
 
                           

DECRETO 4307/2008 
“Dispõe sobre autorização de uso de 
área pública”. 
 

 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito 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 

Sociedade Amigos do Bairro de Maresias (SOMAR), inscrita no CNPJ sob o nº. 
50.323.807/0001-33, com sede na Praça Internacional do surf, nº 633 – Sala 2 – 
Maresias – São Sebastião - SP, a sub-conceder sob sua responsabilidade, a 
administração, uso, manutenção e conservação, conjuntamente com a 
administração municipal, das instalações da “Praça Internacional do Surf”, 
situada na Avenida Francisco Loup, Bairro de Maresias, nesta municipalidade, 
nos moldes do estabelecido no Anexo I, parte integrante do presente Decreto. 

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

publicação. 
 
Artigo 3º Revoga-se as disposições em contrário, em especial o 

Decreto 3786/2007. 
 

São Sebastião, 4 de novembro de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 
AN/dsc 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação na 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 regularizada 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 03/2006, o MUNICÍPIO outorgada à 
AUTORIZADA, a título precário, oneroso e por prazo indeterminado, a 
administração, uso, manutenção e conservação, conjuntamente com a 
administração municipal, das instalações da “Praça Internacional do Surf”, 
situada na Avenida Francisco Loup, Bairro de Maresias, nesta municipalidade. 
 
Subcláusula Única. As benfeitorias edificadas pela AUTORIZADA reverterão 
ao patrimônio público. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO USO 

 
É expressamente vedada a cobrança pela utilização da área correspondente ao 
objeto da presente autorização. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE 
 
Fica autorizada a exploração, comercialização e veiculação de publicidade da 
área correspondente ao objeto da presente autorização, desde que sejam 
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 QUARTA – DO USO E MANUTENÇÃO 

 
A AUTORIZADA é responsável pela manutenção, conservação e administração 
da área correspondente ao objeto da presente autorização, devendo zelar pelo 
cumprimento de suas finalidades. 
 
Subcláusula Primeira. A AUTORIZADA é responsável por todas as despesas 
eventualmente 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 da área 
correspondente ao objeto da presente autorização, bem como a mão de obra 
contratada para tanto, sob pena de imediata revogação da presente 
autorização. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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 30 (trinta) dias contados da 
data do recebimento da Notificação. 
 
Subcláusula Segunda. Revogada a qualquer título a presente autorização, as 
eventuais benfeitorias serão incorporadas ao patrimônio público, não podendo 
a AUTORIZADA retirá-las, tampouco pleitear qualquer tipo de indenização. 
 
Subcláusula Terceira. O bem público encontra-se em adequadas condições de 
uso, sendo que, a AUTORIZADA fica comprometida a manter as dependências 
do bem público em boas condições, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 
ou obrigações, para assim as restituir quando findar a presente autorização, 



 
                           

não assistindo à AUTORIZADA qualquer direito de retenção, restituição ou 
indenização de qualquer espécie por benfeitorias, ainda que necessárias, as 
quais ficarão desde logo incorporadas ao bem público, bem como em 
comunicar por escrito quando da execução de alguma delas, com pelo menos 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência ou quaisquer tipo de compromissos 
assumidos em função da presente autorização de uso. 
 
Subcláusula Quarta. A AUTORIZADA, em decorrência de eventuais danos ou 
prejuízos causados no bem público objeto da presente autorização, deverá 
indenizar a PREFEITURA, ressalvada as hipóteses devidamente comprovadas 
de caso fortuito ou força maior. 
 
Subcláusula Quinta. Os termos do presente instrumento não geram vínculos 
trabalhistas entre a PREFEITURA e a AUTORIZADA, mesmo que estes 
tenham de disponibilizar empregados para a execução de eventuais serviços que 
se fizerem necessários. 
 

São Sebastião, 4 de novembro de 2008. 
 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 
 

Sociedade Amigos de Maresias - SOMAR 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
01.__________________________           02.________________________  
Nome:                                                         Nome:  
RG.:                       RG.:  
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