
DECRETO 4083/2008
 “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 Ficam autorizados, a titulo precário e gratuito, à
MARIA DE FÁTIMA TURRA, brasileira, solteira, do lar, residente e
domiciliada na rua Miramar, s/nº - Morro do Abrigo, MARCELA RODRIGUES
GONÇALVES, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada na Avenida
Bernardo Cardim Neto, n.º 1000 fundos – Bairro São Francisco e DALILA
MORAES DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada na
Travessa Simeão Caldeira, n.º 328 – Morro do Abrigo, todas neste Município, o
uso, a manutenção e a conservação, nos moldes do estabelecido no Anexo I, da
cozinha da antiga casa do caseiro da Escola Municipal Walfrido Maciel
Monteiro, situada na Rua Guaratinguetá, n.º 36 – Morro do Abrigo, neste
Município.

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

São Sebastião,  7 de março de 2008.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

RMM/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 MARIA DE FÁTIMA TURRA,
MARCELA RODRIGUES GONÇALVES e DALILA MORAES DA SILVA, doravante
denominadas AUTORIZADAS, 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 às AUTORIZADAS,
a título precário, gratuito e por prazo indeterminado, o uso, a ocupação, a
manutenção e a conservação da cozinha da antiga casa do caseiro da Escola
Municipal Professor Walfrido Maciel Monteiro, situada na Rua Guaratinguetá, n.º 36
– Morro do Abrigo, neste Município.

Subcláusula Única. A presente autorização tem como finalidade a implementação do
Projeto Mãos na Massa, que visa:
I – Promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população de
baixa renda residente no município;
II – melhoria da qualidade da alimentação;
III – geração de trabalho e ampliação de renda; e
IV – incentivar a estruturação e a organização da produção de modo
associativista/cooperativista.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO USO E MANUTENÇÃO

As AUTORIZADAS são totalmente responsáveis pelo bem autorizado durante a
vigência da presente autorização, respondendo solidária e integralmente por qualquer
dano material ou imaterial decorrente desta.

Subcláusula Primeira. As AUTORIZADAS são responsáveis por todas as despesas
advindas da presente autorização, exceto aquelas advindas do consumo de água e
energia elétrica..

Subcláusula Segunda. São de responsabilidade das AUTORIZADAS 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,
exceto no caso dos seguintes utensílios cedidos precariamente, e pelo período de
vigência da presente Autorização:
I – Um forno medindo 0,68m x 1,26m;
II – Duas formas de alumínio 60cm x 40cm;
III – Um liquidificador de uso doméstico;
IV – Um forno de microondas;
V – Uma estante de aço com quatro prateleiras;
VI – Uma mesa de madeira maciça medindo 1,80m x 0,70m;
VII – Seis formas de bolo inglês;
VIII – Dez formas pequenas de pudim;
IX – Uma assadeira retangular de alumínio medindo 20cm x 30cm;
X – Uma assadeira redonda de alumínio com 23cm de diâmetro; e
XI Uma forma de alumínio para pizza com 23cm de diâmetro.

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DAS AUTORIZADAS

As autorizadas são responsáveis civil e criminalmente por qualquer dano, material ou
moral, decorrente de ação ou omissão, negligência, imperícia ou imprudência,
praticados em razão da presente Autorização.

Subcláusula Única. A fiscalização ou o acompanhamento do uso pelo MUNICÍPIO,
não inclui ou reduz a responsabilidade das AUTORIZADAS, nos termos da legislação
vigente.

CLÁUSULA QUARTA - 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. Qualquer alteração externa ou interna do bem autorizado,
assim com a instalação de utensílios e mobiliário, deverá ser precedida de expressa
autorização do MUNICÍPIO.

Subcláusula Terceira. O MUNICÍPIO poderá, a qualquer tempo, alterar a presente
autorização.

Subcláusula Quarta. Ficam as AUTORIZADAS cientes de que o MUNICÍPIO, a seu
critério e conveniência, poderá, a qualquer tempo, revogar a presente autorização,
obrigando-se as AUTORIZADAS a restituírem o bem autorizado no prazo
improrrogável de trinta dias contados da data do recebimento da Notificação.

Subcláusula Quinta. Revogada a qualquer título a presente autorização, as
benfeitorias necessárias, úteis e/ou voluptuárias realizadas serão incorporadas ao
patrimônio público, não podendo as AUTORIZADAS retira-las, tampouco pleitearem
qualquer tipo de indenização.

Subcláusula Sexta. Quando da restituição, os bens e equipamentos deverão estar em
bom estado de funcionamento e uso, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou
obrigações, não assistindo ‘as AUTORIZADAS 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 Sétima. O MUNICÍPIO poderá, quando finda a Autorização, em razão
de conveniência e oportunidade, determinar que as AUTORIZADAS retirem, às suas
expensas, eventuais benfeitorias realizadas.


	Prefeito

