________________________________
PPREFEITURA DE RUBINÉIA Federação da Agricultura e Pecuária 

do Est. de São Paulo 

Testemunhas

1 _______________________________________ 2 ______________________________________


