
DECRETO 3809/2007
“Dispõe sobre autorização de uso de
bem público”.

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

D E C R E T A :

Artigo 1º Fica autorizado, a titulo precário e gratuito, à Décio
da Silva Salú Júnior, residente e domiciliado à Rua Pescador Altino Garcês, n.º
37, neste Município, portador do RG n.º 17.824.345 e inscrito no CPF sob n.º
065.905.568-65, o uso de bem público municipal para a realização de prática
esportiva, nos moldes do estabelecido no Anexo I deste Decreto.

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

São Sebastião, 31 de maio de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

RJMB/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, a DÉCIO DA SILVA SALÚ
JÚNIOR, doravante denominado AUTORIZADO, 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 MUNICÌPIO outorga ao
AUTORIZADO, a título precário, gratuito e por prazo indeterminado, o uso da
Quadra de Tênis situada na Rua da Praia.

Subcláusula Primeira. A presente autorização restringe-se à utilização do bem
Às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 9 às 11 horas e das 14 às 16
horas.

Subcláusula Segunda. Os dias e horários autorizados poderão sofrer alteração
de acordo com a necessidade do MUNICÍPIO, devendo o AUTORIZADO ser
comunicado com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO USO E MANUTENÇÃO

O AUTORIZADO é responsável pelos bens autorizados durante o período em
que os esteja utilizando, respondendo integralmente por qualquer dano material
ou imaterial decorrente desta Autorização.

Subcláusula Primeira. O AUTORIZADO é responsável por todas as despesas
advindas da presente autorização.

Subcláusula Segunda. São de responsabilidade do AUTORIZADO os encargos
de natureza tributária e despesas de caráter previdenciário e trabalhista que
venham a incidir sobre as atividades executadas, bem como a mão de obra



contratada para tanto, sob pena de imediata revogação da presente
autorização.

Subcláusula Terceira. O uso, a ocupação, a exploração, a manutenção e a
conservação do objeto deste Termo de Autorização se darão pelo
AUTORIZADO com utilização de equipamento, material e mão de obra
próprios.

Subcláusula Quarta. Em nenhuma hipótese será constituído vínculo de
qualquer natureza, especialmente empregatício, entre o MUNICÍPIO e o
AUTORIZADO e/ou seus prepostos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Subcláusula Primeira. É vedada a transferência total ou parcial do objeto deste
Decreto a qualquer título.

Subcláusula Segunda. O MUNICÍPIO a seu critério e conveniência poderá, a
qualquer tempo, revogar a presente autorização.

Subcláusula Terceira. Revogada a qualquer título a presente autorização, não
fará jus o AUTORIZADO a qualquer tipo de indenização.
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