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“Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Sebastião a proceder a permissão de uso de bem público 
municipal que especifica, ao Instituto Verdescola, e dá 
outras providências” 

 
 
 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte 
lei: 

 
 
Artigo 1º – Fica a Prefeitura Municipal de São Sebastião, pessoa jurídica de direito 

público, através do Poder Executivo, nos termos do § 2º do Artigo 101 da Lei Orgânica do 
Município, autorizada a proceder à permissão de uso ao Instituto Verdescola, Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, sem fins lucrativos, de faixa de terra de sua 
posse, localizada no Bairro do Sahy, a qual se destinará ao desenvolvimento de projetos e 
programas sócio-ambientais auto-sustentáveis e para suas respectivas atividades e 
edificações. 

 
Parágrafo Único – O terreno público de que trata o caput deste artigo, 
assim se descreve: 

 
“Inicia-se em um ponto localizado no alinhamento do lado 

direito da Rua Marginal de acesso, distando 119,33 metros da esquina com a 
rua Luiz Basílio dos Santos. Deste ponto segue com o rumo NW 72°23’01” e 
a distância de 52,30 m (cinqüenta e dois metros e trinta centímetros), 
confrontando nesta extensão com a Rua Marginal de acesso. Deste ponto 
deflete à direita e segue com o rumo NE 05º43’32” e a distância de 84,28m 
(oitenta e quatro metros e vinte e oito centímetros), confrontando nesta 
extensão com área de 4.824,31 m², próprio do município de São Sebastião. 
Deste ponto deflete a direita e segue com o rumo NE 78º34’20” e a distância 
de 11,13m (onze metros e treze centímetros), confrontando nesta extensão 
com quem de direito. Deste ponto deflete à direita e segue com o rumo SE 
89º30’49” e a distância de 34,60m (trinta e quatro metros e sessenta 
centímetros), confrontando nesta extensão com quem de direito. Deste ponto 
deflete à direita e segue com o rumo SW 02º19’00” e a distância de 101,70m 
(cento e um metros e setenta centímetros), até atingir o ponto inicial desta 
descrição, confrontando nesta extensão com quem de direito, encerrando no 
perímetro a área de 4.503,49m² (quatro mil quinhentos e três metros e 
quarenta e nove decímetros quadrados)”. 
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Artigo 2º - A Permissão de Uso de que trata a presente lei, fica condicionada 

exclusivamente aos objetivos previstos no artigo anterior, ficando a permissionária 
condicionada à manutenção das atividades e à preservação do patrimônio público.  

 
Artigo 3º – As condições em que se operará a Permissão de Uso do bem público 

municipal são as constantes da minuta do Termo de Permissão em anexo, a qual passa a 
fazer parte integrante e inseparável da presente Lei.  

 
Artigo 4º - A Permissão de Direito Real de Uso objeto desta lei é estabelecida a título 

gratuito e pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos. 
 
§ 1º - O Permissionário terá o prazo de 3 (três) anos, contados da vigência desta lei, 

para a execução e conclusão das edificações  destinadas ao Projeto Social constante do 
Artigo 1º.  

 
§ 2º - Em caso de não cumprimento do previsto no artigo 1º e no § 1º do Artigo 4º, 

ficará rescindida de pleno direito a permissão, retornando o imóvel ao patrimônio do 
Município, sem direito a indenização de benfeitorias necessárias ou não, que hajam sido 
feitas no local. 

 
§ 3º - Ao término do prazo ou rescindido o contrato de permissão, o Permissionário 

deverá restituir o imóvel ao Município, incorporando-se as benfeitorias, ao patrimônio 
município, sem ônus, em virtude da gratuidade do uso. 

 
Artigo 5º - O contrato de permissão será rescindido: 
 
I - No caso de dissolução social do Permissionário; 
 
II - Instaurada a insolvência civil do Permissionário; 
 
III - Por razões de interesse do serviço público plenamente justificado, sem que caiba 

ao Permissionário qualquer indenização. 
 
IV - Ocorrido o prazo da permissão. 
 
Artigo 6º - Serão da responsabilidade do Permissionário todas as despesas com 

emolumentos, tributos, preços e tarifas públicas decorrentes desta permissão, relativas ao 
imóvel, durante a vigência deste Instrumento. 

 
Artigo 7º - Reverterá o imóvel ao Patrimônio do Município com os acréscimos nele 

constantes, sem qualquer indenização ao Permissionário, na hipótese em que o mesmo, por 
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qualquer motivo, deixar de exercer as atividades para as quais se propõe, conforme o 
estabelecido nas disposições precedentes, bem como no término da permissão. 

    
Artigo 8º – As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei, correrão por 

conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente. 
 
Artigo 9º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
    São Sebastião, 16 de abril de 2010. 

 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 
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