
DECRETO 4294/2008 
“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 Fica autorizado, à título precário à Cooperativa de 

Triagem de Sucata União São Sebastião - COOPERSUSS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 03.917.573/0001-72, com sede na Rua Benedito Frugoli, n.º 180, Centro, 
São Paulo - SP, o uso, a ocupação, a manutenção e a conservação, do bem 
público descrito nos moldes do estabelecido no Termo de Autorização, parte 
integrante deste Decreto. 

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

publicação. 
 

São Sebastião, 10 de outubro de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito  

 
 
 
 

TPMB/dsc 

 
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 COOPERATIVA DE 
TRIAGEM DE SUCATA UNIÃO SÃO 
SEBASTIÃO – COOPERSUSS, visando à 
autorização de uso de bem público”. 

 
 
 
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede na Rua Sebastião Silvestre Neves, n.º 214, 
São Sebastião/SP, inscrita no CGC/MF sob o n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representada, 
na forma de sua Lei Orgânica, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Dr. Juan 
Manoel Pons Garcia, Cédula de Identidade n.º 8.558.092 e CPF/MF n.º 00.958.618-07, 
doravante denominada PREFEITURA  e a COOPERATIVA DE TRIAGEM DE SUCATA 
UNIÃO SÃO SEBASTIÃO – COOPERSUSS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 03.917.573/0001-72, com sede na Rua Benedito Frugoli, n.º 180, Centro, São 
Sebastião/SP, neste ato representada por sua procuradora, Sandra Lúcia Figueira, Diretora 
Presidente, portadora da cédula de identidade n.º M4.708.416 SSP/MG e CPF n.º 
657.336.306-04, 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 artigo 101, parágrafo 1º, alterado pela Emenda n.º 3/2006, da Lei 
Orgânica do Município, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste Termo, a outorga pelo MUNICÍPIO à AUTORIZADA, a título precário 
e por prazo de CINCO ANOS, o uso do imóvel constituído de terreno, e futuro Parque de 
Valorização de Resíduos Urbanos, localizado na Avenida Dr. Remo Corrêa da Silva, n.º 
1769, Bairro Topolândia, neste município, para desenvolvimento de suas atividades relativas 
à Triagem de Material Reciclável. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
O uso, a ocupação, a manutenção e a conservação do objeto deste Termo de Autorização se 
darão pela AUTORIZADA com utilização de equipamentos, material e mão-de-obra próprios. 
 
 
 
 
 



CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DA AUTORIZADA 
 

A AUTORIZADA é responsável civil e criminalmente por qualquer dano, material ou moral, 
decorrente de ação ou omissão, negligência, imperícia ou imprudência, praticados por seus 
cooperados ou prepostos. 
 
Subcláusula Primeira. A AUTORIZADA é responsável por todas as despesas 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 as 
atividades executadas. 
 
Subcláusula Terceira. Em nenhuma hipótese será constituído vínculo de qualquer natureza, 
especialmente empregatício, entre o MUNICÍPIO e a AUTORIZADA e/ou seus prepostos. 
 
Subcláusula Quarta. A fiscalização ou o acompanhamento do uso pelo MUNICÍPIO, não 
exclui ou reduz a responsabilidade da AUTORIZADA, nos termos da legislação vigente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS BENFEITORIAS 
 
Revogada a qualquer título a presente autorização, as benfeitorias necessárias, úteis e/ou 
voluptuárias realizadas serão incorporadas ao patrimônio público, não podendo a 
AUTORIZADA retira-las, tampouco pleitear qualquer tipo de indenização. 
 
Subcláusula Única. O MUNICÍPIO poderá, quando finda a autorização, em razão de 
conveniência e oportunidade, determinar que a AUTORIZADA retire, às suas expensas, as 
benfeitorias realizadas.  
 
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. 
 
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 trinta dias contados 
da data do recebimento da Notificação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO E DO REGIME LEGAL 
 
As partes elegem o foro da Justiça Estadual, 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 Convênio. 
 
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, assinam o presente em QUATRO vias 
de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo firmadas. 
 

São Sebastião, 10 de outubro de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
SANDRA LÚCIA FIGUEIRA 

Diretora Presidente da COOPERSUSS 
 

Testemunhas: 
 

1.______________________________        2.________________________________ 
Nome:      Nome: 
RG.:      RG: 


	Prefeito  

