
DECRETO 3661/2007
“Dispõe sobre autorização de uso de
bem público”

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

D E C R E T A :

Artigo 1º Fica autorizado, a título precário, à Cooperativa de
Triagem de Sucata União São Sebastião – COOPERSSUS, inscrita no CNPJ
sob o nº 03.917.573/0001-72, com sede na Rua Benedito Frúgoli, 180 – Centro -
São Sebastião/SP,  o uso, a ocupação, a manutenção e a conservação, nos
moldes do estabelecido no Anexo I, dos bens públicos descritos no Anexo II,
ambos deste Decreto.

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

São Sebastião,  5 de janeiro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

AN/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
SEBASTIAO, doravante denominado MUNICÌPIO, à COOPERATIVA DE TRIAGEM
DE SUCATA UNIÃO SÃO SEBASTIÃO - COOPERSSUS, 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, a ocupação, a manutenção e a
conservação dos banheiros e duchas instalados no espaço conhecido como “aterro da
rua da praia” e descritos no Anexo II deste Decreto.

Subcláusula Única – A presente autorização tem como finalidade a disponibilização
dos bens autorizados ao uso público.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO

O uso, a ocupação, a exploração, a manutenção e a conservação do objeto deste
Termo de Autorização se darão pela AUTORIZADA com utilização de equipamento,
material e mão-de-obra próprios.

Subcláusula Primeira – O atendimento deverá ser executado conforme as
características e condições dos locais, devendo a AUTORIZADA:

I - Limpar e lavar os banheiros, inclusive pias, bacias, assentos, pisos e paredes
azulejadas, pilastras, lavabos e acessórios (torneiras, válvulas e registros), com
saneantes domissanitários, mantendo-se odorizante sólido nos vasos sanitários;
II – Fornecer aos usuários, em quantidade suficiente, papel higiênico e papel toalha;
III – Manter constantemente limpas todas as instalações e utensílios dos bens
autorizados, inclusive suas áreas externas;
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IV – Manter os cestos de lixo constantemente limpos, acondicionando os resíduos em
sacos plásticos duplos e resistentes, que deverão ser removidos para o local
apropriado, observada a legislação pertinente; e
V - Executar imediatamente qualquer serviço necessário em virtude de circunstâncias
imprevistas, a fim de manter os bens no mais perfeitos estado de conservação e uso.

Subcláusula Segunda - Entende-se por saneantes domissanitários as substâncias
destinadas à higienização, desinfecção domiciliar em ambientes coletivos e/ou
públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água, compreendendo:

I - desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente,
microorganismos quando aplicado em objetos inanimados ou ambientes; e
II - detergentes: destinados a dissolver gorduras e a higiene de recipientes e vasilhas,
bem como aplicações de uso doméstico.

Subcláusula Terceira – Os produtos utilizados para higienização e desinfecção
deverão ter registro do Ministério da Saúde, conter rótulo com a indicação do
produto, composição, fornecedor, validade e forma de utilização.

Subcláusula Terceira - A qualquer tempo o MUNICÍPIO poderá solicitar
esclarecimentos e informações acerca das atividades desenvolvidas pela
AUTORIZADA.

Subcláusula Quarta – O MUNICÍPIO fornecerá à AUTORIZADA, mediante
solicitação prévia, documentos e informações necessárias para o bom cumprimento
da presente autorização.

Subcláusula Quinta – É vedada a transferência total ou parcial do objeto desta
autorização.

Subcláusula Sexta - Em nenhuma hipótese será constituído vínculo de qualquer
natureza, especialmente empregatício, entre o MUNICÍPIO e a AUTORIZADA, seus
cooperados e/ou prepostos;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO USO
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A AUTORIZADA deve disponibilizar diariamente os bens descritos no Anexo II deste
Decreto para o uso público.

Subcláusula Primeira - Fica permitida à AUTORIZADA a cobrança pela utilização
dos bens descritos no Anexo II deste Decreto, obedecidos os seguintes valores:

I - Pela utilização dos banheiros R$0,80 (oitenta centavos de real); e
II - Pela utilização das duchas R$ 1,50 (um real e cinqüenta centavos).

Subcláusula Segunda – A utilização dos bens autorizados, por menores de 5 (cinco) e
maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, deverá ser gratuita.

Subcláusula Terceira -  A utilização das duchas deve respeitar o tempo máximo de 10
(dez) minutos por pessoa.

Subcláusula Quarta - O uso dos bens deverá ser disponibilizado ao público
obedecendo ao seguinte:

I - No período considerado como de “alta temporada”, compreendido entre o dia 14
de novembro de cada ano até o último dia de fevereiro do ano seguinte e durante o
mês de julho, o horário de funcionamento dos banheiros e duchas será das 8 até à 0hs,
diariamente;
II - No período considerado como de “baixa temporada”, compreendido entre o
primeiro dia de março até o dia 13 de novembro de cada ano, com exceção do mês de
julho, o horário de funcionamento será das 8 às 22hs, diariamente;
III - Durante o carnaval o funcionamento dos banheiros e duchas se dará 24 horas
por dias, iniciando a operação na quinta-feira da semana que o antecede e
terminando na quarta-feira seguinte;
IV - Durante a Festa do Padroeiro, festas tradicionais do Município e demais eventos
o horário de funcionamento será das 8 às 2hs; e
V - Sempre que houver interesse do MUNICÍPIO, poderá haver alteração no horário
de funcionamento das duchas e banheiros, bastando a comunicação com 3 (três) dias
de antecedência à AUTORIZADA.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DA AUTORIZADA
3



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

Subcláusula Primeira – Além das demais obrigações estabelecidas no presente
Decreto, deverá a AUTORIZADA:

I - Arcar com os custos necessários para o uso, ocupação, manutenção e conservação
dos bens públicos descritos no Anexo II;
II - Responsabilizar-se pelo asseio e conservação dos banheiros e duchas públicas,
realizar obras e instalar todos os equipamentos, insumos, móveis e utensílios
necessários para seu apropriado funcionamento;
IV - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo MUNICÍPIO
quanto ao cumprimento da presente autorização;
V - Arcar com eventuais prejuízos causados, ao MUNICÍPIO ou a terceiros, por
ineficiência ou irregularidades cometidas no uso dos bens públicos descritos no Anexo
II;
VI - Arcar com as despesas de instalação e remoção, manutenção e conservação dos
equipamentos necessários a boa utilização dos bens públicos descritos no Anexo II;
VII - Fazer manutenção nas instalações hidráulicas e elétricas já existentes, bem
como instalar o que for necessário para o bom funcionamento dos bens autorizados;
VIII - Manter seus cooperados ou prepostos devidamente uniformizados e munidos de
credencial durante todo o período em que permanecerem nas dependências dos bens
autorizados;
IX – Informar, em local visível, os preços praticados, e a gratuidade dos serviços aos
menores de 5 (cinco) e maiores de 65 (sessenta e cinco) anos.
X – Permitir, a qualquer tempo, a fiscalização de suas instalações pelo MUNICÍPIO.
XI -  Havendo necessidade, executar a manutenção corretiva no prazo máximo de 48
horas a fim de que seja garantido o bom uso dos bens públicos pelo público.
XII - Fornecer todo o material descartável necessário à utilização dos bens descritos
no Anexo II, observadas as normas técnicas sanitárias.
XIII - Responsabilizar-se pela disciplina dos seus cooperados ou prepostos durante o
horário de funcionamento, comprometendo-se que estes deverão manter o devido
respeito e cortesia entre os colegas de trabalho e usuários dos bens autorizados.
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Subcláusula Segunda - A fiscalização ou o acompanhamento do uso, ocupação,
exploração, manutenção e conservação dos bens públicos, descritos no Anexo II, pelo
MUNICÍPIO, não exclui ou reduz a responsabilidade da AUTORIZADA, nos termos
da legislação vigente;

Subcláusula Terceira - A AUTORIZADA deve garantir a continuidade da utilização
dos bens pelo público em geral.

Subcláusula Quarta – São de responsabilidade da AUTORIZADA os encargos de
natureza tributária e despesas de caráter previdenciário e trabalhista devidos em
razão das obrigações assumidas com a presente autorização.

Subcláusula Quinta - Os bens e equipamentos deverão atender à legislação
pertinente, sobretudo quanto às normas ambientais, de segurança e de acessibilidade.

Subcláusula Sexta – A AUTORIZADA, durante os horários de funcionamento
descritos na Subcláusula Quarta da Cláusula Terceira deste Anexo, é responsável por
guardar a integridade dos bens descritos no Anexo II, respondendo por todo e
qualquer dano, tendo ou não concorrido para sua ocorrência.

Subcláusula Sétima – Durante os horários não compreendidos nas Subcláusulas
anteriores a responsabilidade por sua guarda será do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA QUINTA – 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 dos bens autorizados,
assim como a instalação de utensílios e mobiliário, deverá ser precedida de expressa
autorização do MUNICÍPIO.
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Subcláusula Terceira – O MUNICÍPIO poderá, a qualquer tempo, alterar a presente
autorização.

Subcláusula Quarta - 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 Quinta – Revogada a qualquer título a presente autorização, as
benfeitorias necessárias, úteis e/ou voluptuárias realizadas serão incorporadas ao
patrimônio público, não podendo a AUTORIZADA retirá-las, tampouco pleitear
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 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.

Subcláusula Sétima – O MUNICÍPIO poderá, quando finda a Autorização, em razão
de conveniência e oportunidade, determinar que a AUTORIZADA retire, às suas
expensas, as benfeitorias realizadas.

São Sebastião, 5 de janeiro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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