SESI
Serviço Social da Indústria
CONSELHO NACIONAL

RESOLUCAO NR. 03/92

BENS MOVEIS DE PEQUENO VALOR
DE PROPRIEDADE DO SESI, aliena4o, autoriza

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SERVIQO
SOCIAL DA INDUSTRIA, no uso de SURS atribui4es legais, regulamentares e
regimentais,
CONSIDERANDO a Proposi4o nr. 20/92, do Presidente
do Conselho Nacional, 'ã5 fls. 34/35 do PROC. SESICN-0142/72;:
CONSIDERANDO o acolhimento plenrio da
1.í9a.
Reunio Ordinria das Pareceres nrs. 28/AN/92 e
36/C/92, ambos de 26-11-92, que versam sobre a
1: cr
e constantes no mesmo processo,

RESOLVE,
Art. ío. - Delegar aos Conselhos Regionais a
competncia de autorizar, nos limites de SURS jurisdi4esii
a) a alienaço de bens mdveis, sem serventia ou de
uso antieconejmic:o, até. o. valor de dispensa da Tabela de 1...icita4o prevista
Para a modalidade de Compras e Serviçosg
b) a permuta, ou a da4o em pagamento de material
zias mesmas condies e ai:Já o mesmo teto, para aquisi4o de material novo,
desde•que haja disponibilidade orçament .4ria na dota4o prdpria de capital,
n os dr g o s i nt
E.-As..‹..xcl ott
c)
a
doaço,
a t ri: ul o gratu i to,
a
obras
assistenciais de medicamentos, utensrlios EM desuso, ou cousas inservrveis,
equivalentes ate.
metade dos valores permitidos na alinea "a".
•
d)
cada caso concreto dever ..4 integrar processo
regular, devidamente in.F..›trurck), com comunicaço especrfica ao Departamento
Nacional, para os fins regulamentares.
PARAGRAFO
UNICO - Fica estabelecido que, para o
valor-teto ora determinado, ser ./A considerado o valor histórico do bem a ser
alienado.
Art.
2o. - Estendei.
faculdades contidas nas letras "a" e "b" dc
Presidente do - Conselho Nacional conceder a
caso concreto, sem necessidade de ato ad nufs,

rtamento Nacional as
terior, cabendo ao
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