
DECRETO 4034/2008
“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 gratuito, à TV
TAUBATÉ S/A, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.921.699/0001-95, com sede na
Rua Marechal Rondon, nº 55 – Alto de São Pedro – Taubaté – SP, o uso, a
manutenção e a conservação de parte de um bem público localizado na Rua
Itatiba, nº 600, Barequeçaba – São Sebastião – SP, conforme “croqui” segue
anexo ao termo de autorização, parte integrante do presente Decreto.

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

São Sebastião, 29 de janeiro de 2008.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

TSAJ/mcsc

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

“Termo firmado entre a Prefeitura de São
Sebastião e a TV TAUBATÉ S/A, visando a
autorização de uso de bem público”.

A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede na Rua Sebastião Silvestre Neves,
nº. 214, São Sebastião - SP, inscrita no CGC/MF sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato
representada, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. Juan
Manoel Pons Garcia, Cédula de Identidade  nº. 8.558.092 e CPF/MF nº. 00.958.618-07,
doravante denominada PREFEITURA e a TV TAUBATÉ S/A, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.921.699/0001-95, com sede na Rua Marechal
Rondon, nº 55, Alto de São Pedro, Taubaté – SP, neste ato representada por seus
procuradores, na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada AUTORIZADA,
resolvem firmar o presente Termo de Autorização de Uso de Bem Público a Título Gratuito,
com fundamento no art. 101, §1º, alterado pela Emenda nº 03/2006, da Lei Orgânica do
Município, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo, a autorização para o uso, a manutenção e a conservação
de parte de um bem público localizado na Rua Itatiba, nº 600, Barequeçaba – São Sebastião
– SP, com área de 96m2 (noventa e seis) metros quadrados, conforme “croqui” anexo, parte
integrante deste instrumento.

1.2. O bem público descrito no item anterior é parte integrante da Escola Municipal Luiza
Helena de Barros, sendo que, o acesso à área pela AUTORIZADA será feito de forma
totalmente independente pela Rua dos Comendadores.

1.3. O bem público, objeto do presente instrumento, do qual a PREFEITURA é proprietária e
legítima possuidora, destina-se exclusivamente à retransmissão dos sinais da AUTORIZADA,
sendo expressamente vedada sua utilização para finalidade diversa.



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS BENFEITORIAS

2.1. A AUTORIZADA, ao seu critério, edificará no bem público, as benfeitorias necessárias,
incluindo torre com finalidade de repetição de sinais de televisão e outros permitidos pelo
Código Nacional de Telecomunicações e demais instrumentos legais pertinentes.

2.2. As benfeitorias edificadas reverterão ao patrimônio público, excetuando-se os
equipamentos, aparelhos e outros bens móveis instalados pela AUTORIZADA, necessários à
retransmissão de seus sinais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1. A presente autorização poderá ser revogada a qualquer tempo, a critério de qualquer
das partes, mediante manifestação por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa)
dias, podendo ser prorrogado por mais noventa dias, uma vez que qualquer alteração de
sinal local depende da autorização formal do Ministério das Comunicações.

CLÁUSULA QUARTA – DO ÔNUS

4.1. O uso do espaço é gratuito.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. A PREFEITURA, a seu critério, e a qualquer tempo, poderá fiscalizar o cumprimento do
estabelecido na presente autorização.

5.2. O bem público objeto do presente Termo não poderá ser subautorizado a terceiros, sem
aviso prévio e expresso consentimento da PREFEITURA.

5.3. O bem público encontra-se em adequadas condições de uso, conforme relatório
fotográfico – Anexo II, sendo, a AUTORIZADA obrigada a manter as dependências do bem
público em boas condições, para assim as restituir quando findar a presente autorização, sem
que haja direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias,
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel, bem como em comunicar por escrito
quando da execução de alguma delas, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência.

5.4. 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;



5.5. 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.

5.6. A AUTORIZADA se encarregará de fazer todos os investimentos necessários à
implantação do posto de retransmissão dos sinais de TV, sendo responsável ainda pelas
despesas de manutenção e operação, inclusive as despesas com energia elétrica, que recaiam
ou venham a recair sobre o bem público.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

6.1. As partes elegem o Foro da Comarca de São Sebastião -SP, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer dúvidas
decorrentes deste instrumento.

E como estão de pleno acordo, assinam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma,
presenciados por duas testemunhas.

São Sebastião,  29  de janeiro de 2008.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

TV TAUBATÉ S/A

Testemunhas:

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