
DECRETO 3613/2006
“Dispõe sobre autorização de uso de
bem público”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no artigo
101, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, alterada pela Emenda 3/2006,

D E C R E T A :

Artigo 1º Ficam autorizados, a título precário, à Sociedade
Amigos da Praia de Maresias - SOMAR, situada na rua Sebastião Romão
César, n.º 407, Maresias, São Sebastião/SP, o uso de bens públicos municipais
para a instalação de porta-pranchas, nos moldes do estabelecido no Anexo I,
deste Decreto.

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 29 de dezembro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

AN/dsc
Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.



ANEXO I

A autorização de uso de bem público outorgada pelo MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO, doravante denominado MUNICÍPIO, à SOCIEDADE AMIGOS
DA PRAIA DE MARESIAS - SOMAR, doravante denominada
AUTORIZADA, será regulada pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Com fundamento no artigo 101, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município
de São Sebastião, alterado pela Emenda 3/2006, o MUNICÍPIO outorga à
AUTORIZADA, a título precário e por prazo indeterminado, o uso de bens
públicos municipais para a instalação e manutenção de cinco porta-
pranchas de surf ao longo da orla da praia de Maresias.

Subcláusula única. Os porta pranchas serão instalados nos seguintes locais;
I – em frente a Praça do Surf/Bombeiros;
II – em frente ao Beach Hotel;
III – em frente a viela n.º 12;
IV – em frente a Viela, altura do n.º 2000 da Avenida Francisco Loup; e
V – no Canto do Moreira, em frente a viela de acesso à praia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Para a instalação dos porta-pranchas, bem como quaisquer obras acessórias
a serem erigidas nas áreas sob autorização, a AUTORIZADA deverá obter
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.

Subcláusula Primeira. Os porta-pranchas instalados deverão atender à
legislação pertinente, sobretudo quanto às normas ambientais, de segurança
e de acessibilidade.

Subcláusula Segunda. Os porta-pranchas deverão obedecer as seguintes
características:
I – estrutura de eucalipto tratado com cobertura de lona;



II – capacidade para acondicionar até dez pranchas.

Subcláusula Terceira. Os porta-pranchas terão 3,4m de largura, 3,5 de
comprimento e 3,5m de altura.

Subcláusula Quarta. A AUTORIZADA poderá firmar parcerias com
empresas privadas para operar a construção, instalação e manutenção dos
porta-pranchas, desde que sob o seu controle e responsabilidade e mediante
o atendimento integral das cláusulas e condições deste instrumento e da
legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO USO

É expressamente vedada a cobrança pela utilização dos porta-pranchas.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICIDADE

Fica autorizada a exploração, comercialização e veiculação de publicidade
nos porta-pranchas, desde que respeitadas as medidas de sua estrutura.

Subcláusula Primeira. Os porta-pranchas deverão exibir o símbolo turístico
do município, conhecido como “peixinho”, com dimensão mínima de
40x60cm, além de veicular mensagens de caráter informativo e institucional
de ações e atividades da Administração Municipal.

Subcláusula Segunda. A exploração, comercialização e veiculação de
publicidade sujeitar-se-ão à legislação vigente, sobretudo quanto à
incidência de tributos.

CLÁUSULA QUINTA – DO USO E MANUTENÇÃO

A AUTORIZADA é responsável pela manutenção, conservação e
administração dos porta-pranchas, devendo zelar pelo cumprimento de suas
finalidades.



Subcláusula Primeira. A AUTORIZADA é responsável por todas as
despesas advindas da presente autorização.

Subcláusula Segunda. São de responsabilidade da AUTORIZADA os
encargos de natureza tributária e despesas de caráter previdenciário e
trabalhista que venham a incidir sobre a construção, instalação e
manutenção dos porta-pranchas, bem como a mão de obra contratada para
tanto, sob pena de imediata revogação da presente AUTORIZAÇÃO.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O MUNICÍPIO a seu exclusivo critério, e a qualquer tempo, poderá
fiscalizar o cumprimento do estabelecido no presente Termo.

Subcláusula Primeira. Fica a AUTORIZADA ciente de que o MUNICÍPIO a
seu critério e conveniência poderá, a qualquer tempo, revogar a presente
autorização, obrigando-se a AUTORIZADA, e seus eventuais parceiros, a
restituir o bem cedido no prazo improrrogável de trinta dias contados da
data do recebimento da Notificação.

Subcláusula Segunda. Revogada a qualquer título a presente autorização,
os porta-pranchas serão incorporados ao patrimônio público, não podendo a
AUTORIZADA retirá-los, tampouco pleitear qualquer tipo de indenização.

Subcláusula Terceira. Quando da restituição, os equipamentos deverão
estar em bom estado de funcionamento e uso, livres e desembaraçados de
quaisquer ônus ou obrigações, não assistindo à AUTORIZADA qualquer
direito de retenção, restituição ou indenização de qualquer espécie por
benfeitorias, acessões ou quaisquer tipo de compromissos assumidos em
função da presente autorização de uso.

Subcláusula Quarta. O MUNICÍPIO poderá, quando finda a autorização,
em razão de conveniência e oportunidade, determinar que a AUTORIZADA
retire, às suas expensas, os porta-pranchas e suas instalações.
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