
DECRETO 4225/2008 
“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, 

 
 
    D E C R E T A: 
 
 
Artigo 1º Ficam autorizados, nos moldes do previsto no 

Contrato Administrativo n.° 080/2007 - DCS, a título precário e oneroso, ao 
Banco Santander S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, com sede 
na Rua Amador Bueno, nº 474, São Paulo - SP, o uso, a ocupação, a 
manutenção e a conservação, nos moldes do estabelecido no Anexo I, do bem 
público descrito no Anexo II, ambos deste Decreto. 

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

publicação. 
 

São Sebastião, 24 de julho de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito  

 
 
 
 

AN/mcsc 
 

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 MUNICÍPIO, ao BANCO SANTANDER S/A, 
doravante denominada AUTORIZADO, 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, e no Contrato Administrativo n.° 
080/2007 - DCS, o MUNICÍPIO outorga ao AUTORIZADO, a título precário, 
oneroso e por prazo indeterminado, o uso de bem público municipal, descrito  no 
Anexo II deste Decreto, para a instalação de uma agência para atendimento 
bancário no Paço Municipal. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÔNUS 

 
Em razão da presente autorização e conforme previsto no Contrato Administrativo 
n.° 080/2007 - DCS o AUTORIZADO obriga-se ao pagamento de R$ 2.100,00 
(dois mil e cem reais) mensais ao MUNICÍPIO, reajustados anualmente pelo 
IPCA. 
 
Subcláusula Primeira – O pagamento devera ser efetuado todo dia 10 (dez) por 
meio de depósito na conta corrente n.° 45000004/7, Ag. 103, do Banco Santander 
S/A. 
 
Subcláusula Segunda – O atraso no pagamento da quantia estipulada ensejará a 
revogação da presente autorização. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO USO E MANUTENÇÃO 
 
O AUTORIZADO é responsável pela manutenção, conservação e administração do 
espaço autorizado, bem como de todos os equipamentos nele instalados, devendo 
zelar pelo cumprimento deste Decreto e da legislação vigente. 
 



Subcláusula Primeira - O AUTORIZADO é responsável por todas as despesas 
advindas da presente autorização. 
 
Subcláusula Segunda – São de responsabilidade do AUTORIZADO os encargos 
de natureza tributária e despesas de caráter previdenciário e trabalhista que 
venham a incidir sobre a instalação, manutenção, conservação e operação das 
atividades no espaço autorizado, sob pena de imediata revogação da presente 
AUTORIZAÇÃO. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O MUNICÍPIO a seu exclusivo critério, e a qualquer tempo, poderá fiscalizar o 
cumprimento do estabelecido no presente Termo.  
 
Subcláusula Primeira - Fica o AUTORIZADO ciente de que o MUNICÍPIO, a seu 
critério e conveniência, poderá, a qualquer tempo, revogar a presente autorização, 
obrigando-se o AUTORIZADO, 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, não 
fará jus o AUTORIZADO a qualquer tipo de indenização. 
 
Subcláusula Terceira - Quando da restituição, o bem público autorizado deverá 
encontrar-se em perfeita condição de uso, no exato estado em que se encontrava 
quando da autorização, não assistindo ao AUTORIZADO 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,      de julho de 2008. 
 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 



ANEXO II 
 
 

 


	Prefeito 

