
DECRETO 3660/2007
“Dispõe sobre autorização de uso
de bem público”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito Municipal de
São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no
artigo 101, §1 da Lei Orgânica do Município, alterada pela Emenda 03/2006,

D E C R E T A:

Artigo 1º Ficam autorizados, a título precário e oneroso, à
Exatus Promoções e Eventos, inscrita no CNPJ sob n.º 08.085.799/0001-78,
situada na Rua Barão de Itapetininga, nº 37, Rua Alta , n.º 14, São Paulo – SP,
o uso de bem público municipal para a instalação de tendas, nos moldes do
estabelecido nos Anexos I e II deste Decreto.

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

São Sebastião, 3 de janeiro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

AN/mcsc

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.



ANEXO I DO DECRETO Nº 3660/2007

A Autorização de Uso de Bem Público outorgada pelo MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIAO, doravante denominado MUNICÍPIO, à EXATUS PROMOÇÕES E
EVENTOS LTDA., doravante denominada AUTORIZADA, será regulada pelas
seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Com fundamento no artigo 101, § 1º, da Lei Orgânica do Município de São
Sebastião, alterado pela Emenda 03/2006, o MUNICÍPIO outorga à
AUTORIZADA, a título precário, oneroso e por prazo determinado, o uso de
bem público municipal necessário para a instalação de duas tendas para a
comercialização de produtos na área denominada “aterro da rua da praia”,
durante a Festa de São Sebastião.

Subcláusula Primeira – A autorização vigorará de 05 a 28 de janeiro de 2007.

Subcláusula Segunda – As tendas serão cobertas por lonas na cor branca e
medirão 5 (cinco) metros de comprimento por 5 (cinco) metros de largura cada
uma, e serão instaladas em local a ser definido pelo MUNICÍPIO, de acordo
com sua conveniência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Para a instalação das tendas, bem como para a operação de qualquer atividade
na área sob autorização, a AUTORIZADA deverá obter prévia e expressa
autorização do MUNICIPIO.

Subcláusula Primeira – As tendas, assim como qualquer equipamento nelas
instalado, deverá atender à legislação pertinente, sobretudo quanto às normas
ambientais, de segurança e de acessibilidade.
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Subcláusula Segunda - A AUTORIZADA poderá firmar parcerias com
empresas privadas para operar a construção, instalação e manutenção da tenda
e dos serviços, 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 ÔNUS

Em razão da presente autorização a AUTORIZADA obriga-se a instalar, manter
e disponibilizar ao MUNICÍPIO, de 05 a 21 de janeiro de 2007, uma atenda,
medindo 50 metros de comprimento por 20 metros de largura, nos padrões
exigidos.

Subcláusula Única – Caberá ao MUNICÍPIO dar destinação à tenda
disponibilizada pela AUTORIZADA.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICIDADE

Fica autorizada a exploração, comercialização e veiculação de publicidade dos
produtos comercializados, desde que respeitadas as medidas de sua estrutura.

Subcláusula Única – 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
das tendas e de todos os equipamentos nelas instalados, devendo zelar pelo
cumprimento deste Decreto e da legislação vigente.

Subcláusula Primeira - A AUTORIZADA é responsável por todas as despesas
advindas da presente autorização.
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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, manutenção e
operação da tenda e das atividades nela executadas, bem como a mão de obra
contratada para tanto, sob pena de imediata revogação da presente
AUTORIZAÇÃO.

CLÁUSULA SÉTIMA – 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 24 (vinte e quatro) horas,
contadas da data do recebimento da Notificação.

Subcláusula Segunda – Revogada a qualquer título a presente autorização, não
fará jus a AUTORIZADA a qualquer tipo de indenização.

Subcláusula Terceira - Quando da restituição, o bem público autorizado
deverá encontrar-se em perfeita condição de uso, no exato estado em que se
encontrava quando da autorização, 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.

São Sebastião, 3 de janeiro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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ANEXO II DO DECRETO 3360/2007

A Autorização de Uso de Bem Público outorgada pelo MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIAO, doravante denominado MUNICÍPIO, à EXATUS PROMOÇÕES E
EVENTOS LTDA., doravante denominada AUTORIZADA, será regulada pelas
seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Com fundamento no artigo 101, § 1º, da Lei Orgânica do Município de São
Sebastião, alterado pela Emenda 03/2006, o MUNICÍPIO outorga à
AUTORIZADA, a título precário, oneroso e por prazo determinado, o uso de
bem público municipal necessário para a instalação de uma tenda para a
realização de evento musical e de dança na área denominada “aterro da rua da
praia”.

Subcláusula Primeira – A autorização vigorará de 14 de janeiro a 11 de
fevereiro de 2007.

Subcláusula Segunda – A tenda será coberta por lona na cor branca e medirá
15 (quinze) metros de comprimento por 25 (vinte e cinco) metros de largura, e
será instalada em local a ser definido pelo MUNICÍPIO, de acordo com sua
conveniência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Para a instalação da tenda, bem como para a operação de qualquer atividade
na área sob autorização, a AUTORIZADA deverá obter prévia e expressa
autorização do MUNICIPIO.
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Subcláusula Primeira – A tenda, os equipamentos instalados e as atividades
nela exercidas deverão atender à legislação pertinente, sobretudo quanto às
normas ambientais, de segurança, administrativas e de acessibilidade.

Subcláusula Segunda – A execução de qualquer atividade na área autorizada
somente será permitida mediante apresentação Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros – AVCB e manifestação positiva da Defesa Civil.

Subcláusula Terceira - A AUTORIZADA poderá firmar parcerias com
empresas privadas para operar a construção, instalação e manutenção da tenda
e dos serviços, 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 ÔNUS

Em razão da presente autorização a AUTORIZADA obriga-se a fornecer ao
MUNICÍPIO os seguintes serviços, nas seguintes datas:
I – apresentação da banda “Cecéu Muniz e Banda”, na Rua da Praia, nos dias
16, 17, 18, 19 e 20 de fevereiro de 2007, a partir das 23hs;
II – apresentação da banda “Tradição”, no coreto situado na Praça da Matriz,
nos dias 17, 18, 19 e 20 de fevereiro, das 22 às 02hs e nos dias 18 e 20 também
das 16 às 19hs.
III – apresentação de banda, a ser definida pela Secretaria de Cultura e
Turismo, em Boiçucanga, nos dias 17, 18, 19 e 20 de fevereiro, a partir das
23hs e nos dias 18 e 20, das 16 às 19hs.

Subcláusula Primeira – os horários e locais das apresentações poderão ser
alterados por conveniência do MUNICÍPIO.

Subcláusula Segunda - A AUTORIZADA deverá comprovar a contratação dos
serviços dos quais trata esta cláusula até dia 26 de janeiro de 2007, sob pena de
revogação da presente autorização.

2



CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICIDADE

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
da tenda e de todos os equipamentos nela instalados, devendo zelar pelo
cumprimento deste Decreto e da legislação vigente.

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, manutenção e
operação da tenda e das atividades nela executadas, bem como a mão de obra
contratada para tanto, sob pena de imediata revogação da presente
AUTORIZAÇÃO.

CLÁUSULA SÉTIMA – 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 24 (vinte e quatro) horas,
contadas da data do recebimento da Notificação.
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Subcláusula Segunda – Revogada a qualquer título a presente autorização, não
fará jus a AUTORIZADA a qualquer tipo de indenização.

Subcláusula Terceira - Quando da restituição, o bem público autorizado
deverá encontrar-se em perfeita condição de uso, no exato estado em que se
encontrava quando da autorização, 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.

São Sebastião, 3 de janeiro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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