
 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

RESOLUÇÃO GFD N.º 150, de 31 de julho de 2020. 

 

 
Prorroga o prazo previsto na Resolução 
GFD n.º 148, de 2 de junho de 2020, a qual 
dispõe sobre a suspensão da exigibilidade 
do preço público incidente sobre a 
permissão de uso de dependências da 
Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo para a exploração de serviços de 
lanchonete e restaurante, objeto do Pregão 
Presencial n.º 7/2019. 

 
O PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, Diretor da 

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

Considerando a vigência do Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 
2020, que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar n.º 101/2000, a 
ocorrência do estado de calamidade pública no Brasil, bem como do Decreto Estadual n.º 
64.879/2020, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública no 
Estado de São Paulo; 
 

Considerando a vigência do Decreto n.º 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 n.º 21.116, de 24 de março de 2020, que declara o 
Estado de Calamidade Pública na Cidade, decorrente da pandemia de Covid-19; 
 

Considerando o Decreto Municipal n.º 21.197, de 3 de julho de 2020, o 
qual, reconhecendo a necessidade de regulamentação do retorno das atividades 
econômicas em sintonia com as deliberações do Estado de São Paulo (reclassificação de 
São Bernardo do Campo como "fase amarela" do "Plano São Paulo"), regulamenta os 
protocolos necessários para que essa retomada ocorra de maneira segura; 
 

Considerando que o retorno de aulas presenciais não está incluído dentre 
as atividades sociais e econômicas arroladas no referido normativo, permanecendo, por 
ora, como medida para a contenção da doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-
Cov-2), a substituição de atividades acadêmicas presenciais por remotas, com 
supedâneo na Deliberação CEE 177/2020, do Conselho Estadual de Educação; 
 

Considerando a instrução do Expediente n.º 134/2020, cujas justificativas 
de fls. 40 e seguintes são adotadas como razão de decidir; 
 

Considerando que a permissão de uso de bem público é ato discricionário 
e negocial da Administração Pública, que possui natureza precária e independe de lei; 
 

R E S O L V E: 
 
Art. 1.º- Fica prorrogada, a partir de 1.º de agosto de 2020 a 16 de 

setembro de 2020, a suspensão da exigibilidade do preço público incidente sobre a 
permissão de uso das dependências internas desta Autarquia destinada à exploração de 
serviços de lanchonete e restaurante, de que trata a Resolução GFD n.º 148, de 2 de 
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junho de 2020, estabelecido no artigo 5.º, inciso IX, da Resolução GFD n.º 141, de 09 de 
abril de 2020, e na Resolução GFD n.º 137, de 16 de setembro de 2019. 

 
Art. 2.º- Essa Resolução poderá ser revogada a qualquer momento se 

modificadas as recomendações atuais para enfrentamento da pandemia de Covid-19, 
alterando-se, por consequência, o prazo de suspensão previsto no artigo 1.º, garantindo-
se, à permissionária, comunicação prévia, por ofício ou e-mail, obedecido o prazo de 15 
dias corridos para a retomada das atividades comerciais e a consequente exigibilidade do 
preço público correspondente. 

 
Art. 3.º- Ficam mantidas as disposições previstas na Resolução GFD n.º 

148, de 2 de junho de 2020, naquilo que não for conflitante com a presente. 
 
Art. 4.º- Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 

 
 

São Bernardo do Campo, 31 de julho 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 31 de 
julho de 2020. 
 
 
MAURO PARDELLI COLOMBO 
Assessor de Diretoria 

http://www.direitosbc.br/

	Prorroga o prazo previsto na Resolução GFD n.º 148, de 2 de junho de 2020, a qual dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do preço público incidente sobre a permissão de uso de dependências da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo para a exp...
	O PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, Diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
	Considerando a vigência do Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar n.º 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no Brasil, bem como do Decreto Estadual n.º 64.879/20...
	Considerando a vigência do Decreto n.º 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 n.º 21.116, de 24 de março de 2020, que declara o Estado de...
	Considerando o Decreto Municipal n.º 21.197, de 3 de julho de 2020, o qual, reconhecendo a necessidade de regulamentação do retorno das atividades econômicas em sintonia com as deliberações do Estado de São Paulo (reclassificação de São Bernardo do Ca...
	Considerando que o retorno de aulas presenciais não está incluído dentre as atividades sociais e econômicas arroladas no referido normativo, permanecendo, por ora, como medida para a contenção da doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), a ...
	Considerando a instrução do Expediente n.º 134/2020, cujas justificativas de fls. 40 e seguintes são adotadas como razão de decidir;
	Considerando que a permissão de uso de bem público é ato discricionário e negocial da Administração Pública, que possui natureza precária e independe de lei;
	R E S O L V E:
	Art. 1.º- Fica prorrogada, a partir de 1.º de agosto de 2020 a 16 de setembro de 2020, a suspensão da exigibilidade do preço público incidente sobre a permissão de uso das dependências internas desta Autarquia destinada à exploração de serviços de lan...
	Art. 2.º- Essa Resolução poderá ser revogada a qualquer momento se modificadas as recomendações atuais para enfrentamento da pandemia de Covid-19, alterando-se, por consequência, o prazo de suspensão previsto no artigo 1.º, garantindo-se, à permission...
	Art. 3.º- Ficam mantidas as disposições previstas na Resolução GFD n.º 148, de 2 de junho de 2020, naquilo que não for conflitante com a presente.
	Art. 4.º- Esta Resolução entra em vigor nesta data.
	São Bernardo do Campo, 31 de julho 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 31 de julho de 2020.
	MAURO PARDELLI COLOMBO
	Assessor de Diretoria

