
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA

PROCESSO SC N° 1380979/2018
ANEXO VII DO CG N° 03/2017

TERMO DE PERMISSAO DE USO DE
IMOVEL QUE ABRIGA O MUSEU AFRO
BRASIL PROPRIO DA FAZENDA DO
ESTADO DE SA,O PAULO, SITUADO NO
MUNICiPIO DE S,•,O PAULO.

Aos 3 de Maio de 2018, na Consultoria Juridica da Secretaria da Cultura do Estado de S•o Paulo,
6rg•o da Procuradoria Geral do Estado, Iocalizada na Rua Mau& 51, 10 andar, Capital, presente
o(a) Dr(a). Mariana Beatriz Tadeu de Oliveira, Procurador(a) do Estado, representando a Fazenda
do Estado de S•o Paulo, em conformidade com a Lei Complementar Estadual n° 478, de 18 de
junho de 1986, e o Artigo 6°, inc. I, do Decreto Estadual n° 47.011, de 20 de agosto de 2002 c/c &
Resolu£;•o PGE 77, de 03 de dezembro de 2010 e Resolug•o PGE 09/2018, daqui por diante
denominada simplesmente PERMITENTE, para este ato devidamente autorizada pelo artigo 10°,
caput, do Decreto n ° 43.493, de 29 de setembro de 1998, do processo SC n ° 189725/2018,
compareceu o Catavento Cultural e Educacional, Organizag•o Social de Cultura, com sede na
cidade de S•o Paulo, Estado de S•o Paulo, na Avenida Pedro Alvares Cabral, Port•o 10, - CEP:
04094-050 - S#o Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n ° 08.698.186/0001-06, neste ato
representada na forma de seu Estatuto seu diretor executivo, Sebasti•o Alberto de Lima,
doravante denominada simplesmente PERMISSIONARIA, estando presentes ainda as
testemunhas ao final nomeadas.

CLAUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1 - A FAZENDA DO ESTADO 6 possuidora do im6vel denominado Pavilh•o Padre
Manoel da N6brega, Iocalizado no Parque do Ibirapuera, nesta Capital, que assim
descreve. "Subsolo- Setor I de formato irregular com •rea de 939,0 m2 (novicentos e
vinte e quatro metros quadrados), discriminado na planta A-01/07 de EDIF/ISSO;
Subsolo-Setor III, de formato irregular, com area de 224 m2 (duzentos e vinte e quatro
metros quadrados), discriminado na planta A-01/07 de EDIF/ISSO; Pavimento Terreo, de
formato irregular, com area de 4.363 m2 (quatro mil, trezentos e sessenta e tr¢s metros
quadrados), discriminado nas plantas A-02/07 e A-03/07 de EDIF/ISSO; Pavimento
Superior, de formato irregular, corn area de 6.270 m2 (seis mil, duzentos e setenta metros
quadrados), discriminado nas plantas A-05/07 e A-06/07 de EDIF/ISSO juntadas as fls.
33/39 do processo administrativo n ° 2006-0.2.216.041-0", objeto do decreto Municipal n °

51.350/2010, datado de 18 de margo de 2010, conforme identificado nos autos do
processo SC-688/2009. O referido im6vel, pertencente ao Municipio de S•o Paulo em
favor do Estado de S•o Paulo, por meio de Decreto Municipal 51.350/2010, Decreto
Estadual 55.785/2009 e termo de permiss•o lavrado em 26/05/2010.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A PERMITENTE permite como de fato permitido tem,
PERMISSIONARIA, o uso desse im6vel e respectiva edificag•o, para desenvolvimento
das atividades previstas no Contrato de Gest•o n ° 03/2017, ao qual o presente
instrumento encontra-se vinculado, ficando a PERMISSIONARIA, desde ja autorizada a /f•
ocupa-Io e usa-lo, inclusive como sua sede, desde que as atividades ali desenvolvidasi' I I
circunscrevam-se aos objetivos do referido Contrato de Gest•o. L•/
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PARAGRAFO SEGUNDO - A outorga de uso privativo do presente instrumento destina-
se restrita e exclusivamente ao desenvolvimento das atividades relacionadas ao Contrato
de Gest•o mencionado, sendo expressamente vedada a sua utiliza£&o pela
permissionaria para fins diversos aos previstos no presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA

DAS OBRIGA(•6ES DA PERMISSIONARIA

I - utilizar o im6vel e equipamentos a ele integrados exclusivamente para o fim
especificado no Contrato de Gest•o n° 03/2017, e para a realiza£;•o das atividades
destinadas a obteng•o de parcerias institucionais e/ou receitas operacionais para
complementar ou ampliar os resultados previstos no referido Contrato de Gest•o, de
acordo com as definig6es e condig6es especificadas neste Termo, sendo vedado o seu
uso de forma diversa ou para qualquer outra finalidade, n•o podendo ced¢-Io ou
transferi-lo no todo ou em parte a terceiros, exceto quando previa e expressamente
autorizado pela PERMITENTE, por interm6dio da Secretaria da Cultura, nos termos da
legislag•o em vigor;

II - zelar pela seguranga, limpeza e conservag•o do mencionado im6vel e seus
equipamentos, providenciando prontamente os servigos de manuteng•o e conservag•o
predial preventiva e corretiva e de salvaguarda que se tornarem necessarios, e
estruturando as rotinas de manuten9•o e seguranga por meio dos pianos de a)
Manuteng•o Predial e ConservagAo Preventiva e b) Seguranga, Salvaguarda e
Conting¢ncia, a serem apresentados na celebra£•o do Contrato de Gest•o;

III - elaborar o Manual de Normas e Procedimentos de Seguranga e realizar
capacitag6es periddicas de suas normas e procedimentos de seguranga com todos os
funcionarios e terceirizados, bem como realizar no minimo um simulado e uma atividade
pratica voltada a atua£&o em caso de incendios e acidentes com funcionarios,
colaboradores e usu•rios por ano;

IV- no caso de obras e reformas de ampliag•o, adequag•o, restauro ou construg•o,
seguir os procedimentos definidos pela Pasta nas rotinas e obriga96es contratuais que
integram a parceria firmada;

V - obter a devida autorizag•o formal do(s) 6rg•o(s) responsavel(s) pelo tombamento
acima citados e de todas inst&ncias do Poder PQblico previstas na legislag&o [se n•o for
im6vel tombado, excluir: "do(s) 6rg•o(s) responsavel(is) pelo tombamento acima citados
e"]antes de promover quaisquer modificag6es nos bens im6veis, inclusive instala98es
eletricas e hidraulicas;

Vl - impedir que terceiros se apossem do im6vel referido neste Termo, ou dele se
utilizem, dando conhecimento a PERMITENTE de qualquer turbag•o, esbulho ou imiss•o
na posse que porventura ocorram, ou penhora que venha a recair sobre ele;

VII - responder, perante terceiros, por eventuais danos, de qualquer natureza, e cumprir
todas as exig¢ncias dos poderes pQblicos a que der causa, em decorrCncia de suas
atividades no im6vel;
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VIII - garantir aos prepostos da Secretaria da Cultura, devidamente credenciados, o
acesso a todas as depend•ncias e instalagSes para inspeg•o rotineira ou extraordinaria,
bem como fiscalizag•o e avaliag•o do cumprimento das obrigag6es impostas neste
Termo;

IX - Arcar, at6 a efetiva e integral restituig•o da posse da area, com as despesas
relativas ao consumo de energia eletrica, agua, telefone, gas, esgoto e quaisquer outras
que venham a incidir sobre o bem im6vel, assim como promover sua conservag•o e
limpeza, de forma viabilizar imediata ocupag•o e utilizag•o ap6s a entrega do imovel
PERMITENTE;

X - arcar com todos os impostos e taxas que eventualmente venham a incidir sobre o
im6vel em quest•o, proporcionalmente a sua ocupag•o;

XI - apresentar anualmente, junto ao relatorio anual de atividades e de prestag•o de
contas, a relag•o de todos os pagamentos efetuados referentes ao exercicio anterior,
relativos aos itens IX e X acima, cujos respectivos comprovantes dever&o permanecer
guardados pelo prazo legal no arquivo da PERMISSIONARIA, & disposi•o da
PERMITENTE e dos 6rg•os fiscalizadores;

XII - manter vigente e regular o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e envidar todos
os esforgos no sentido de manter regular e vigente o alvar• de funcionamento do im6vel;

XIII - encaminhar a PERMITENTE c6pia dos projetos basicos, executivos e
complementares das interveng6es realizadas; c6pia das autorizag6es municipais, do
Corpo de Bombeiros e dos 6rg&os de tombamento, quando for o caso, bem como c6pia
dos memoriais descritivos e atualizag6es cadastrais efetuadas;

XIV - apresentar semestralmente, com o relat6rio de atividades do 20 trimestre e com o
relat6rio anual de atividades, o descritivo das ag6es de manuteng•o predial e
conservag•o preventiva; das ag6es de incremento da seguranga, incluindo capacitag6es
intemas; das obras civis e ag6es de regularizag•o do im6vel realizadas no periodo;

XV - apresentar politica para cess•o onerosa e gratuita dos espagos devidamente
aprovada pelo Conselho de Administrag•o, contendo os tipos de eventos que podem ou
n•o ser realizados, bem como o conjunto de regras para a cess•o dos espagos e tabela
de custos para cess•o onerosa em ate 3 meses ap6s a assinatura do presente Termo.
As alterag6es hesse documento dever&o ser comunicadas a PERMITENTE, sempre e
quando houver;

XVl - cumprir as normas de posturas, saQde, seguranga peblica, tr•nsito, metrologia,
edificag6es, meio ambiente e todas aquelas inerentes a atividade que sera desenvolvida;

XVII - comunicar a PERMITENTE, quaisquer ocorr¢ncias relativas ao im6vel ou ao
funcionamento dos servigos que possam interferir no objeto do presente instrumento,
bern como qualquer fato novo ou relevante a respeito de aspectos tecnicos ou de uso e
conservag•o da area;
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CLAUSULA TERCEIRA

DA UTILIZA(•AO DO IM()VEL

Com vistas a complementar e ampliar os recursos e parcerias para a execu(•o do
Contrato de Gest•o, a PERMISSIONARIA fica autorizada a realizar no imovel permitido
ao uso:

I - cess&o gratuita ou onerosa de espa£os para realizag•o de eventos gratuitos ou
onerosos, devendo especificar as condig6es, crit6rios e espagos para essas cess6es no
piano de ag•o previsto no item 23 da Clausula Segunda do Contrato de Gest•o, desde
que aprovada pelo Conselho e apresentada a PERMITENTE a politica para cess•o
onerosa e gratuita dos espa?os;

II- instalag•o e manuteng•o de: lanchonete, cafe, restaurante, estacionamento, Ioja de
suvenires e livraria [conforme o caso] que poder•o ser geridos diretamente pela
PERMISSIONARIA ou por meio de contratag•o de terceiros, nos termos de seu
regulamento de compras e contrata•;6es, a ser comunicada a PERMITENTE.

PARAGRAFO UNICO - A PERMISSIONARIA devera informar trimestralmente o nemero
de eventos gratuitos e onerosos realizados, bem como indicar a receita obtida a partir da
utilizag•o dos espagos de acordo com os itens I e II acima.

CLAUSULA QUARTA

DA REVOGA•AO DO TERMO DEPERMISSAO DE USO

I - Que o descumprimento, pela PERMISSIONARIA, de quaisquer das obriga£6es
impostas neste Termo, ou de exigencias constantes da legislag•o pertinente, acarretara
a revoga£•o de pleno direito da presente Permiss•o, bem como do mencionado Contrato
de Gest&o, independentemente de interpela£•o ou notifica•;&o judicial ou extrajudicial,
sem ressarcimento de qualquer natureza, podendo ser aplicadas a PERMISSIONARIA
as sang6es previstas nos incisos I, II do artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada
pela Lei n ° 8.883/94.

CLAUSULA QUlNTA

DO PRAZO DE VIGENCIA

Que a presente Permiss•o de Uso e concedida pelo mesmo prazo do referido Contrato
de Gest•o, inclusive eventuais prorroga(•6es.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A n•o restituig•o imediata do(s) bem(s) a que se refere esta
Permiss•o, ao termino do prazo ou de sua eventual prorrogag•o, caracterizara esbulho
possessorio e ensejara sua retomada pela forma cabivel, inclusive ag•o de reintegrag•o
de posse com direito a medida liminar.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de a PERMITENTE ser compelida a recorrer a
medidas judiciais para recuperag•o de seus bens, ficara a PERMISSlONARIA obrigada
ao pagamento de multa diaria no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que
incidira desde a data de caracterizag•o do esbulho ate a data em que a PERMITENTE
se reintegrar na posse dos referidos bens, sem prejuizo de outras cominag6es legais e
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instrumentais, custos e honor•rios advocaticios, estes fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica eleito o foro da Fazenda Peblica, na Comarca da
Capital, para dirimir qualquer pendencia originaria da presente Permiss•o.

CLAUSULA SEXTA

BENFEITORIAS

Extinto o Contrato de Gest•o n°03/2017 ou a presente Permiss•o, as benfeitorias de
qualquer natureza e as reformas realizadas no imovel permanecer•o a ele incorporadas,
passando a integrar o patrim•nio do titular do dom[nio do im6vel, sem ressarcimento.

CLAUSULA Sl•TIMA

DOS CASOS OMISSOS

Nos casos omissos, a Permiss•o de Uso podera ser revogada por aplica•o das
disposi£;Ses da Lei Federal n ° 8.666/93, alterada pela Lei n ° 8.883/94.

Pela PERMISSIONARIA, por seu representante, foi dito que aceitavam esta Permiss•o
de Uso em todos os seus termos, clausulas e condi95es.

De como assim o disseram, foi lavrado o presente Termo, em 4 (quatro) vias de igual
teor, as quais, depois de lidas e consideradas em conformidade, s•o assinadas pelas
pares e pelas testemunhas abaixo qualificadas.

S•o Paulo,
__

de de 20

t4ad•a BeatrizTadeu de 01iveira
Procuradora do Estado

•-
PER•SIONARIA

Testemunhal: Nome completo

TMC

Testemunha2: Nome completo
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