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REGIMENTO INTERNO DA ASMMP
CAPITULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º Este regimento interno, aprovado na forma estatutária, por decisão da Diretoria, rege os atos da administração da
Associação Sul-Mato-Grossense do Ministério Público, o uso dos bens e a freqüência a sede social e regionais, pelos Sócios,
seus dependentes e convidados.
Art. 2º A sede administrativa e social localizada na Rua Mendel, 306 – Carandá Bosque I em Campo Grande (MS), é ponto
de convergência, de apoio e de lazer dos Sócios e seus dependentes.
§ 1º A administração da entidade funcionará de segunda-feira a sábado em horário fixado pela Diretoria Executiva, e o
setor social/esportivo de terça-feira a sábado das 08h às 22h e no domingo das 08h às 18h, ressalvado apenas o dia em
que o Salão estiver sendo usado com evento social.
§ 2º O quadro administrativo é fixado pela Diretoria Executiva em obediência às reais necessidades da administração e
disponibilidade de caixa.
CAPITULO II
DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 3º A Associação Sul-Mato-Grossense do Ministério Público é administrada por uma Diretoria Executiva com a
composição e atribuições definidas no Estatuto.
Art. 4º Compete a Diretoria Executiva, no desempenho de suas atribuições próprias, dentre outras:
I – reunir-se ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente quando necessário, mediante convocação do
Presidente ou a requerimento de quaisquer dos membros da Diretoria, funcionando com, no mínimo, quatro membros.
II – deliberar sempre por maioria simples dos presentes e no caso de empate acatar o voto de qualidade emitido pelo
Presidente.
III – fazer registrar em ata, no livro próprio, as deliberações das reuniões da Diretoria Executiva.
IV – tornar público, na forma de atos resolutivos, as decisões que importem em observância regulamentar pelos Sócios ou
em delegação de atribuições.
V – fixar os valores de prestação de serviços diretos ou de uso e locação de espaço ou bens da ASMMP.
VI – suspender os direitos dos Sócios ou de seu dependente em razão de comportamento incompatível e prejudicial a
convivência social, lesivo ao bom nome da Entidade, ou que deixar de cumprir as normas estatutárias e regulamentos
emanados do órgão competente, sendo que em qualquer caso será assegurado ao faltoso ampla defesa.
VII – O Diretor, em exercício na Presidência dos trabalhos nas reuniões, votará as matérias submetidas à deliberação da
Diretoria somente em caso de empate, como voto de qualidade.
VIII – Analisar declaração de dependência, de que trata o art. 3º, § 3º do Estatuto da ASMMP, considerando aquela
condição em razão da idade legal do proposto; cabendo a mesma Diretoria decidir sobre as excepcionalidades.
Art. 5º Compete ao Presidente, na forma estatutária:
I – superintender todos os serviços da ASMMP, constituir setor ou grupo de trabalho para realizar serviços, ou movimentos
que visem atender as finalidades da Entidade.
II - representar judicial e extrajudicialmente a ASMMP.
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III - presidir as reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo;
IV – convocar e presidir as Assembléias Gerais;
V – convocar e presidir reunião especial da Diretoria Executiva, para os fins do artigo 28, do Estatuto e convocar, ouvida a
Diretoria, Sócio para responder interinamente pelo cargo vago, até a realização da próxima Assembléia Geral;
VI – contratar e demitir funcionários, ouvida a Diretoria;
VII – assinar os atos resolutivos para efeito de publicidade;
VIII – nomear os Diretores de Departamentos e os Regionais escolhidos pela Diretoria Executiva;
IX – delegar atribuições e outorgar procuração, na forma do Estatuto;
X – emitir cheques em conjunto com o 1º Tesoureiro;
XI – expedir atos normativos e nomear Comissão para apuração de infrações.
Art. 6º Compete ao Secretário:
I – secretariar as Assembléias Gerais e as reuniões da Diretoria, lavrando as respectivas atas;
II – manter sob sua guarda e organização todos os livros e documentos de interesse da ASMMP, lavrando-se, quando
necessário, os termos de abertura e de encerramento que serão assinados e rubricadas todas as folhas pelo Presidente;
III – redigir as correspondências expedidas e assiná-las, se possível, em conjunto com o Presidente;
IV – preparar os editais para publicação e as correspondências de convocação de Assembléia ou de Reunião dos diferentes
órgãos da ASMMP;
V – preparar a expedição de carteiras ou de cartões de sócio ou de dependentes e fazer eventuais convites, assinados pelo
Presidente;
VI – manter o arquivo das correspondências recebidas e expedidas;
VII – requisitar ao almoxarifado os materiais necessários para a Secretaria.
Art. 7º Compete ao Tesoureiro:
I – arrecadar e superintender os serviços da tesouraria e da contabilidade, mantendo sob sua guarda e responsabilidade as
contribuições dos Sócios, os donativos e valores destinados à ASMMP e todo e qualquer valor recebido em razão das
atividades associativas;
II – receber e dar quitação de valores e efetuar pagamento autorizado pelo Presidente, ou se for o caso pela Diretoria
Executiva;
III – depositar os recursos financeiros, na rede bancária ou na SICREDI/MP, em conta corrente da ASMMP, mediante
decisão da Diretoria Executiva, podendo efetuar aplicação de saldo eventualmente existente e sacar, quando for o caso, as
importâncias autorizadas pelo Presidente;
IV – assinar os cheques e respectivas cópias sempre em conjunto com o Presidente;
V – conferir e vistar semanalmente o livro caixa e os extratos bancários;
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VI – acompanhar a elaboração de balancetes mensais e do balanço geral anual das contas da administração.
CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS AUXILIARES
Art. 8º A Diretoria Executiva terá como órgãos auxiliares os seguintes Departamentos:
a) Social;
b) Desportos;
c) Patrimônio;
d) Jurídico;
e) Aposentados;
f) Cultural;
g) Divulgação e Marketing;
h) Relações Públicas e Eventos;
i) Planos e Orçamento;
j) Informática.
§ 1º A Diretoria Executiva terá ainda como órgão auxiliar os Diretores Regionais.
§ 2º Os Diretores de Departamentos e os Regionais, bem como os Coordenadores de Setores, são de livre escolha da
Diretoria Executiva e nomeados pelo Presidente.
§ 3º Havendo necessidade, a Diretoria Executiva poderá indicar Diretores Adjuntos para cada Departamento.
§ 4º A Diretoria Executiva, no interesse da ASMMP, poderá fundir, extinguir ou criar novos Departamentos e Diretorias
Regionais, bem como Setores subordinados aos Departamentos, para melhor distribuição das tarefas e funcionalidade.
§ 5º Os Diretores de Departamentos e os Regionais, tomarão posse em ato solene, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da posse da Diretoria Executiva eleita.
Art. 9º - Compete ao Departamento Social:
a) elaborar, até o dia 31 de dezembro de cada ano o calendário de atividades sociais e de lazer para ser desenvolvido na
Sede da ASMMP, ouvidas as Diretorias Regionais, para o ano seguinte, submetendo-o à Diretoria Executiva para fins de
alocação de recursos no orçamento da Entidade;
b) elaborar roteiros de viagens turísticas em nível Estadual, Nacional e Internacional, obedecendo sempre o desejo da
maioria dos Sócios, através de pesquisa;
c) fixar as datas de realização de almoço e jantar, por adesão ou por conta da ASMMP;
d) receber e despachar os pedidos de cessão ou aluguel do salão social, bem como da Cantina e quiosques, aplicando o
preço, se for o caso, de acordo com a tabela fixada pela Diretoria Executiva;
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e) realizar e coordenar reuniões entre Sócios e convidados às sextas-feiras, ou vésperas de feriados, no período noturno,
visando maior congraçamento associativo;
f) propor à Diretoria Executiva a contratação de professores para ministrar cursos de dança e outros afins.
g) propor a Diretoria Executiva a aquisição de materiais para atender os fins sociais da Entidade.
h) Remeter ao Departamento de Divulgação e Marketing, mensalmente, as atividades sociais promovidas pela ASMMP.
§ 1º - Nos eventos sociais, promovidos por adesão, o sócio fará, com antecedência, sua reserva e, nesta condição lhe será
reservada uma mesa, só podendo ele desistir 72 (setenta e duas) horas antes da data, sob pena de lhe ser debitado o valor
das despesas.
Art. 10 – O Departamento de Desporto tem por finalidade:
a) incentivar a prática desportiva entre os Sócios e seus dependentes;
b) organizar torneios e campeonatos de diferentes modalidades esportivas, visando sempre o congraçamento entre os
Sócios, seus dependentes e familiares, incluindo os que residem nas Comarcas do interior, onde, também, estenderá as
suas atividades.
c) propor a Diretoria Executiva a contratação de professores para as diversas práticas desportivas.
d) propor a Diretoria Executiva a aquisição de material esportivo para atender às suas necessidades;
e) manter sob sua guarda e responsabilidade o material esportivo.
Parágrafo Único – O Departamento poderá propor e realizar torneios entre entidades congêneres, visando o entrelaçamento
desportivo.
Art. 11 – Ao Departamento de Patrimônio compete:
a) inventariar, administrar e manter atualizado o patrimônio da ASMMP;
b) analisar e sugerir a melhor destinação aos bens da ASMMP, bem como opinar sobre a aquisição ou venda de imóveis na
Capital ou no interior;
Art. 12 – Ao Departamento Jurídico compete:
a) dar, quando necessário, assistência jurídica à ASMMP;
b) opinar, previamente, sobre eventual contratação de escritório de advocacia especializado para o previsto no item “c”
deste artigo.
c) defender os direitos e prerrogativas dos Sócios, coletiva e individualmente, em juízo ou fora dele, em face de interesse
da classe ou em razão de atuação funcional.
Art. 13 – Compete ao Departamento de Aposentados:
a) planejar e executar programas que motivem os Sócios inativos a terem participação ativa e efetiva nas atividades sócioculturais;
b) na defesa de interesse dos inativos, propor ao Presidente da Diretoria Executiva reunião com os Órgãos Superiores do
Ministério Público Estadual.
Art. 14 – Compete ao Departamento Cultural:
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a) elaborar calendário de atividades que serão desenvolvidas em conjunto com a Fundação Escola Superior do Ministério
Público e/ou Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF da Procuradoria-Geral de Justiça, objetivando o
incremento das atividades culturais e a racionalização dos investimentos na área cultural;
b) preparar a temática para congressos e encontros promovidos pela ASMMP;
c) planejar a premiação para arrazoados jurídicos ou forenses;
d) planejar cursos de aperfeiçoamento profissional e pessoal administrativo;
e) contribuir para a edição da Revista Jurídica, Boletim Informativo, Tribuna do Parquet e o Caderno Jurídico;
f) propugnar pelo aumento do acervo bibliotecário da ASMMP;
g) promover o levantamento da história do Ministério Público Estadual, constituir e administrar o acervo;
h) fazer publicar nos órgãos de divulgação da Entidade, matérias de interesse histórico.
Art. 15 – O Departamento de Divulgação e Marketing tem por finalidade:
a) editar o Boletim Informativo, a Tribuna do Parquet, o Caderno Jurídico e a Revista Jurídica (REVIJUR);
b) colher, dentre os demais Departamentos, matérias para divulgação mensal;
c) submeter à Diretoria Executiva estudos e projetos que visem incentivar os Sócios a promoverem estudos e trabalhos
jurídicos/científicos para divulgação.
Art. 16 – Compete ao Departamento de Relações Públicas e Eventos:
a) planejar e organizar solenidades, congressos, assembléias, reuniões e encontros;
b) elaborar agenda de visitas e de recepção de autoridades públicas, personalidades do mundo jurídico e representantes de
entidades e instituições privadas no interesse da classe;
c) manter atualizada agenda de eventos para divulgação entre os Sócios.
Art. 17 – Compete ao Departamento de Planos e Orçamentos:
a) preparar o orçamento anual da ASMMP;
b) promover estudos de viabilidade de fontes de recursos financeiros;
c) acompanhar o desempenho financeiro e sugerir medidas de adequação das receitas e despesas;
d) emprestar apoio técnico aos demais Departamentos, no planejamento de suas atividades precípuas.
Art. 18 – O Departamento de Informática tem por finalidade:
proceder estudos visando o aprimoramento tecnológico aplicáveis na área funcional e pessoal de interesse dos Sócios;
CAPÍTULO IV
DAS DIRETORIAS REGIONAIS
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Art. 19. A Associação Sul-Mato-Grossense do Ministério Público contará com as seguintes Diretorias Regionais, que terão
atribuições de implementar os objetivos sociais e realizar as atividades delegadas pela Diretoria Executiva:
I – Campo Grande, abrangendo as Comarcas de Bandeirantes, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Terenos, São Gabriel
D’Oeste, Camapuã e Rio Negro;
II – Dourados, abrangendo as Comarcas de Maracajú, Itaporã, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Deodápolis e Caarapó;
III – Corumbá;
IV – Três Lagoas, abrangendo as Comarcas de Brasilândia, Água Clara e Bataguaçu;
V – Aquidauana, abrangendo a Comarca de Miranda;
VI – Ponta Porã, abrangendo a Comarca de Amambai;
VII – Nova Andradina, abrangendo as Comarcas de Anaurilândia, Angélica, Bataiporã e Ivinhema;
VIII – Coxim, abrangendo as Comarcas de Pedro Gomes e Rio Verde de Mato Grosso;
IX – Paranaíba, abrangendo as Comarcas de Aparecida do Taboado e Inocência;
X – Cassilândia, abrangendo as Comarcas de Chapadão do Sul e Costa Rica;
XI – Jardim, abrangendo as Comarcas de Bonito, Porto Murtinho e Bela Vista;
XII – Naviraí, abrangendo as Comarcas de Mundo Novo, Eldorado, Sete Quedas e Iguatemi.
CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO E SEU USO
SEÇÃO I
Do Patrimônio Imobiliário e do Mobiliário
Art. 20. O acervo patrimonial imobiliário da ASMMP será obrigatoriamente registrado no cartório competente e sobre ele
deverá ser exercida a posse efetiva.
Art. 21. O acervo patrimonial mobiliário da ASMMP será devidamente identificado nas diversas dependências onde se
encontre e cadastrado numericamente para os fins de avaliação contábil.
SEÇÃO II
Do uso do Patrimônio Imobiliário e do Mobiliário
Art. 22. O patrimônio da ASMMP, constituído de bens imóveis e móveis, é em regra de uso comum dos Sócios, nos locais
onde se encontre permanentemente.
Parágrafo Único – Os bens móveis poderão ser emprestados aos Sócios, exceto os pratos personalizados, garfos, talheres,
mesas e cadeiras do salão social, ouvidos os Diretores de Patrimônio e Social, mediante assinatura de termo de
compromisso e de responsabilidade subscrito pelo Sócio titular, onde constará obrigatoriamente o prazo de devolução.
Subseção I
Do Salão Social
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Art. 23. O Sócio tem preferência na utilização do Salão Social, para uso próprio ou de seus dependentes, devendo efetuar a
reserva com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, mediante o pagamento de um salário mínimo e meio, sendo que no
caso de utilizar os utensílios (toalhas, pratos e talheres) aquele valor será acrescido de 10 % (dez por cento) sobre o valor
da locação.
§ 1º No caso do Sócio utilizar o próprio “buffet” da ASMMP, ficará isento do pagamento mencionado no caput deste artigo.
§ 2º Eventuais despesas com Órgão de recolhimento de direitos autorais serão de responsabilidade do Locatário.
Art. 24. O Salão Social poderá ser locado a pessoa estranha ao quadro social, desde que apresentado por Sócio Titular,
mediante contrato e pagamento de quatro salários mínimos.
§ 1º No caso do locatário utilizar as toalhas da ASMMP, será cobrado o valor correspondente a 15 % (quinze por cento) do
salário mínimo.
§ 2º Quando o locatário contratar o “buffet” da ASMMP, o valor das despesas mencionadas neste artigo será incorporado
ao preço final.
§ 3º O locatário fará caução, em favor do locador, dez dias antes do evento, no valor correspondente a 2 (dois) salários
mínimos, cujo valor lhe será devolvido integralmente se não for necessário indenizar eventuais danos, que serão aferidos
através de vistorias realizadas antes e depois do evento, sempre presente o locatário e o sócio apresentante.
§ 4º O locatário antecipará o valor correspondente a 30 % (trinta por cento) do valor da locação, que não lhe será
restituído se cancelar a locação, unilateralmente, dez dias antes do evento.
§ 5º Eventuais despesas com Órgão de recolhimento de direitos autorais serão de responsabilidade do Locatário.
Art. 25. Em qualquer caso, para utilização do Salão Social, deve o Locatário observar as regras contratuais e as seguintes
normas:
a) manter as janelas fechadas com cadeados, e igualmente as portas principais de acesso ao salão e ao palco, pelos
fundos, para evitar poluição sonora e danos aos moradores vizinhos.
b) não fumar no interior do salão.
c) contratar seguranças, inclusive para o estacionamento, caso seja utilizado;
d) respeitar a limitação do som, em decibéis, conforme Legislação em vigor.
Parágrafo Único – Em caso de descumprimento a qualquer das alíneas acima, o locatário pagará a multa de até 5 (cinco)
salários mínimos, a critério da Diretoria Executiva.
Subseção II
Da Cantina
Art. 26. A Cantina, com capacidade para abrigar 50 (cinqüenta) pessoas, poderá ser utilizada pelos Sócios, aos sábados e
domingos, até às 22 (vinte e duas) horas, para a promoção de pequenos eventos, mediante pagamento do valor
correspondente a 20 % (vinte por cento) do salário mínimo.
§ 1º O Sócio deverá proceder a reserva junto à Secretaria com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
§ 2º O valor dos gêneros alimentícios encomendados e não retirados pelo Sócio será levado a seu débito.
Subseção III
Dos Quiosques
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Art. 27. Os quiosques, suas respectivas churrasqueiras, com capacidade de atendimento de 40 pessoas, são utilizados pelos
Sócios e dependentes, sem nenhum ônus, mediante reserva, na Secretaria pelo Sócio Titular, com antecedência mínima de
24 (vinte e quatro) horas.
Art. 28. O Diretor Social deverá opinar previamente, ainda que por telefone, sobre os pedidos de reserva do Salão Social,
da cantina e dos quiosques, e na falta daquele, um Diretor substituto.
Subseção IV
Da Piscina e da Sauna
Art. 29. A freqüência às dependências da sede administrativa e social, se dará mediante apresentação da carteira de sócio,
dependente ou convite previamente expedido.
Art. 30. Para adentrar ao interior da piscina deve o usuário banhar-se antes com ducha existente no local e usar traje
adequado.
Parágrafo Único: é permitido o uso de protetor solar, desde que não oleoso e aplicado meia hora antes do ingresso na
água, sendo vedado o uso de bronzeador, para evitar dano aos equipamentos.
Art. 31. A Sauna funcionará de terça-feira a domingo, para uso masculino e feminino, em horário fixado previamente pela
Diretoria Executiva.
SEÇÃO III
Da Freqüência às Dependências Associativas
Art. 32. A piscina, a cantina, os quiosques, a sauna, o salão de jogos e a quadra poliesportiva são de uso comum e
exclusivo dos associados e seus dependentes, mediante apresentação de carteira de sócio ou de dependente.
§ 1º Poderá ser permitido o uso consecutivo dessas dependências por convidados de sócios titulares mediante prévia
autorização do respectivo Departamento e expedição de convite pela Secretaria.
§ 2º A freqüência ao salão de jogos só é permitida, com a observância da Legislação em vigor.
§ 3º O uso da quadra poliesportiva obedecerá o horário e Regulamento elaborado pelo Diretor do Departamento de
Desportos.
§ 4º É vedado trazer animais para o interior das dependências sociais.
§ 5º Em caso de utilização de equipamento sonoro, deverá ser observado o previsto na letra “d”, do artigo 25, deste
Regimento.
CAPÍTULO VI
Dos Direitos dos Sócios
Art. 33. São direitos do Sócio além daqueles definidos no Estatuto da ASMMP:
I – formular críticas e sugestões à Diretoria Executiva relativas ao cumprimento das finalidades associativas;
II – usufruir do patrimônio e dos serviços prestados pela ASMMP, na forma direta ou de convênios;
III – ser informado das atividades desenvolvidas pela ASMMP e outras de interesse institucional ou profissional;
IV – associar-se ao Fundo de Assistência Médica-Hospitalar - FAMEH;
V – associar-se a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
do Sul;
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VI – nas promoções por adesão, reservar com antecedência uma mesa para seus familiares e convidados, identificando-a;
Parágrafo único: O eventual pagamento, de locação de bens ou prestação de serviços, pelo Sócio ou dependente, poderá
ser debitado em conta-corrente desde que previamente autorizado, pelo Titular.
Art. 34. O Associado residente em Comarca do interior do Estado, individualmente, terá direito de hospedagem por conta
da ASMMP em um apartamento, nos hotéis conveniados, da seguinte forma:
I – sempre que convocado pela ASMMP;
II – Sempre que necessário para tratamento médico-hospitalar do Sócio ou seu dependente, em até 3 (três) diárias,
mensalmente;
III - Uma diária por mês para o trato de assunto particular, vedado o seu pagamento quando houver, na mesma data, o
pagamento de diária pela Procuradoria-Geral de Justiça;
§ 1.º A utilização do direito de que trata este artigo fica condicionada a inexistência de vaga no hotel de trânsito da ASMMP,
bem como ao prévio agendamento de reserva de hotel por intermédio da Secretaria da ASMMP;
§ 2.º As despesas de apartamento ou frigobar e outras efetuadas pelo Sócio ou acompanhantes, serão de responsabilidade
do Sócio e pagas diretamente ao hotel.
CAPÍTULO VII
Dos Deveres
Art. 35. São deveres do Sócio, além daqueles previstos no Estatuto e neste Regimento, os seguintes:
I – Providenciar a entrega de fotografia própria e de seus dependentes, para fins de cadastro e de expedição de carteira de
Sócio;
II – zelar pelo patrimônio comum da ASMMP;
III – não manter atitudes contrárias a moral e aos bons costumes;
IV – providenciar junto à Secretaria da ASMMP, previamente, a comunicação de visita e retirada de convite para eventual
convidado, sempre que permitido.
V – providenciar com antecedência, a eventual reserva do salão de festas, respeitada a precedência de reserva;
VI – providenciar com antecedência mínima de três dias, a eventual reserva da quadra poliesportiva e as churrasqueiras;
VII – pagar regularmente as despesas efetuadas por si ou por seus dependentes ou convidados, em quaisquer dos eventos
promovidos pelos Departamentos ou atividades da ASMMP, inclusive quando, apesar de confirmar a presença, deixar de
comparecer aos almoços ou jantares, promovidos por adesão, sem que tenha efetuado o cancelamento com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas;
VIII – respeitar as reservas das dependências, feitas anteriormente às suas por outros Sócios.
Art. 36. O Sócio é responsável pela reparação ao patrimônio da ASMMP, dos danos ocasionados dolosa ou culposamente,
por si e por seus dependentes ou convidados, ou pessoas por si apresentadas ou afiançadas.
CAPÍTULO VIII
Seção I
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Das Infrações e Penalidades
Art. 37. Constitui infração disciplinar deixar de cumprir as obrigações estatutárias e regimentais, sujeitando-se o Sócio
Titular ou seu dependente as seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Suspensão do exercício de direitos;
III - Exclusão.
Art. 38. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela
provierem para a ASMMP, Sócios ou dependentes.
Parágrafo Único – A reincidência agrava a pena.
Seção II
Da Apuração das Infrações e a Aplicação das Penalidades
Art. 39. Qualquer pessoa do quadro social, Diretor, o ofendido ou mesmo funcionário, poderá levar ao conhecimento da
Diretoria Executiva eventuais infrações disciplinares praticadas pos Sócio ou dependente.
Art. 40. Instaurado o procedimento e notificado o Sindicado, terá esse o prazo de cinco dias para ofertar defesa preliminar,
perante Comissão previamente composta por um Diretor e dois Sócios como membros.
Art. 41. Compete à Diretoria Executiva aplicar penalidades administrativas de advertência, suspensão de fornecimento de
serviços ou de freqüência das dependências associativas, bem como, propor, justificadamente, à Assembléia Geral a
exclusão do Sócio Titular do quadro social no caso de cometimento de falta grave.
§ 1.º As testemunhas arroladas pelo comunicante ou pelo ofendido, e as de defesa, serão ouvidas no prazo de 10 (dez)
dias em audiência de instrução e julgamento.
§ 2.º Da decisão da Diretoria Executiva, caberá recurso, com efeito devolutivo, no prazo de 15 (quinze dias), para
Assembléia Geral.
CAPÍTULO IX
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 42. O membro da Diretoria Executiva, de Departamento, funcionário, ou qualquer Sócio designado para representar
interesses associativos fora do local de sua residência, terá direito a diárias indenizatórias, cujos valores serão fixados pela
Diretoria Executiva, obedecido o critério de se tratar de viagem dentro ou fora do Estado.
Art. 43. Os casos omissos, não previstos neste Regimento, serão resolvidos pela Diretoria Executiva.
Art. 44. Por ocasião do recadastramento do Quadro social e dependentes, estes serão submetidos a reapreciação com base
na disposição contida no art. 4º, inciso VIII, deste Regimento.
Art. 45. A denominação convidado especial, aplica-se a filho ou afim de Sócio, não considerado dependente, os quais
poderão freqüentar as dependências da ASMMP mediante solicitação e responsabilidade do Sócio, a critério da Diretoria
Executiva.
Art. 46. O presente regimento interno entra em vigor com a sua afixação no mural da sede da ASMMP e remessa aos
Sócios.
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Campo Grande, 29 de abril de 2011.
DIRETORIA EXECUTIVA:
Alexandre Magno Benites de Lacerda - Presidente
Milton Loureiro Filho - 1º Vice-Presidente
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Maria Elisabete Dias Marques – 1ª Secretário
Paulo César Zeni - 2º Secretário
Aroldo José de Lima – 1º Tesoureiro
William Márcio Tóffoli – 2º Tesoureiro
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