
D E C R E T O N.º  072 - DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007.

 Autoriza o Departamento de Assistência Social a proceder o empréstimo de cadeiras e mesas de seu acervo, nos
termos que especifica.

 ELIANA DOS SANTOS SILVA, Prefeita do Município de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, usando de
suas atribuições legais, 

 Considerando a existência de bens móveis, cadeiras e mesas, do acervo do Departamento de Assistência Social, 

 Considerando que a Comunidade normalmente necessita de referidos bens em finais de semana e feriados, 

  Considerando ainda  a necessidade de controle de referidos bens, 
 
 D E C R E T A:

 Art. 1º - Fica autorizado o Departamento de Assistência Social a efetuar o empréstimo de cadeiras e mesas de
seu acervo a particulares, desde que não haja prejuízo a suas atividades normais, mediante termo de compromisso,
que deverá conter:

  I – Quantidade de mesas e cadeiras emprestadas;
   II – Data da retirada e prazo para devolução, constando, inclusive, o horário;
  III – Autorização do Diretor do Departamento;
  IV – Previsão de que o atraso na devolução acarretará multa de 03 UFMs (Unidade Fiscal Municipal) por
dia de atraso, além de vedação de efetuar novos empréstimos no prazo de 06 (seis) meses, salvo caso fortuito ou
força maior;
   V – Previsão de que as mesas e cadeiras deverão ser devolvidas nas mesmas condições em que forem
retiradas, arcando o mutuário com eventuais danos;
   VI – Previsão de que não havendo devolução em até trinta dias, será cobrado o valor pago pelos objetos
emprestados.  
 
  Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

 Gabinete da Prefeita, 20 de novembro de 2007.

     
      ELIANA DOS SANTOS SILVA
              Prefeita Municipal 
Ciente, publique-se. 

                WILSON GRILLO
              Chefe de Gabinete
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