
DECRETO 3836/2007
“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, §1º da Lei Orgânica do Município, alterada pela Emenda 03/2006,

DECRETA:

Artigo 1º Fica autorizado, a título precário e oneroso, à
Associação dos Arrais, Mestres e Capitães Amadores do Estado de São Paulo -
AAMCASP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.363.156/0001-86, com sede na Rua
Alexandre Cicone, n.º 40, sala 01, Vila Carla, Guarujá – SP, o uso de bem
público municipal, nos moldes no Anexo I deste Decreto.

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

São Sebastião, 12 de julho de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

AN/mcsc

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
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ANEXO I

A Autorização de Uso de Bem Público outorgada pelo MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIAO, doravante denominado MUNICÌPIO, à ASSOCIAÇÃO DOS
ARRAIS, MESTRES E CAPITÃES AMADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO
- AAMCASP, 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 e por prazo indeterminado, o uso de 2 (duas)
salas situadas na Casa da Vela, durante 2 (dois) dias por semana, em horários
a serem definidos pela Secretaria Municipal de Esportes, para que sejam
ministrados cursos de Radiotelefonista, Arrais Amador, Mestre Amador e
Capitão Amador.

Subcláusula Única - Fica permitida à AUTORIZADA a cobrança dos
participantes dos cursos elencados nesta Cláusula.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO USO E MANUTENÇÃO

A AUTORIZADA 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 - 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 as atividades executadas, bem como a
mão de obra contratada para tanto, sob pena de imediata revogação da
presente AUTORIZAÇÃO.

Subcláusula Terceira - O uso do objeto deste Termo de Autorização se dará
pela AUTORIZADA 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 a
AUTORIZADA e/ou seus prepostos.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO ÔNUS

Em razão da presente autorização a AUTORIZADA obriga-se a fornecer
gratuitamente ao MUNICÍPIO, que disponibilizará à comunidade, os cursos de
Motor de Popa e Jet Sky, Radar GPS e Sonda e Mecânica Diesel.

Subcláusula Única – A duração, horários e critérios de seleção dos cursos
serão definidos pela Secretária Municipal de Esporte.

CLÁUSULA QUARTA
DA RESPONSABILIDADE DA AUTORIZADA

A AUTORIZADA é responsável civil e criminalmente por qualquer dano,
material ou moral, decorrente de ação ou omissão, negligência, imperícia ou
imprudência, praticados por seus cooperados ou prepostos.



3

Subcláusula Única - A fiscalização ou o acompanhamento do uso pelo
MUNICÍPIO, não exclui ou reduz a responsabilidade da AUTORIZADA, nos
termos da legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTADAS
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 poderá, a qualquer tempo, alterar a
presente autorização.

Subcláusula Terceira - 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 a restituir os bens autorizados no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da
Notificação.

Subcláusula Quarta - Quando da restituição, os bens 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.

São Sebastião, 12 de julho de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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