
 
 
 
 
 

 

ATO REGULAMENTAR nº 03/2019 

de 13 de setembro de 2019 

 

  

 

Regulamenta a venda e ou doação de 

móveis usados utilizados na antiga 

sala de convívio da AMATRA XV, 

Fórum Trabalhista de Campinas, bem 

assim outros móveis, utensílios e 

livros sem utilização, sob a guarda da 

Associação. 

 

 

 

O VICE-PRESIDENTE (no exercício da Presidência) DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, no uso de suas 

atribuições estatutárias; 

 

 

CONSIDERANDO o recebimento do ofício nº 687/2018 - 

CCT, da Secretaria da Administração - Coordenadoria de Contratos do Tribunal 

Regional do Trabalho da 15ª Região, de 18 de outubro de 2018, que trata dos seguintes 

assuntos:      

i. término da vigência do Termo de Cessão de Uso nº 01/2013, 

firmado entre a AMATRA XV e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região;  

ii. artigo 57, inciso II, da lei nº 8.666/93, na qual não admite a 

prorrogação do Termo de Cessão de Uso; 

iii. decisão prolatada no processo nº CSJT-PP-15.257-

55.2014.5.90.000, determinando que seja informado o valor do aluguel a ser cobrado 

pelo espaço que a AMATRA XV ocupa no Fórum, a partir de 30 de dezembro de 2018; 

 

CONSIDERANDO o valor elevado cobrado para a locação da 

sala, R$ 7.802,68 (sete mil, oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos); 

 

CONSIDERANDO que a AMATRA XV teve que locar sala 

para depósito dos móveis que estavam na sala de convívio do Fórum de Campinas, para 

onde também foram levados outros utensílios e materiais que se encontravam nas salas 

da Associação, isto em razão de reformas e melhor aproveitamento dos espaços, tudo 

isso gerando despesas e, 

 

CONSIDERANDO o quanto deliberado pela Diretoria 

Executiva sobre o assunto, na 3ª Reunião da Diretoria Executiva da AMATRA XV, de 

176.2019. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art.1º Vender os móveis e utensílios que não serão utilizados 

pela Associação, seguindo os critérios aqui estabelecidos: 

 

 

§ 1º Nos dias 17 e 18.9.2019, com 30% de desconto à vista 

sobre o preço estipulado, ou em 12 parcelas (sem o desconto) a todos associados que 

não integram a Diretoria da AMATRA XV e ESMAT 15 e manifestem interesse e 

opção de pagamento; 

 

 

§ 2º No dia 19.9.2019, a todos os associados, incluindo os 

Diretores da AMATRA XV e ESMAT 15, com o mesmo percentual de desconto à 

vista sobre o preço estipulado, ou em 12 parcelas no preço original estipulado; 

 

 

§ 3º Do dia 20.9.2019 a 25.9.2019 a AMATRA XV anunciará 

os móveis e demais materiais na internet, com pagamento à vista sobre o preço 

estipulado, ou parcelado, conforme opções escolhidas em plataforma específica. 

 

§ 4º Havendo mais de um interessado nos bens colocados à 

venda, a venda será feita àquele que manifestou primeiro o seu interesse de compra, 

independentemente da forma de pagamento escolhida. 

 

 

§ 5º Entre os dias 26 e 30.9.2019 os móveis e utensílios que não 

forem vendidos serão doados para Entidades Beneficentes em Campinas, eleitas pelo 

Presidente da Associação que, para tanto, poderá colher sugestões da Diretoria 

Executiva e, usada esta faculdade, promoverá votação específica, isto para a hipótese de 

não haver consenso quanto à destinação, tudo por meio eletrônico virtual (grupo 

WhatsApp); 

 

 

§ 6º Se remanescerem bens após a adoção de todas as posturas 

previstas anteriormente, competirá ao Presidente da Associação avaliar e adotar as 

melhores posturas, ouvida a Diretoria Executiva. 

 

 

Art.2º A AMATRA divulgará um catálogo para seus 

associados, no site da Entidade, com todo os móveis e utensílios a serem vendidos; 

 

 

Art.3º As aquisições dos produtos deverão ser feitas diretamente 

na secretaria da AMATRA XV, pessoalmente, pelo e-mail falecom@amatra15.org.br 

ou pelo telefone (19) 3251-9036, citando o código do produto. 
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Art.4º O(s) pagamento(s) deverá(ão) ser feito(s) diretamente na 

conta da Associação, através de depósito(s) ou transferência(s) bancária. 

 

 

Art.5º A AMATRA XV não se responsabilizará pelo transporte 

e nem pelos eventuais danos preexistentes, tampouco pelo evolver do processo de 

instalação, desmontagem e montagem dos produtos, quando isto for necessário. É da 

responsabilidade dos compradores, acaso ache necessário, a vistoria dos bens (que sem 

encontram em sala situada no mesmo condomínio em que está a sede da AMATRA XV, 

endereço conhecido de todos os associados). A Associação poderá, entretanto, a pedido 

dos compradores, cotar o valor do transporte, mas as providências posteriores, inclusive 

de responsabilidade por danos, fica a encargo do comprador e da empresa que ele 

contratar. 

 

§ 1º Considerando que os móveis e utensílios estão atualmente 

depositados em uma sala de condomínio comercial, os compradores deverão respeitar as 

regras condominiais para acesso de pessoas e transporte dos produtos adquiridos. 

  

 

Art. 6º. Os casos omissos serão decididos pelo Presidente da 

AMATRA XV, com posterior levada da situação à Diretoria Executiva, para referendo. 

 

 

Art. 7º. Este Ato Regulamentar entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

  

 

 

 

ALEXANDRE ALLIPRANDINO MEDEIROS 

Vice-Presidente da AMATRA XV 

(no exercício da Presidência) 

 

 


