
DECRETO     Nº4  .  985  ,   DE     17     DE     DEZEMBRO     DE     2013  .  

(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
RECEBER, EM DOAÇÃO, SEM QUAISQUER ENCARGOS 
OU CONDIÇÕES, OS BENS QUE DISCRIMINA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS)

JACI TADEU DA SILVA, Prefeito do Município de Itapevi/SP, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber,
mediante  doação,  da  Câmara  Municipal  de  Itapevi,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
59.052.316/0001-70, os seguintes bens:

• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 22
• Bebedouro elétrico latina Bem n° 33
• Cadeira giratória com apoio aos braços Bem n° 38
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 79
• Bebedouro elétrico latina Bem n° 90
• Armário em fórmica c/ 2 portas e 2 prateleiras Bem n° 133
• Armário em fórmica c/ 2 portas e 2 prateleiras Bem n° 197
• Bebedouro elétrico latina Bem n° 203
• Armário em fórmica c/ 2 portas e 2 prateleiras Bem n° 228
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 244
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 252
• Armário em fórmica c/ 2 portas e 2 prateleiras Bem n° 264
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 265
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 266
• Cadeira giratória com apoio aos braços Bem n° 295
• Painel cronômetro tacnodis tecn. Em display Bem n° 311
• Armário em fórmica c/ 2 portas e 2 prateleiras Bem n° 332
• Picotadora de papel menno compact sherdder CS-200 Bem n° 353
• Arquivo de aço Bem n° 359
• Aparelho de personal fax 275 - brother Bem n° 369
• Mesa em fórmica 1,6 x 0,70 x 0,75 Bem n° 386
• Picotadora de papel secreta 525 SB Bem n° 395
• Armário em fórmica c/ 2 portas e 2 prateleiras Bem n° 401
• Cadeira giratória com apoio aos braços Bem n° 410
• Cadeira giratória com apoio aos braços Bem n° 413
• Cadeira giratória com apoio aos braços Bem n° 416
• Cadeira giratória com apoio aos braços Bem n° 417
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 456
• Conjunto de assentos com 03 lugares revestido em couro               Bem n° 481



• Cadeira giratória com apoio aos braços Bem n° 556

• Cadeira fixa sem braço Bem n° 558
• Fogão industrial 06 bocas com forno Bem n° 561
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 596
• Lava jato electrolux água miwi               Bem n° 624
• Mesa em serejeira 03 gavetas Bem n° 625
• Mesa com 02 gavetas Bem n° 631
• Mesa operadora com console Bem n° 704
• Ambw 16 mesa 16 canais Bem n° 721
• Bebedouro eletrico para garrafão de 20 L               Bem n° 815
• Cadeira fixa, espaldar, estofada, revestida em couro ecológico               Bem n° 1219
• Cadeira fixa, espaldar, estofada, revestida em

couro ecológico                            Bem n° 1222
• Cadeira giratória, espaldar, estofada, revestida em

couro ecológico                             Bem n° 1224
• Armário em fórmica c/ 2 portas e 2 prateleiras               Bem n° 84
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 102
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 103
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 126
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 127
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 139
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 150
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 163
• Cadeira fixa (Injetada) Bem n° 185
• Cadeira giratória com apoio aos braços               Bem n° 194
• Cadeira fixa (Injetada) com apoio aos braços               Bem n° 198
• Cadeira giratória com apoio aos braços               Bem n° 231
• Cadeira giratória com apoio aos braços               Bem n° 250
• Cadeira giratória com apoio aos braços               Bem n° 258
• Cadeira giratória com apoio aos braços               Bem n° 276
• Cadeira giratória com apoio aos braços               Bem n° 284
• Cadeira giratória com apoio aos braços               Bem n° 293
• Cadeira fixa (Injetada) com apoio aos braços                        Bem n° 300
• Cadeira fixa (Injetada) com apoio aos braços               Bem n° 303
• Cadeira fixa (Injetada) com apoio aos braços               Bem n° 304
• Cadeira fixa (Injetada) com apoio aos braços               Bem n° 306
• Púpito em fórmica Bem n° 317
• Bancada em fórmica (parte lateral)               Bem n° 325
• Cadeira fixa (Injetada) com apoio aos braços               Bem n° 336
• Cadeira fixa (Injetada) com apoio aos braços               Bem n° 375
• Cadeira fixa (Injetada) com apoio aos braços               Bem n° 391
• Cadeira fixa (Injetada) com apoio aos braços               Bem n° 392
• Cadeira fixa (Injetada) com apoio aos braços                Bem n° 464
• Cadeira fixa sem braço Bem n° 576
• Armário suspenso cor cristal/cristal 1,6 x 4m

com 04 portas de abrir               Bem n° 853
• Cadeira empilhável monobloco em popropileno classe BY               Bem n° 945



Art.  2º  –  Esta  Prefeitura,  por  meio  de  sua  Secretaria  de
Administração, irá avaliar todos os bens doados, afim de classificá-los em bens servíveis ou
inservíveis ao uso.

Art. 3º -  A referida doação se dará sem encargos ou condições ao
Poder Executivo Municipal, passando os bens doados a integrarem o patrimônio municipal.

Art. 4º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário

JACI TADEU DA SILVA
PREFEITO

Publicado,  no  Diário  Oficial  do  Município  de  Itapevi,  afixado  no  lugar  de  costume  e
registrado em livro próprio, na Prefeitura do Município de Itapevi, aos 17 de dezembro de
2013.

ISRAEL RODRIGUES MARQUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO


