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DECRETONO 1665 DE 04 DE JUNHO DE 2002

"Dispõe sobre a cobrança de renda de próprios
municipais dos imóveis cedidos e ocupados por

servidores ativos"

JAIR VALENTE FERNANDES,Prefeito Municipal
da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por
lei,

Considerando o que determina o art° 326 da Lei
Municipal NO 1359/97, e visando coibir o uso
indiscriminado dos próprios municipais, sua manutenção e
conservação,

DECRETA:
ARTIGO 1° Fica o servidor municipal

contemplado com o uso ou cessão de bem público para fins
pessoais e particulares obrigado a recolher aos cofres públicos
municipais, a título de Renda de Próprios Municipais o
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados
anualmente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao
Consumidor, apurado pelo IBGE.

ARTIGO 2° - As demais despesas referente ao
consumo de água e energia elétrica, ficarão por conta do
servidor.

ARTIGO 3° - Os servidores que ocuparem ou
estiverem ocupando patrimônio municipal para fins pessoais
ou particulares, deverão ao final de cada ano, prestar contas
pormenorizadas do bem ao responsável pela Secretaria
Municipal de Administração e Fazenda.

ARTIGO 4° - Poderá o Executivo Municipal rever
a qualquer tempo, todas as cessões referentes ao patrimônio
municipal, desde que se atenda o interesse público.
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ARTIGO 5° - A renda de próprios instituída no

art0 1° do presente Decreto deverá ser recolhida até o dia
10 de cada mês na Tesouraria da Prefeitura.

ARTIGO 6° No caso de inadimplência
consecutiva do servidor por 03 (três) meses, autorizará os
descontos dos valores devidos em folha de pagamento, bem
como as providências necessárias no sentido de desocupação
do imóvel.

ARTIGO 7° A Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda, elaborará Termo de
Responsabilidade sobre os direitos e obrigações recíprocas do
servidor e da administração.

ARTIGO 8° - No caso de aposentadoria do
servidor ocupante ou cessionário de imóvel pertencente a
administração municipal, este deverá desocupá-lo no prazo de
06 (seis) meses após a data do Decreto de concessão do
benefício.

Este decreto entra em vigor na
revogadas as disposições em

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da
Prata, aos quatro dias do mês de ju ho de dois mil e dois.

ARTIGO 9° -
data de sua publicação
contrária.
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