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EDIÇÃO ESPECIAL 
REGRAS PARA EMPRESTIMOS DE PATRIMONIO DA 

REDE REGIONAL DE CIDADANIA ATIVA 

 

A Rede Regional de Cidadania Ativa através de sua Diretoria traz ao conhecimento de seus associados           

( OSCs e Artesãos)  as regras aprovadas para o empréstimo de seus bens moveis e semoventes e dá outras 

providencias. 

Seguindo o que estipula o art. 27 do Regimento Interno da Rede Regional de Cidadania Ativa, aprovado em 

23 de agosto de 2018, os bens moveis e semoventes de propriedade da REDE somente poderão ser objeto 

de empréstimo a membros associados e dentro das seguintes regras:  

I. A solicitação deverá ser realizada por escrito pelo representante legal no caso de OSC ou pelo artesão 

quando associado, especificando o material a ser solicitado e contendo a destinação de uso;  

II. Aceitação do termo de empréstimo a ser assinado entre as partes, mediante aprovação da Diretoria da 

Rede, com total responsabilização por danos ocorridos ao patrimônio, independente de culpa ou dolo.  

III. Em caso de danos ou extravios de qualquer natureza fica a OSC ou o artesão associado que assinou o 

referido termo, responsável pela indenização pecuniária pelo sinistro ocorrido.  

IV. O OSC ou artesão associado deverá cumprir autorização expressa da Diretoria da Rede, determinando 

data e local da retirada e da devolução do material emprestado.  

Parágrafo único. É expressamente vedado o empréstimo do patrimônio da Rede para pessoa física, com 

exceção para a categoria de associado artesão, prevalecendo todas as regras acima demonstradas.  

Quanto à retirada e devolução dos materiais para o empréstimo, ela deverá ser realizada dentro do horário 

comercial de segunda feira as 09h00min às 11h30min e 13h00min as 17h00min horas primeiramente na 

Sede da Rede, com Gilson ou Bruna e depois dos tramites burocrático, os materiais deverão ser retirados 

e/ou entregues no Almoxarifado da Rede localizado no Centro de Assistência Social do Padre Henrique, na 

Avenida Santos Dumont 606, sempre sob acompanhamento de Gilson ou Bruna. 

Quanto ao empréstimo de patrimônio para organizações parceiras e poder público somente serão efetivados 

mediante oficio de solicitação e autorização expressa da Diretoria da Rede. 

OSCs não associadas da Rede não poderão solicitar nem receber empréstimo de patrimônio móvel e ou 

semovente em hipótese alguma.   

Estamos abertos para sugestões e/ou considerações sempre na Sede da Rede.      

Diretoria da Rede 
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