
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CONSULTO RIA JURÍDICA 

MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

TERMO DE PERMISSÃO GRATUÍTA DE USO, A TÍTULO PRECÁRIO, DE IMÓVEL 

PRÓPRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR PRAZO 

INDETERMINADO NA CONFORMIDADE DO DECRETO Nº 63.350, de 11 de abril 

de 2018. 

Aos 06 dias do mês de julho do ano de 2018, nesta 

Capital do Estado de São Paulo, na sede da Secretaria de Estado da Saúde, onde se 

encontrava o Procurador do Estado Chefe da 3ª Subprocuradoria Regional de 

Campinas, Doutor Alexandre Ferrari Vidotti, portador da cédula de identidade RG nº 

24.340.757-9 SSPSP, inscrito no CPF/MF sob o nº156.169.468-18, com sede 

funcional à Avenida Orosimbo Maia, 75, Centro, CEP 13.023-909, Campinas - São 

Paulo representando a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na conformidade da 

Lei Compiementar Estadual nº 1270/2015 e do Decreto Estadual nº 47.011 , de 20 de 

agosto de 2002, daqui por diante denominada simplesmente PERMITENTE, para este 

ato devidamente autorizada pelo Decreto nº 63.350, de 11 de abril de 2018, 

comparece O Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês -IRSSL, neste ato 

representado por seu Diretor Executivo Clebio Aparecido Campos Garcia, CPF. 

150.737.208-65, casado e a Presidente do Conselho de Administração Sra. Lilian 

Cury, CPF. 310.418.428-30, viúva, daqui por diante denominado simplesmente 

PERMISSIONÁRIO, e presentes ainda as testemunhas adiante nomeadas e no final 

assinadas. Pela PERMITENTE, ante os presentes, foi dito: PRIMEIRO - Que é 

proprietária do imóvel localizado à Rua Campos Sales, no. 371 , Bairro Vila 

Boaventura, Município de Jundiaí, com área de terreno de 8.190,00m2 (oito mil, cento 

e noventa metros quadrados), e 10.000m2 de edificações, conforme descrito e 

caracterizado no processo no. SS-001 /0100/000.130/2015 (SG-1 .264.921/17). e 

passa a permitir o uso desse imóvel; SEGUNDO - que, tendo em vista a autorização 

constante no citado Decreto Estadual nº 63.350 de 11 /04/2018, ela FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO permite, como de fato permitido tem, o uso imóvel 

mencionado na Cláusula Primeira, ficando a PERMISSIONÁRIA autorizada a ocupá-lo 

em nome da PERMITENTE, a título precário e gratuito e por prazo indeterminado, 

ficando o PERMISSIONÁRIO desde já autorizado a ocupá-lo em nome da 
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PERMITENTE, para o fim específico de utilizá-lo e destiná-lo à oferta de serviços de 

saúde de interesse da coletividade, exclusivamente aos usuários do SUS e do 

IAMSPE, nos termos da Cláusula Segunda, item 2, do Contrato de Gestão, para 

operacionalização do Hospital Regional de Jundiaí. TERCEIRO - Que, recebendo o 

imóvel pela presente permissão de uso, concedida a título gratuito, o 

PERMISSIONÁRIO, a partir desta data, poderá ocupá-lo, sendo revogável a 

permissão no caso de desvio da finalidade estabelecida no item segundo, obrigando

se o PERMISSIONÁRIO a restituir o imóvel completamente livre e desimpedido, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da notificação que reclamar esta 

restituição, sem direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for, 

inclusive por benfeitorias nele realizadas, ainda que necessárias, as quais passarão a 

integrar o Patrimônio do Estado. QUARTO - Que em decorrência desta permissão de 

uso, o PERMISSIONÁRIO se obriga ainda a: a) utilizar o imóvel exclusivamente para o 

fim acima especificado, vedado seu uso para qualquer outra finalidade, não podendo 

cedê-lo ou transferi-lo no todo ou em parte a terceiros, seja a que título for, sem prévio 

e expresso consentimento da PERMITENTE; b) zelar pela guarda, limpeza e 

conservação do imóvel e dos bens móveis, de forma a poder devolvê-lo à 

PERMITENTE nas mesmas condições em que ora lhe são entregues, providenciando, 

às suas expensas, quaisquer obras de manutenção que se tornem necessárias, 

dando conhecimento imediato à PERMITENTE de qualquer turbação de posse que 

porventura se verificar ou penhora que venha recair sobre o imóvel; c) efetuar o 

pagamento de eventuais impostos e taxas que recaiam ou venham a recair sobre o 

imóvel, respondendo ainda por todas as exigências dos poderes públicos a que der 

causa, sendo obrigada a encaminhar à PERMITENTE, anualmente, os comprovantes 

dos respectivos pagamentos; d) apresentar, para aprovação pelos órgãos 

competentes da PERMITENTE, os projetos e memoriais das edificações necessárias, 

os quais deverão atender às exigências legais, respondendo inclusive perante 

terceiros, por eventuais danos resultantes de obras, serviços ou trabalhos que vier a 

realizar no imóvel. QUINTO - Que a PERMITENTE, se reserva o direito de a qualquer 

tempo, fiscalizar o exato cumprimento das obrigações estabelecidas no presente 

TERMO. SEXTO - Que a violação pelo PERMISSIONÁRIO das cláusulas ou 

condições aqui estabelecidas, bem como das disposições constantes do Decreto 

Estadual nº 63.350/2018, acarretará a revogação de pleno direito da presente 
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permissão, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial. 

SÉTIMO - Que a não restituição do imóvel e dos bens móveis pelo 

PERMISSIONÁRIO, tanto nas hipóteses supracitadas, como nas constantes do item 

terceiro, ou final do prazo de permissão, caracterizará esbulho possessório e ensejará 

a retomada pela forma cabível, inclusive ação de reintegração de posse com direito a 

liminar. OITAVO - Que fica eleito o foro da Comarca de Campinas, para dirimir 

qualquer pendência originária da presente permissão. Pelo PERMISSIONÁRIO, 

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês -IRSSL, por seu representante, me 

foi dito que aceitava esta permissão em todos os seus termos, cláusulas e condições. 

De como assim o disseram, foi lavrado o presente TERMO, em 3 (três) vias de igual 

teor, as quais, depois de lidas e achadas conformes, são assinadas pelas partes e 

pelas testemunhas presenciais, abaixo qualificadas . 

Procurador do Estado 

--

... \ . Í 

\:1ébio Aparecido Cr mpo/ Ga eia 

Diretor Executivo dr Sírio iblnês 

TESTEMUNHAS: 

nome e RG. 
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