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“Autoriza a Prefeitura Municipal de São Sebastião a 
proceder a permissão de uso de bem público municipal que 
especifica, a empresa ECOPAV CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA, 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 a empresa ECOPAV CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
63.911.028/0001-09, com inscrição estadual nº 236.070.561.110, com sede na Rua Pedro de 
Toledo nº 191 – Centro – Caconde – SP, de faixa de terra de sua posse, localizada no Bairro do 
Jaraguá, a qual se destinará a instalação do Centro de Ecoeficiência de Resíduos – CER. 
 
Parágrafo Único – O terreno público de que trata o caput deste artigo é uma fração do imóvel 
cadastrado na Municipalidade sob nº 3034.354.3158.0051.0000, que compreende uma área 
total de 192.155,00 m2, que assim se descreve: 
 
“Inicia-se em um ponto localizado na divisa do lote 28 do Loteamento Mirante da 
Enseada. Deste ponto segue com o rumo NW 32°08’55” e a distância de 58,37 m 
(cinqüenta e oito metros e trinta e sete centímetros), confrontando nesta extensão com o 
lote 29. Deste ponto deflete à direita e segue com o rumo NE 53º13’28” e a distância de 
47,90m (quarenta e sete metros e noventa centímetros), confrontando nesta extensão com o 
ribeirão Pereque Mirim. Deste ponto deflete a direita e segue com o rumo SE 77º42’58” e a 
distância de 183,31m (cento e oitenta e tres metros e trinta e um centímetros), 
confrontando nesta extensão com a área remanescente da Prefeitura de São Sebastião. 
Deste ponto deflete à direita e segue com o rumo SE 17º13’38” e a distância de 153,28m 
(cento e cinqüenta e tres metros e vinte e oito centímetros), confrontando nesta extensão 
com a área remanescente  da Prefeitura Municipal de São Sebastião. Deste ponto deflete à 
direita, e segue com o rumo SW 66º11’33” e a distância de 140,47m (cento e quarenta 
metros e quarenta e sete centímetros), confrontando nesta extensão com a área 
remanescente  da Prefeitura Municipal de São Sebastião. Deste ponto deflete à direita, e 
segue com o rumo 32°12’08” e a distância de 193,83m (cento e noventa e tres metros e 
oitenta e tres centímetros), confrontando nesta extensão com os lotes da quadra E, até 
atingir o ponto inicial desta descrição, confrontando nesta extensão com o Loteamento 
Mirante da Enseada, encerrando no perímetro a área de 36.526,93 m² (trinta e seis mil 
quinhentos e vinte e seis metros e noventa e tres 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 20 (vinte) anos. 
 
§ 1º - A Permissionária terá o prazo de 180 (centro e oitenta) dias, contados da vigência desta 
lei, para a execução e conclusão das instalações destinadas ao projeto constante do Artigo 1º, 
salvo motivo de força maior previamente justificado. 
 
§ 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 da Permissionária; 
 
II - Instaurada a insolvência civil da Permissionária; 
 
III - Por razões de interesse do serviço público plenamente justificado, sem que caiba ao 
Permissionário qualquer indenização; 
 
IV - Ocorrido o prazo da permissão; 
 
V - Não ocorrendo a instalação do Centro de Ecoeficiência de Resíduos – CER. 
 

Artigo 6º - Serão da responsabilidade da Permissionária todas as despesas com 
emolumentos, tributos, preços e tarifas públicas decorrentes desta permissão, relativas ao 
imóvel, durante a vigência deste Instrumento, assim como as licenças inclusive ambientais 
pertinentes à atividade. 
 

Artigo 7º - A Permitente fica isenta da cobrança pelo Permissionário de qualquer 
valor a título de processamento dos seus resíduos.    
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Artigo 8º - Reverterá o imóvel ao Patrimônio do Município com os acréscimos nele 

constantes, sem qualquer indenização ao Permissionário, na hipótese em que o mesmo, por 
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 9º - As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei, correrão por 

conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente. 
 
Artigo 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 

         São Sebastião,    23   de julho de 2.010. 

 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra. 
Projeto de Lei  nº 77/2010 

SAJUR/faps/nsa 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 L E I 

 
Nº  2078/2010             

 
 

 

 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO E A EMPRESA 
ECOPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. 
 
 
 

 
Pelo presente  Termo de Permissão de Uso de Bem Público, nos termos do § 2º do Artigo 101 
da Lei Orgânica do Município e na melhor forma de direito, as  partes  adiante declaradas,  de  
um  lado  a  PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO SEBASTIÃO   devidamente   inscrita  no  
C.N.P.J.  do   M.F.   sob   n.º 46.482.832./0001-92 ,  com  sede à Sebastião Silvestre Neves, 214 
– Centro -  São Sebastião,  Estado  de  São Paulo, neste ato representada por seu Prefeito 
Municipal, o Senhor ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, brasileiro, casado, empresário, 
portador do RG nº 6 988 201-SSP/SP  e do CPF n.º 857.650.908-34,  doravante designada 
simplesmente de PERMITENTE, e de outro lado o ECOPAV CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
63.911.028/0001-09, com inscrição estadual nº 236.070.561.110, com sede na Rua Pedro de 
Toledo nº 191 – Centro – Caconde – SP, neste ato representada por seu procurador  LUIZ 
ALBERTO POGGIO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
4,667,069-5 SSP/SP e do CPF n.º 318,080,348-72 , de agora em diante chamado de 
PERMISSIONÁRIA, têm entre si,  justo e convencionado as condições que adiante seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Por força do presente Termo, a PERMITENTE declara à 
PERMISSIONÁRIA, que é senhora e legítima possuidora do terreno público que assim se 
descreve: 
 Inicia-se em um ponto localizado na divisa do lote 28 do Loteamento Mirante da Enseada 
. Deste ponto segue com o rumo NW 32°08’55” e a distância de 58,37 m (cinqüenta e oito 
metros e trinta e sete centímetros), confrontando nesta extensão com o lote 29. Deste ponto 
deflete à direita e segue com o rumo NE 53º13’28” e a distância de 47,90m (quarenta e sete 
metros e noventa centímetros), confrontando nesta extensão com o ribeirão Pereque 
Mirim. Deste ponto deflete a direita e segue com o rumo SE 77º42’58” e a distância de 
183,31m (cento e oitenta e tres metros e trinta e um centímetros), confrontando nesta 
extensão com a área remanescente da Prefeitura de São Sebastião. Deste ponto deflete à 
direita e segue com o rumo SE 17º13’38” e a distância de 153,28m (cento e cinqüenta e tres 
metros e vinte e oito centímetros), confrontando nesta extensão com a área remanescente  
da Prefeitura Municipal de São Sebastião. Deste ponto deflete à direita, e segue com o 
rumo SW 66º11’33” e a distância de 140,47m (cento e quarenta metros e quarenta e sete 
centímetros), confrontando nesta extensão com a área remanescente  da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião. Deste ponto deflete à direita, e segue com o rumo 32°12’08” e 
a distância de 193,83m (cento e noventa e tres metros e oitenta e tres centímetros), 
confrontando nesta extensão com os lotes da quadra E, até atingir o ponto inicial desta 
descrição, confrontando nesta extensão com o Loteamento Mirante da Enseada, 
encerrando no perímetro a área de 36.526,93 m² (trinta e seis mil quinhentos e vinte e seis 
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metros e noventa e tres decímetros quadrados)”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Assim, a PERMITENTE, pelo presente Termo, cede à 
PERMISSIONÁRIA, o uso do terreno descrito na Cláusula Primeira deste Instrumento, para a 
instalação do Centro de Ecoeficiência de Resíduos – CER. 

  
CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Termo de Permissão de Direito Real de Uso reger-se-á 
pela Lei Municipal nº _____/2010, de ____ de ________ de 2010, bem como pelas demais 
legislações aplicáveis à espécie, especialmente a de Direito Administrativo. 

 
CLÁUSULA QUARTA – O presente Termo de Permissão de Direito Real de Uso pactuado 
entrará em vigência a partir de ____ de ______ de 2010, e vigorará pelo prazo de 20 (vinte) 
anos. 
 
CLÁUSULA QUINTA - A Permissão de Direito Real de Uso é estabelecida a título gratuito. 

 
CLÁUSULA SEXTA - A Permissionária terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 
da vigência desta lei, para a execução e conclusão das instalações destinadas ao projeto 
constante do Artigo 1º.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em caso de não cumprimento do estabelecido 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. 

. 
CLÁUSULA OITAVA - 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.  
 
CLÁUSULA NONA – Ocorrerá a rescisão da permissão: 

 
I - No caso de dissolução social da Permissionária; 

 
II - Instaurada a insolvência civil da Permissionária; 

 
III - Por razões de interesse do serviço público plenamente justificado, sem que caiba ao 
Permissionário qualquer indenização; 

 
IV - Ocorrido o prazo da permissão; 
 
V - Não ocorrendo a instalação do Centro de Ecoeficiência de Resíduos – CER. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – As despesas decorrentes de tributos, preços e tarifas públicas 
decorrentes desta permissão, relativas ao imóvel descrito na Cláusula Primeira serão de 
responsabilidade da PERMISSIONÁRIA, durante a vigência do respectivo Instrumento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A PERMISSIONÁRIA compromete-se a usar o imóvel 
cedido e suas benfeitorias como se seu fosse, para que no término deste Instrumento, seja 
devolvido à PERMITENTE quando finda ou rescindida a presente permissão, no mesmo 
estado de conservação em que o recebeu, no início deste Termo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A PERMISSIONÁRIA, por força deste Instrumento, fica 
autorizado a imitir-se na posse do imóvel descrito na Cláusula Primeira, para o cumprimento 
do objeto deste Termo de Permissão de Uso de Bem Municipal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A PERMISSIONÁRIA em qualquer hipótese, não 
poderá transferir os direitos, emprestar, ceder ou dividir o uso do imóvel objeto do presente 
Termo de Permissão de Uso, salvo se tratando de empresa do mesmo grupo e essencial no 
desenvolvimento do projeto, sob pena de considerar-se rescindido, de plano, este Instrumento.  

 
Parágrafo único – Caso outra empresa do grupo venha colaborar no desenvolvimento do 
projeto, não haverá transferência de responsabilidade, ficando a PERMISSIONÁRIA 
responsável pela Permissão de Uso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A PERMISSIONÁRIA poderá, mediante prévia 
autorização da PERMITENTE, realizar todas as obras e adaptações que se fizerem 
necessárias no imóvel objeto da presente permissão, visando assim atender o objetivo do 
presente Instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Findo o prazo estipulado na Cláusula Quarta, ou quando 
de sua rescisão antecipada, todas as benfeitorias realizadas pela PERMISSIONÁRIA no 
imóvel objeto da presente permissão, sejam elas necessárias, úteis ou voluptuárias, se fixas, 
serão incorporadas ao imóvel. Se removíveis, poderão ser retiradas pelo PERMISSIONÁRIA, 
desde que não danifiquem o imóvel cedido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião, Estado de 
São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Instrumento, com a exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 
E por haverem acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as 

disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente Termo de Permissão de Uso, bem como a 
de observarem fielmente outras disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 
___ (___) vias  de igual teor e forma, impresso em ___ (____) laudas de um só lado, que  vai  
assinado  por  ambas  as  partes  e  na  presença das testemunhas abaixo relacionados, para 
que produza o legal fim  de direito. 

    
 
                        São Sebastião, ____ de __________ de 2010. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
PERMITENTE 

Ernane Bilotte Primazzi 
Prefeito 

 
 
 

 
ECOPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA 

Luiz Alberto Poggio 
Permissionária 

Procurador 
 
 
 

       TESTEMUNHAS 
 
 

___________________________          _______________________________ 
Nome.                                                     Nome. 
RG                                                          RG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra. 
Projeto de Lei nº     77/2010 

SAJUR/nsa 


