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Autarquia Municipal 
 

RESOLUÇÃO GFD. N.º 147, de 29 de maio de 2020.   
 

Revoga a autorização de uso da sala 10 
do prédio Java da Faculdade de Direito 
de São Bernardo do Campo, Autarquia 
Municipal, objeto da Resolução GFD. nº 
139, de 16 de março de 2020. 

 
O  Prof.  Dr.  RODRIGO  GAGO  FREITAS VALE BARBOSA, 

Diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, e 

 
Considerando a publicação da Lei Nacional nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para 
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
desinente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, as quais objetivam a 
proteção da coletividade; 

 
Considerando a Declaração de Pandemia de Covid-19, doença 

causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) no dia 11 de março de 2020; 

 
Considerando o Decreto Legislativo nº 6/2020, de 20 de março 

de 2020, que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101/2000, a 
ocorrência do estado de calamidade pública no Brasil, em decorrência da pandemia de 
Covid-19; 

 
Considerando o Decreto Estadual nº 64.879/2020, de 20 de 

março de 2020, que reconhece o estado de Calamidade Pública no Estado de São 
Paulo; 

 
Considerando o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 

2020, que estabelece medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente em 
restrição de atividades, de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação 
do novo coronavírus, cujo prazo foi estendido até o dia 31 de maio de 2020 pelo 
Decreto nº 64.967, de 8 de maio de 2020; 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 21.114, de 22 de março 

de 2020, que determina a suspensão de todos os alvarás e licenças de funcionamento, 
mediante a suspensão de atividades e fechamento de comércios, exceto os 
relacionados à alimentação, saúde, reparos urgentes, bancários, de água e cartórios 
extrajudiciais; 

 
Considerando o Decreto nº 21.115, de 23 de março de 2020, 

que estabelece o Estado de Emergência em São Bernardo do Campo pelo prazo de 
até 180 (cento e oitenta) dias, e o Decreto nº 21.116, de 24 de março de 2020, que 
reconhece o Estado de Calamidade Pública na Cidade, decorrente da pandemia de 
Covid-19; 
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Considerando a Resolução GFD. nº 140, de 20 de março de 
2020, a qual dispõe sobre medidas temporárias de contenção ao avanço da pandemia 
de Covid-19 no âmbito desta Faculdade, incluindo a suspensão das atividades 
acadêmicas e do atendimento presenciais, cuja suspensão dos prazos nela 
estabelecidos foi estendida por mais 30 (trinta) dias pela Resolução GFD. nº 142, de 
17 de abril de 2020; 

 
Considerando a vigência da Resolução GFD. nº 139, de 16 de 

março de 2020, que dispõe sobre a autorização de uso da sala 10 do prédio Java 
desta Faculdade à Cintter Cursos Preparatórios Eireli-ME, para o fim exclusivo de 
ministrar aulas referentes a cursos preparatórios para as provas da Etec, 
Termomecânica e Senai, nas datas e horários especificados no artigo 1º da referida 
Resolução; 

 
Considerando a solicitação de cancelamento da autorização de 

uso e dos respectivos boletos de cobrança, formulada pela empresa Cintter Cursos 
Preparatórios Eireli-ME em virtude da pandemia de Covid-19 e medidas de isolamento 
social dela decorrentes; 

 
Considerando a instrução do Expediente nº 543/2019, cuja 

fundamentação contida no parecer da Consultoria Jurídica, datado de 20 de maio de 
2020, é adotada como razão de decidir; 

 
Considerando que a autorização de uso de bem público é ato 

discricionário e unilateral da Administração Pública, que possui natureza precária e 
independe de lei, podendo ser revogada a qualquer tempo; 

 
RESOLVE: 

 
Art.1.º- Revogar a autorização de uso outorgada pela 

Resolução GFD n.º 139, de 16 de março de 2020, à empresa Cintter Cursos 
Preparatórios Eireli-ME, mediante o cancelamento dos respectivos instrumentos de 
cobrança. 

 
Art. 2.º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos a 23 de março de 2020, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
São Bernardo do Campo, 29 de maio de 2020. 
 
 
PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 
Diretor 
 
 
 
Registrada no Serviço de Expediente da Diretoria e publicada no site Institucional www.direitosbc.br  em  
29 de maio de 2020. 
 
 Mauro Pardelli Colombo 
Assessor de Diretoria 


