VII – DEPARTAMENTOS INTERNOS

1. A APMT poderá criar tantos departamentos internos quanto forem necessários para a consecução
de seus objetivos.
Parágrafo Único – Os departamentos internos deverão ser coordenados por um ou mais membros da
Assembléia, tendo suas atividades, programas, custos e projetos previamente aprovados pela
Assembléia.

2. A APMT disporá de verbas orçamentárias para a execução de suas atribuições, votadas anualmente
pelo Conselho Gestor do Fundo Missionário da IPB.
 A APMT poderá levantar recursos próprios mediante campanhas e convênios com instituições e
organizações evangélicas, igrejas e irmãos.

VIII – APARTAMENTO

O apartamento é um presente de Deus, que foi adquirido com a ajuda de algumas pessoas e igrejas.
Foi mobiliado e decorado com carinho, um trabalho difícil, dispendioso e desafiante, que visou a
beneficiar e facilitar a vida dos missionários da APMT.

Esse apartamento é um suprimento excelente para os missionários que necessitam de hospedagem
em São Paulo. Temos feito todo o esforço para que quem passe por ele possa desfrutar da melhor
maneira possível das suas dependências. Entendemos que, para isso, é necessário que algumas
normas sejam observadas e seguidas:
1. Agendamento (dia e hora de chegada, quantos dias se hospedará, quantas vagas, se necessitará
da garagem, dia e hora da saída). É importante que o agendamento seja feito com bastante
antecedência para que não haja eventuais transtornos. A chave encontra-se com a responsável pelo
apartamento e será deixada na portaria somente na data marcada. Lembrando que se trata de um local
para hospedagem de missionários que se encontram em trânsito e cada pessoa ou família pode
permanecer até 15 dias. Deve-se obter uma confirmação para o período almejado, antes de se
programar a vinda a São Paulo.
2. Como se trata de um local de passagem, o missionário deve estar ciente de que outros poderão
estar hospedados simultaneamente, por isso, ao sair, deve-se sempre deixar as chaves na portaria
para os demais.
3. Enquanto o apartamento estiver em uso, é imprescindível que seus ocupantes o mantenham limpo.
No dia da saída, é importante que se retire todo o lixo dos banheiros e cozinha (esse lixo deve ser
levado para um tambor que se encontra na garagem). Os banheiros são comunitários, por isso pedimos
que os mantenham limpos e em ordem. O lixo, como fraldas, absorventes e outros, deverão ser
retirados todos os dias.
4. A hospedagem no apartamento, até o momento, é totalmente livre de taxas e custos para os
missionários, e isso é uma grande bênção para todos nós da APMT. Não é oferecida alimentação.
Pode ser que, ocasionalmente, recebamos alguma doação que será disponibilizada aos hóspedes.
Além da alimentação, materiais para higiene pessoal (como creme dental, sabonete, papel higiênico e
produtos para a lavagem das roupas) também são de responsabilidade de cada missionário.
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