
 

 

REGIMENTO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, 

INFÂNCIA E FAMÍLIA XXX 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO 

 

Art. 1°. O Regimento Interno da Associação de Proteção à Maternidade, Infância 

e Família XXX tem como finalidade detalhar sua organização e regular suas 

atividades, de acordo e em complementação ao seu Estatuto Social. 

Art. 2°. São instâncias consultivas e deliberativas da ASSOCIAÇÃO: 

I. A Assembleia Geral; 

II. A Diretoria Social; 

III. O Conselho Fiscal; 

IV. O Conselho Deliberativo; 

V. Diretoria Executiva; 

VI. Outras Coordenadorias. 

Parágrafo primeiro. A Diretoria Social é composta por: 

I. Presidente; 

II. Vice-Presidente; 

III. 1o Secretário; 

IV. 2o Secretário; 

V. 1o Tesoureiro; 

VI. 2o Tesoureiro; 

VII. Orador; 

VIII. Diretoria de Relações Públicas; 

IX. Coordenadoria de Projetos. 

Parágrafo segundo. A Diretoria Executiva é composta por: 

I. Diretor Executivo; 

II. Diretor Financeiro. 

Parágrafo terceiro. As instâncias de caráter consultivo são: Conselho Fiscal, 

Conselho Deliberativo e Outras Coordenadorias. 

 

DAS COMPETÊNCIAS 

SEÇÃO I – DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

Art. 3º. Compete ao Presidente da Assembleia: 



 

 

I. A condução geral da Assembleia; 

II. Fazer cumprir os objetivos definidos nos Editais de Convocação; 

III. Fazer cumprir os procedimentos gerados pela Comissão de Eleição, 

quando for o caso; 

IV. Recomendar à Assembleia nomes de Sócios com direito a voto para 

compor a Mesa de Apuração, quando for o caso, dando preferência aos 

membros da Comissão de Eleição; 

V. Recomendar à Assembleia Geral a eleição ou a destituição de Diretores; 

VI. Assinar a ata da Assembleia; 

VII. Tomar qualquer decisão que seja necessária para garantir que sejam 

atingidos os objetivos da Assembleia; 

VIII. Declarar eleita uma Diretoria. 

Parágrafo primeiro. Durante uma Assembleia não há autoridade maior que seu 

Presidente. 

Parágrafo segundo. Em caso de empate durante uma eleição ou votação de 

propostas o Presidente da Assembleia tem direito ao Voto de Minerva. 

 

SEÇÃO II – DO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA 

Art. 4o. Compete ao Secretário da Assembleia: 

I. Prestar assistência ao Presidente da Assembleia; 

II. Redigir a ata da Assembleia; 

III. Registrar e recolher a ata da Assembleia junto aos órgãos competentes, 

quando for o caso; 

IV. Quando for o caso, responsabilizar-se pela guarda e utilização da Lista de 

Votação que deverá, obrigatoriamente, conter a assinatura de cada um dos 

votantes ou de seus procuradores. 

 

SEÇÃO III – DO PRESIDENTE 

Art. 5o. Compete ao Presidente, além do que rege o Estatuto: 

I. Estabelecer relações com entidades nacionais e internacionais que 

possam, de alguma forma, ser parceiras da Associação na consecução do 

Plano Anual de Trabalho e em outras atividades; 



 

 

II. Juntamente com o Tesoureiro, estabelecer os valores das contribuições 

pecuniárias dos Sócios, para aprovação do Conselho Fiscal e, 

posteriormente, pela Assembleia; 

III. Com o apoio do Tesoureiro, no decorrer do mês de março de cada ano, 

preparar, quando for o caso, o Orçamento Anual para aprovação do 

Conselho Fiscal; 

IV.  Em ano de eleições, divulgar através de Edital o dia da respectiva 

Assembleia com antecedência de, pelo menos, 30 (trinta) dias; 

V. Apresentar aos demais membros da Diretoria propostas para que sejam 

conferidos títulos de Sócios Beneméritos; 

VI. Substituir, temporariamente, o Tesoureiro. 

 

Art. 6o. Decidir os casos urgentes nas seguintes circunstâncias, e levando para 

Assembleia Ordinária a sua decisão: 

I. Quando esteja ameaçada a imagem pública da Associação; 

II.  Quando esteja ameaçada a existência da Associação como instituição; 

III.  Quando haja riscos de prejuízos financeiros graves para a Associação. 

Parágrafo único. A decisão ad referendum da Diretoria só poderá se dar caso 

não seja possível realizar, em tempo hábil, uma Assembleia Ordinária de 

Diretoria com a presença de pelo menos 2 (dois) Diretores, além do Presidente. 

 

SEÇÃO IV – DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 7o. Compete ao Vice-Presidente, além do que rege o Estatuto: 

I. Estabelecer relações com Coordenadorias Temáticas. 

II. No que for aplicável, coordenar a aplicação do Plano Anual de Trabalho 

junto às Outras Coordenadorias; 

III. Substituir, temporariamente, o Presidente. 

 

SEÇÃO V – DO SECRETÁRIO 

Art. 8o. Compete ao Secretário, além do que rege o Estatuto: 

I. Organizar e manter sob sua guarda cópia de toda a correspondência 

recebida e enviada pelos demais Diretores; 

II. Organizar e manter sob sua guarda cópia da correspondência relativa às 

Outras Coordenadorias; 



 

 

III. Organizar e manter sob sua guarda referências das notícias publicadas 

pela imprensa em geral e a eventos com participação da associação; 

IV. Interagir com os demais Diretores para organizar, quando for o caso, a 

Agenda de Eventos da Associação, provocando em tempo hábil as ações 

necessárias para suas consecuções; 

V.  Responsabilizar-se, quando for o caso, pela lavratura de atas no âmbito 

da Diretoria; 

VI. Substituir, temporariamente, o Vice-Presidente. 

 

SEÇÃO VI – DA DIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

Art. 9o. Compete à Diretoria de Relações Públicas, além do que rege o Estatuto: 

I. Planejar e levar a efeito os eventos da Associação; 

II. Criar formas de relacionamento com a mídia, novos Sócios e visitantes; 

III. Estabelecer e fazer cumprir as atividades relacionadas à divulgação da 

Associação; 

IV. Fazer o primeiro contato com o público que solicitar associação. 

 

SEÇÃO VII – DO TESOUREIRO 

Art. 10. Compete ao Tesoureiro, além do que rege o Estatuto: 

I. Sugerir melhorias no Sistema de Controle do Quadro de Sócios; 

II. Quando solicitado, informar aos demais Diretores a estatística relativa ao 

Quadro de Sócios; 

III. Apresentar, periodicamente, um balancete da Associação; 

IV. Informar aos Sócios os modos de acesso às suas informações pessoais 

cadastrais; 

V. Substituir, temporariamente, o Secretário. 

 

SEÇÃO VIII – DO CONSELHO FISCAL 

Art. 11. Cabe ao Conselho Fiscal, além do que rege o Estatuto, examinar e dar 

seu parecer aos Planos de Trabalhos, Projetos e Propostas que lhe forem 

encaminhados pela Diretoria. 

Parágrafo primeiro. Fiscalizar os gastos financeiros da associação. 

 

SEÇÃO IX - DA ADMISSÃO, DESLIGAMENTO E EXCLUSÃO DE SÓCIOS 



 

 

Art. 12. Para que se concretize uma afiliação à APMIF são obrigatórios: o 

preenchimento da Ficha de Solicitação de Associação, o pagamento de pelo 

menos uma anuidade e a aprovação da Diretoria. 

 

Art. 13. O Sócio que permanecer inadimplente por mais de 6 (seis) meses será 

considerado desligado da associação. 

Parágrafo primeiro. Se o Sócio, já desligado, desejar ser readmitido no Quadro 

de Sócios, deverá efetuar o pagamento das mensalidades atrasadas. 

Parágrafo segundo.  A pedido por escrito do Sócio e a exclusivo critério da 

Diretoria poderá ser dada quitação parcial ou integral das anuidades devidas. 

Parágrafo terceiro. Em ano de eleição da Diretoria não poderão ser dadas 

quitações de anuidades devidas. 

Parágrafo quarto. Para todas as finalidades legais, o Sócio readmitido será 

considerado como um novo Sócio. 

 

Art. 14. Por decisão da Diretoria, a exclusão será aplicada ao Sócio que: 

I. Infringir qualquer disposição legal, estatutária ou regimental; 

II. Vier a se manifestar, por qualquer meio, sem a devida consideração contra 

os membros da Diretoria, Sócios ou convidados da APMIF. 

 

Parágrafo primeiro. O Sócio deverá ser notificado pela Diretoria, por escrito, 

através de carta (com Aviso de Recebimento ou outro procedimento que 

comprove o recebimento), emitida pelo Diretor Presidente ou seu substituto. 

Parágrafo segundo. A exclusão será considerada definitiva se o Sócio não tiver 

recorrido da penalidade, por escrito, no prazo de 15 (dez) dias, contados a partir 

da data do recebimento da notificação. 

Parágrafo terceiro. O Sócio poderá recorrer, em primeira instância, à própria 

Diretoria além de, em segunda instância, a uma Assembleia Geral. 

Parágrafo quarto. O recurso será analisado pela Diretoria no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do mesmo pelo Diretor 

Presidente ou seu substituto. 

Parágrafo quinto.  A decisão da Diretoria com relação a um recurso não admitirá 

novo recurso nesta mesma instância. 

 



 

 

SEÇÃO X - DOS DIREITOS DOS SÓCIOS 

Art. 15. São direitos dos Sócios, além do que rege o Estatuto, desde que estejam 

em pleno gozo dos seus direitos estatutários e regimentais: 

I. Votar e ser votado em Assembleias; 

II. Utilizar as dependências da Associação; 

III. Participar dos eventos e trabalhos da APMIF; 

IV. Fazer proposições à Diretoria; 

Parágrafo primeiro. O exercício dos direitos dos Sócios está condicionado a 

que estes não incorram em conduta imprópria, conforme disposto nas sanções 

disciplinares. 

 

SEÇÃO XI - DA ASSEMBLEIA 

Art. 16º. A Assembleia será coordenada pela Diretoria Geral ou por alguém 

indicado pela Presidência da Entidade. 

§1 º. A Assembleia Geral é dirigida por um Presidente que terá um Sócio para 

secretariá-lo. 

§2 º. Presidente e Secretário terão que ser Sócios em pleno gozo de seus direitos 

estatutários e regimentais. 

 

Art. 17. Os trabalhos nas Assembleias obedecerão à seguinte ordem: 

I. Aprovação e discussão da Pauta do dia; 

II. As decisões serão tomadas pela maioria simples dos membros presentes, 

exceto para os casos em que haja previsão diversa no Estatuto. 

 

Parágrafo único: Poderão ocorrer votações simbólicas ou nominais, abertas ou 

secretas, a critério dos presentes. 

 

Art. 18. Para o exercício de suas competências estatutárias, a Assembleia 

poderá: 

I. Requisitar informações a qualquer Associado; 

II. Determinar a continuidade, suspensão ou a conclusão das atividades e 

trabalhos de interesse da Entidade; 

III. Analisar recursos e pedidos de reconsideração; 

IV. Peticionar aos órgãos públicos ou privados; 



 

 

 

Art. 19. A Diretoria sempre que reunida deliberará sobre questões previamente 

estabelecidas. 

 

Art. 20. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinária ou extraordinariamente, 

conforme determinação do Estatuto ou a critério de seus integrantes e, suas 

atividades poderão ser registradas em livro próprio. 

 

Art. 21. Para o exercício de suas funções o Conselho Fiscal poderá: 

I. Requerer a qualquer tempo a apresentação dos relatórios, balancetes, 

extratos e/ou contratos bancários e demais documentos financeiros 

necessários à elaboração de seu relatório de análise das contas; 

II. Requerer a participação do Diretor Executivo, do Tesoureiro ou de qualquer 

outro integrante da Diretoria para obter esclarecimentos acerca de 

omissões, obscuridades ou contradições dos documentos financeiros da 

Associação. 

 

SEÇÃO  XII - DAS OUTRAS COORDENADORIAS  

Art. 22. As Outras Coordenadorias poderão ser criadas por iniciativa de qualquer 

Associado mediante a aprovação da Diretoria da Entidade e terão por objetivo, 

desenvolver ações, trabalhos e elaborar estudos sobre temas previamente 

determinados. 

 

 

SEÇÃO  XIII - DA PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS 

Art. 23. Os projetos são frutos da luta de todos os Associados. 

 

Art. 24. Os Associados poderão propor projetos de trabalho, ações e estudos, 

que deverão ser executados por grupo de Associados com habilidades para a 

execução do projeto, sem limites de participação; 

 

Parágrafo único – A Diretoria aprovará, por maioria simples, cada projeto 

assegurando critérios de transparência, impessoalidade e igualdades entre os 

Associados. 



 

 

 

 

SEÇÃO XIV - DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

Art. 25. Na hipótese de descumprimentos das obrigações sociais e financeiras 

definidas no Estatuto, por decisão em Assembleia da Diretoria, serão iniciados 

procedimentos disciplinares com o objetivo de apurar o fato determinado e 

aplicar a sanção adequada. 

 

Art. 26. Os procedimentos disciplinares serão conduzidos por comissões 

criadas, especificadamente, para apurar a ocorrência de qualquer das infrações 

mencionadas no art. 27 deste Regimento Interno; 

 

Art. 27. De acordo com a gravidade da infração cometida, poderá o Associado 

vir a sofrer as seguintes sanções: 

Parágrafo primeiro. Advertência: aplicável às infrações consideradas leves, 

desde que, sem prejuízo de outros, e 

I. Ausências e ou atrasos reiterados e injustificados em atividades da 

associação; 

Parágrafo segundo. Suspensão da condição de Associado: aplicável às 

infrações consideradas de natureza grave, desde que, sem prejuízo de outros:  

I. Reincidência, por 3 vezes, em advertência; 

Parágrafo terceiro. Exclusão da condição de Associado: aplicável às infrações 

consideradas graves, desde que, sem prejuízo de outros: 

I.  Reincidência em suspensão; 

I. Tentativa ou participação individual ou em conluio destinado a lesar os 

interesses da associação ou dos demais associados; 

II. Descumprimento das cláusulas estatutárias ou legais; 

 

Art. 28. Após a abertura de procedimento disciplinar, deverá ocorrer 

comunicação escrita ao Associado envolvido onde conste a infração que lhe é 

atribuída, o prazo – nunca inferior a 03 dias - e o local onde deverá apresentar 

sua defesa; 



 

 

Parágrafo primeiro A recusa ao recebimento, a não apresentação de defesa, a 

apresentação de defesa genérica ou relativa a fato diverso do contido na 

comunicação, implica em confissão e nos efeitos da revelia; 

Parágrafo segundo. As decisões serão materializadas em pareceres que 

poderão determinar a aplicação ou não da sanção, sua natureza, bem como o 

prazo de sua vigência. 

 

Parágrafo terceiro. As sanções de advertência e suspensão poderão ser 

aplicadas, liminarmente, pelo Presidente e Vice-Presidente, cabendo recurso de 

sua decisão - cujo efeito será meramente devolutivo - à Diretoria ou à primeira 

Assembleia Geral subsequente. 

Parágrafo quarto A sanção de exclusão poderá ser aplicada pela Diretoria, após 

decisão em Assembleia, cabendo recurso de sua decisão - cujo efeito será 

meramente devolutivo - à primeira assembleia geral subsequente. 

 

SEÇÃO XV - DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Art. 29. A Eleição para a Diretoria será convocada pela Diretoria em exercício, 

ou Presidente, ou seu substituto legal, nos termos do Estatuto, antes do término 

do mandato da Diretoria. 

 

Art. 30. A convocação será realizada através de edital e afixada na sede da 

Entidade e, nos pontos onde haja afluência de Associados, conforme Estatuto 

Social. 

 

Art. 31. Para gozar do direito de votar e ser votado, os sócios, quites com suas 

mensalidades e em pleno gozo de seus direitos estatutários e regimentais, 

devem ter, pelo menos, 180 (cento e oitenta) dias de afiliação à APMIF. 

Parágrafo Único. O registro das chapas para concorrer à eleição será feito nos 

termos do art. XX do Estatuto Social. 

 

Art. 32. Concluída a apuração ou processo de votação, a Assembleia dará posse 

à nova Diretoria nos termos do art. 36 do Estatuto Social. 

 



 

 

 Art. 33. Concluído o processo eleitoral, os resultados deverão ser registrados 

no livro da Entidade ou em Atas para subsequente registro. 

 

Art. 34. O prazo para apresentação de recurso será até 24 horas após o 

encerramento da apuração. 

 

 

SEÇÃO XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 35. Os casos omissos, controversos e as dúvidas surgidas na aplicação 

deste Regimento, serão solucionados por deliberação da Diretoria, em qualquer 

de suas reuniões, por maioria dos membros presentes, “ad referendum” da 

primeira Assembleia Geral subsequente. 

 

Cidade, data. 

 

 

Presidente                                           Vice-Presidente 

Secretário 

 


