
Associação Policiol de Assistência Social
APAS GUARULHOS FRzINCO DA ROCHA

FUNDADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 1995

nasoluçÃo N"APAS 006 /2009

Confor:me restou aprovado na reunião ordinária de t3/LL/2009 (Ata

N"103) ; nos termos estatutários (Artigo 27 , alínea \\I") ' a diretoria
baixa a presente RESOLUçÃO:

Com a final.idade de aprinorar a adninistração da APAS Guarulhos
Franco da Rocha, buscando sempre transparência, austeridade e
seriedade na gestão do patrimônio da Associação, fica deteminada a
partir desta data a realização das segruintes ações para a aquisição
de bens:

O processo para aquisição será iniciado Por documentó

so1icitando a aquisição e justificando a sua necessidade, poderá

ser elaborado por qual.quer Pessoa çlue tenha relação com a APAS.

(diretor, colaborador ou associado) .

Todo bem permanente com valor abaixo de 2 (dois) salários

mínimos vigrente na data da soJ-icitação da coryra somente poderá

ser adquirido após a autorização Pol escrito do Diretor

Presidente da APAS, podendo ser essa autorização por despacho no

próprio documento de orígem.

Todo o bern per:manente com valor aci.ma de 2 (dois) salários

mínimos, somente poderá ser adquirido após anal.ise da Diretoria

Executiva que dará sêu parecer ouvindo prirneiranente o Diretor

Tesoureiro sobre a viabilidade financeira da aquisição. A

soJ.ução para a aquisição deverá constar em ata.

A aquisição de bens de consuÍro para utilização inediata e com

valor abaixo de 2 (dois) salários nínimos vigiente na data da

solicitação será autorizada por escrito pelo Diretor Tesoureiro.

Sala de reuniões, Guaru1hosr13 de Novembro de 2?Ó9.
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UJ.isses Barros CamPos

Diretor Presidente
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