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CAPÍTULO I - Denominação, SEDES E FINS 

Art. 1º - A Associação Paranaense do 
Ministério Público, com sede na 
cidade de Curitiba, capital do 
Estado do Paraná, Rua Mateus 
Leme, nº 2018, Centro Cívico, CEP 
80530-010, e fundada em 06 de se-
tembro de 1951, durante os traba-
lhos do 1º Congresso Estadual do 
Ministério Público, tem por finali-
dade: 

Art. 1º A Associação Paranaense do 
Ministério Público (APMP), pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos e com duração indetermi-
nada, fundada em 06 de setembro 
de 1951, durante os trabalhos do 1º 
Congresso Estadual do Ministério 
Público, congrega os membros do 
Ministério Público do Estado do 
Paraná.  
§ 1º A entidade tem sua sede na 
cidade de Curitiba, capital do 
Estado do Paraná, na Rua Mateus 
Leme, nº 2018, Centro Cívico, CEP 
80530-010.  
§ 2º A APMP tem por finalidades: 

 - Acréscimo no caput da expressão 
“pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos e com duração 
indeterminada”. 

- Desdobramento da sede e das fina-
lidades da APMP em §1º e §2º.

a) Defender os interesses, os direi-
tos e as aspirações dos membros do 
Ministério Público e intensificar o 
espírito de classe entre os associa-
dos. 

I - Defender os interesses, os direi-
tos e as aspirações dos associados e 
intensificar o espírito de classe.  

- Enumeração das finalidades em 
incisos, do I ao IX. 

- Incisos I, II, IV e V – mudanças de 
redação para aprimoramento do 
texto.

b) Pugnar por todos os meios ao seu 
alcance, junto aos poderes constitu-
ídos, pela completa independência 
dos membros do Ministério Público, 
de modo que sejam mantidas e apri-
moradas as garantias essenciais 
inerentes à atividade e à organiza-
ção do Ministério Público, previstas 
pelas Constituição Federal e Estadu-
al, bem como pelas Leis Orgânicas 
Nacional e Estadual.

II - Pugnar junto aos poderes consti-
tuídos pela independência dos 
membros do Ministério Público, de 
modo que sejam mantidas e apri-
moradas as garantias essenciais à 
atividade e à organização do Minis-
tério Público, previstas pelas Cons-
tituições Federal e Estadual, bem 
como pelas Leis Orgânicas Nacional 
e Estadual. 

- Enumeração das finalidades em 
incisos, do I ao IX. 

- Incisos I, II, IV e V – mudanças de 
redação para aprimoramento do 
texto.

c) Estimular as relações entre as as-
sociações congêneres. 

III - Estimular as relações entre as 
associações congêneres. 

- Enumeração das finalidades em 
incisos, do I ao IX. 

d) Promover, periodicamente, a rea-
lização de encontros e congressos 
para estímulo da cultura do Direito, 
sobretudo patrocinar concursos, 
conferindo prêmios aos autores dos 
melhores trabalhos apresentados. 

IV - Promover, periodicamente, a 
realização de encontros e congres-
sos, como também patrocinar con-
cursos, conferindo prêmios aos au-
tores dos melhores trabalhos apre-
sentados;

- Enumeração das finalidades em 
incisos, do I ao X. 

- Incisos I, II, IV e V – mudanças de 
redação para aprimoramento do 
texto.

e) Debater problemas de vital inte-
resse para a classe do Ministério Pú-
blico, em Congresso que promover 
por iniciativa da Diretoria ou na-
queles em que concorrer. 

V - Promover a realização e coorde-
nar a representação dos associados 
em congressos, conferências, semi-
nários ou encontros, para a discus-
são de questões de caráter jurídico, 
científico, institucional e de interes-
se da classe; 

- Enumeração das finalidades em 
incisos, do I ao IX. 

- Incisos I, II, IV e V – mudanças de 
redação para aprimoramento do 
texto.

f) Representar seus filiados nos 
termos do art, 5º, inciso XXI, da 
Constituição Federal.

VI - Representar seus filiados nos 
termos do art. 5º, inciso XXI, da 
Constituição Federal.

Enumeração das finalidades em in-
cisos, do I ao IX.
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- Enumera as categorias de associa-
dos nos incisos I a IV. 

- A redação do inciso I deixa expres-
so que a filiação deve ser exercida 
mediante opção do associado titu-
lar, membro do MPPR ativo ou apo-
sentado. 

- A redação dos incisos II e IV foram 
alteradas para aprimoramento do 
texto. 

I – Titulares: todos os membros do 
Ministério Público do Paraná, ativos 
e aposentados, que solicitem sua ins-
crição; 
II - Honorários: pessoas externas ao 
quadro do Ministério Público do 
Estado do Paraná que tenham pres-
tado relevantes serviços à instituição 
ou à classe; 
III – Vinculados: as pessoas indica-
das pelo (a) associado(a) titular e 
que, com este(a), guardem relação 
de parentesco ou mantenham com 
ele(a) algum vínculo afetivo; 
IV – Pensionistas: os beneficiários do 
associado titular falecido, enquanto 
ostentarem aquela qualidade. 

- Enumeração das finalidades em 
incisos, do I ao IX. 

- Mudanças de redação para apri-
moramento do texto.

g) Incentivar e apoiar o Ministério 
Público Estadual na criação e imple-
mentação de meios para estabelecer 
maior aproximação entre seus 
membros e a população com dificul-
dades de acesso à Justiça, para auxi-
liar a promoção da resolução de 
conflitos individuais e coletivos. 

h) Incentivar e apoiar seus associa-
dos na efetiva participação nos 
Grupos de Estudos de Promotores e 
Procuradores de Justiça, nas diver-
sas regiões do Estado, visando 
sempre o aperfeiçoamento funcio-
nal de seus membros e a defesa dos 
interesses da classe e da população. 

VII - Incentivar e apoiar seus asso-
ciados na efetiva participação nos 
Grupos de Estudos, visando sempre 
o aperfeiçoamento funcional de 
seus membros e a defesa dos inte-
resses da classe e da população. 

- Enumeração das finalidades em 
incisos, do I ao IX.

i) Operar plano ou sistema de assis-
tência à saúde, na modalidade de 
autogestão. 

VIII - Operar o plano ou sistema de 
assistência à saúde, na modalidade 
de autogestão. 

j) Operacionalizar a distribuição de 
pecúlios pelo falecimento de asso-
ciados efetivos. 

IX - Operacionalizar a distribuição 
de pecúlios pelo falecimento de as-
sociados titulares. 

- Enumeração das finalidades em 
incisos, do I ao X. 

- Mudanças de redação para apri-
moramento do texto.

Art. 2º - Todos os membros do Mi-
nistério Público do Paraná, assim 
ativos, como inativos, são conside-
rados sócios efetivos da Associação. 

Art. 2º São associados da APMP: - Mudanças de redação para apri-
moramento do texto.

CAPÍTULO II - DOS SÓCIOS CAPÍTULO II - DOS ASSOCIADOS Atualização de redação do título do capítulo.

§ 2º - A admissão ao quadro associa-
tivo da APMP poderá ser recusada 
pelo empossado mediante manifes-
tação expressa dirigida à Presidência 
da entidade. 
§ 3º - A admissão do sócio efetivo 
em momento posterior àquele indi-
cado no § 1º, ou a readmissão de ex-
-associado, dependerá de aprovação 
da Diretoria e pressupõe a inscrição 
obrigatória nos programas de Servi-
ço de Assistência Médica e Hospita-
lar/PROMED e MÚTUA/MP, desde 
que atendidos os requisitos necessá-
rios e respeitados os prazos caren-
ciais estabelecidos nos respectivos 
programas. 

§ 2º A admissão do associado titu-
lar em momento posterior àquele 
indicado no § 1º, ou a readmissão 
de ex-associado, dependerá de 
aprovação da Diretoria e pressupõe 
a inscrição obrigatória nos progra-
mas de Serviço de Assistência 
Médica e Hospitalar/PROMED e 
MÚTUA/APMP, desde que atendi-
dos os requisitos necessários e res-
peitados os prazos carenciais esta-
belecidos nos respectivos progra-
mas. 

- A redação dos §3º e §5º foram al-
teradas para aprimoramento do 
texto.
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- A redação dos §3º e §5º foram al-
teradas para aprimoramento do 
texto.

Ver caput do artigo 4º. § 3º Os associados titulares que 
tiverem prestado relevantes servi-
ços à classe ou à Associação poderão 
receber o título de beneméritos, 
mantendo-se em relação a eles os 
mesmos direitos reservados aos 
titulares.

§ 4º - Também poderão associar-se, 
pensionistas de membros do Minis-
tério Público exercendo os mesmos 
direitos, salvo o de serem votados, 
sujeitando-se aos deveres e restri-
ções dos demais associados, excep-
cionada a inscrição obrigatória aos 
programas instituídos pela entida-
de, vedada, a inscrição no programa 
MÚTUA/MP. 

Ver inciso IV do artigo 2º. 

Ver § 2º do artigo 4º. - A redação dos incisos II e IV e do 
§3º e §5º foram alteradas para 
aprimoramento do texto. 

- No §4º torna-se possível ao asso-
ciado titular indicar o associado vin-
culado – pessoa(s) que com ele 
mantenha parentesco ou vínculo 
afetivo, prevendo a edição de regu-
lamentação própria de seus direitos 
e deveres, que diferem daqueles dos 
demais associados. 

Ver § 1º do artigo 4º. § 4º Os associados vinculados serão 
indicados pelo associado titular, go-
zando de direitos e sujeitando-se a 
obrigações dispostas em regula-
mentação própria, elaborada pela 
Diretoria. 

§ 5º Os associados vinculados não 
poderão, sob hipótese nenhuma, in-
tegrar o Plano de Saúde – PROMED, 
oferecido exclusivamente às pessoas 
relacionadas no regulamento do 
plano; 
 

§ 5º - A exclusão de associado ocor-
rerá se houver justa causa e obede-
cerá o disposto no art. 57, 2ª parte, 
do Código Civil. 

- Os §6º e §7º cuidam das sanções 
por descumprimento de deveres es-
tatutários, graduandas de acordo 
com a gravidade e reiteração na sua 
aplicação: advertência, multa, sus-
pensão e exclusão.

§ 6º Os associados que descumpri-
rem seus deveres estatutários, ou 
apresentem comportamento con-
trário aos fins da Associação, esta-
rão sujeitos às seguintes sanções, 
aplicadas pela Diretoria, mediante 
procedimento que lhes assegure 
contraditório e ampla defesa, de 
acordo com a gravidade da falta e a 
existência de reiterações: 
I – Advertência; 
II – Multa equivalente ao quádruplo 
do valor previsto no art. 4º, caput, a 
título de mensalidade; 
III – Suspensão de 03 (três) meses a 
01 (um) ano; 
IV – Exclusão

Ver §  5º do artigo 2º. - v) Os §6º e §7º cuidam das san-
ções por descumprimento de deve-
res estatutários, graduandas de 
acordo com a gravidade e reiteração 
na sua aplicação: advertência, 
multa, suspensão e exclusão. 

A sanção será aplicada pela Diretoria 
da APMP, em procedimento que asse-
gure contraditório e ampla defesa ao 
associado e não se confundem com as 
sanções por descumprimento de dispo-
sitivos dos regulamentos das subsedes. 

§ 7º Aos associados que descumpri-
rem deveres regulamentares a res-
peito do uso das subsedes serão 
aplicadas as penalidades previstas 
nos próprios Regulamentos. 
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§ 8º Os associados não responde-
rão, ainda que subsidiariamente, 
pelas obrigações sociais da APMP. 

Ver artigo 6º. Art. 3º - O princípio da indissociabi-
lidade inerente aos programas a que 
se refere o art. 2º, § 1º, aplica-se aos 
atuais associados da APMP que 
neles se encontrem regularmente 
inscritos, bem como àqueles que 
vierem a se inscrever.

- Caput alterado para aperfeiçoa-
mento do texto. 

- Parágrafo único incorpora ao esta-
tuto prática já consolidada de paga-
mento de joia equivalente a 50% do 
valor da mensalidade, por 24 (vinte 
e quatro meses), por parte dos 
novos associados titulares. 

Art. 3º - A mensalidade dos associa-
dos será equivalente a 1,5% (um in-
teiro e cinco décimos percentuais) 
dos vencimentos básicos, mais 
verba de representação ou subsí-
dios, do Promotor de Justiça Substi-
tuto. 

Art. 4º - A mensalidade dos associa-
dos será equivalente a 1,5% (um in-
teiro e cinco décimos percentuais) 
do subsídio do Promotor Substituto.  

Parágrafo único. Será devido pelos 
novos associados, a título de joia 
pela filiação, o equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) do valor da 
mensalidade, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses. 

Ver Artigo 2º, incisos II e III e pará-
grafos 4 e 5. 

Art. 4º - São associados beneméri-
tos os efetivos que tiverem prestado 
relevantes serviços à classe ou à As-
sociação; honorários, os estranhos 
à classe nas mesmas condições; e 
vinculados, aqueles indicados pelo 
associado titular para fins exclusi-
vos de participação em plano de be-
nefícios previdenciários e utilização 
dos convênios mencionados no art. 
29, desde que previsto em cláusula 
específica. 
§ 1º - Considerar-se-ão associados 
vinculados as pessoas indicadas 
pelo associado titular e que, com 
este, guardem relação de parentes-
co ou mantenham algum vínculo 
afetivo. 
§ 2º - Os associados vinculados re-
feridos neste artigo, não poderão, 
sob hipótese nenhuma, integrar o 
Plano de Saúde – PROMED, ofereci-
do exclusivamente às pessoas rela-
cionadas no artigo 2º do Regula-
mento do Serviço de Assistência 
Médica e Hospitalar – PROMED. 

Art. 5º - São direitos e deveres dos 
sócios efetivos e beneméritos: 
a. Tomar parte nas Assembleias 
Gerais, propor, discutir, votar e ser 
votado. 
b. Propor à Assembleia Geral e à Di-
retoria qualquer medida que repu-
tar conveniente aos interesses da 
Associação e colaborar para a sua 
consecução. 
c. Receber as publicações oficiais da 
Associação e nelas colaborar com 
trabalhos jurídicos. 

- Enumera os direitos dos associa-
dos, agora os distinguindo dos de-
veres que passam a constar de dis-
positivo específico (art.7º) 
- Evidencia no §1º e demais dispo-
sitivos que há distinção entre os di-
reitos dos associados titulares e dos 
demais associados. 
- Incisos I e II foram desmembrados 
para aprimoramento do texto e cla-
reza. 

Art. 5º - São direitos: 
§ 1º Dos associados titulares, com 
exclusividade: 
I - Tomar parte nas Assembleias 
Gerais, propor, discutir e votar os 
assuntos nela tratados. 
II - Votar e ser votado para os cargos 
da Diretoria e do Conselho Fiscal 
desde que esteja   em pleno gozo dos 
direitos estatutários; 
III - Concorrer aos concursos patro-
cinados pela Associação; 
IV - Propor à Assembleia Geral e à 
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- No §2º é alterado o texto para fins 
de aprimoramento.

Art. 5º - São direitos e deveres dos 
sócios efetivos e beneméritos: 
a. Tomar parte nas Assembleias 
Gerais, propor, discutir, votar e ser 
votado. 
b. Propor à Assembleia Geral e à Di-
retoria qualquer medida que repu-
tar conveniente aos interesses da 
Associação e colaborar para a sua 
consecução. 
c. Receber as publicações oficiais da 
Associação e nelas colaborar com 
trabalhos jurídicos. 
d. Concorrer aos concursos patroci-
nados pela Associação. 
e. Cumprir o Estatuto e acatar as 
deliberações das Assembleias Gerais 
e da Diretoria. 
f. Não responder, ainda que subsi-
diariamente, pelas obrigações so-
ciais. 
g. Satisfazer, consoante o disposto 
no art. 3º, o pagamento das presta-
ções relativas às mensalidades. 

§ 2º Dos associados pensionistas, o 
de exercer os mesmos direitos dos 
associados titulares, salvo o de 
serem votados e de se inscreverem 
no programa MÚTUA/APMP. 

- O §3º evidencia que os associados 
não titulares também gozam de di-
reitos, enunciados nos incisos I, II, 
III e IV – estes não sofreram mudan-
ças significativas, apenas tiverem as 
redações aprimoradas para fins de 
clareza. 

- Os Grupos de Estudos são reco-
nhecidos no Estatuto da APMP 
como sendo espaços de discussão e 
confraternização regionais, sendo a 
participação um direito dos associa-
dos. 

§ 3º De todos os associados: 
I - Receber as publicações oficiais da 
Associação; 
II - Concorrer aos concursos patro-
cinados pela Associação que não 
sejam exclusivos a associados titula-
res; 
III - Gozar dos benefícios e vanta-
gens compatíveis com sua qualida-
de, podendo a Diretoria da APMP ou 
as Diretorias Operacionais decidi-
rem os casos de omissão; 
IV – Integrar comissões para estudo 
e solução de assuntos que interes-
sam à Associação; 

Art. 6º. É também direito dos asso-
ciados participar dos Grupos de Es-
tudos, que constituem fóruns infor-
mais e autônomos de discussão e 
confraternização regional, dividin-
do-se em 15 regiões: 
I – Campo Mourão/PR; 
II – Cascavel/PR; 
III – Curitiba/PR;
IV – Foz do Iguaçu/PR; 
V – Francisco Beltrão/PR; 
VI – Guarapuava/PR; 
VII – Jacarezinho/PR; 
VIII – Londrina/PR; 
IX – Maringá/PR; 
X – Litoral/PR; 
XI – Paranavaí/PR; 
XII – Ponta Grossa/PR; 
XIII – Região Metropolitana de Curi-
tiba/PR; 
XIV – Umuarama/PR; e 
XV – União da Vitória/PR. 

- Acrescido o inciso II, sendo um 
dever do associado zelar pelo bom 
nome da APMP. 

Art. 7º - São deveres dos associados: 
I - Cumprir o Estatuto e acatar as 
deliberações das Assembleias Gerais 
e da Diretoria; 
II – Zelar pelo bom nome da entida-
de; 
III - Satisfazer, consoante o disposto 
no art. 4º, o pagamento das presta-
ções relativas às mensalidades. 

d. Concorrer aos concursos patroci-
nados pela Associação. 
e. Cumprir o Estatuto e acatar as 
deliberações das Assembleias 
Gerais e da Diretoria. 
f. Não responder, ainda que subsi-
diariamente, pelas obrigações so-
ciais. 
g. Satisfazer, consoante o disposto 
no art. 3º, o pagamento das presta-
ções relativas às mensalidades. 

- Inciso V teve redação alterada 
para aprimoramento do texto. 
- Acrescido o inciso VI, assegurando 
aos associados titulares o direito de 
integrarem comissões de interesse 
da APMP. 

Diretoria qualquer medida que re-
putar conveniente aos interesses da 
Associação e colaborar para a sua 
consecução; 
V - Colaborar nas publicações ofi-
ciais da Associação com trabalhos 
jurídicos; 
VI – Integrar comissões para estudo 
e solução de assuntos que interes-
sem à Associação. 
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Ver artigo 3º. 

CAPÍTULO III  - DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 6º - O princípio da indissociabi-
lidade inerente aos programas a que 
se refere o art. 2º, § 1º, aplica-se aos 
atuais associados efetivos da APMP 
que neles se encontrem regular-
mente inscritos, bem como àqueles 
que vierem a se inscrever. 

Art. 8º - A Assembleia Geral é cons-
tituída pelos sócios efetivos e bene-
méritos que satisfaçam às exigên-
cias do Estatuto. 

Art. 7º - São órgãos da Associação: 
a. Assembleia Geral; 
b. a Diretoria; 
c. o Conselho Fiscal; 
d. as Diretorias Operacionais; 
e. as Diretorias das Subsedes, e 
f. o Serviço de Assistência Médica e 
Hospitalar – PROMED

Art. 8º - São órgãos da Associação: 
I - a Assembleia Geral; 
II - a Diretoria; 
III - o Conselho Fiscal; 
IV - as Diretorias Operacionais; 
V- as Diretorias das Subsedes, e
VI - o Serviço de Assistência Médica 
e Hospitalar – PROMED. 

Art. 9º - A Assembleia Geral é cons-
tituída pelos associados titulares e 
pensionistas que satisfaçam as exi-
gências e deveres estabelecidos no 
Capítulo II deste Estatuto. 

- Caput alterado para aperfeiçoa-
mento do texto.

Art. 10 – À Assembleia compete: 
a. Eleger e dar posse aos membros 
eleitos da Diretoria e do Conselho 
Fiscal, segundo as disposições esta-
tutárias. 
b. Destituir membro da Diretoria 
ou do Conselho Fiscal. 
c. Promover a exclusão de associa-
do nos termos do art. 2º, § 5º, deste 
Estatuto. 
d. Alterar o Estatuto. 
e. Decidir sobre a dissolução da As-
sociação. 

- No inciso III estabelece ser de com-
petência da Assembleia Geral a apre-
ciação de recurso de associado san-
cionado pela Diretoria. 
- No inciso VIII confere exclusividade 
ao associado titular a provocação da 
Assembleia Geral para reexame de 
regulamentos e normas internas 
aprovadas pela Diretoria. 
- No parágrafo único é inserida 
novas hipóteses em que se faz neces-

Art. 11 - À Assembleia compete: 
I - Eleger e dar posse aos membros 
eleitos da Diretoria e do Conselho 
Fiscal, segundo as disposições esta-
tutárias; 
II - Destituir membro da Diretoria 
ou do Conselho Fiscal; 
III – Ratificar ou revogar, em sede 
de recurso do processado, por maio-
ria, decisão da Diretoria que aplicar 
sanção a associado; 
IV - Alterar o Estatuto; 
V - Decidir sobre a dissolução da As-
sociação; 

CAPÍTULO IV DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 9º - Reunir-se-á a Assembleia 
Geral, em caráter ordinário, duas 
vezes por ano, em dia, hora e local 
previamente designados pela Dire-
toria e Presidência, e, em caráter 
extraordinário, quando convocada 
pela Diretoria ou pelo Conselho 
Fiscal, para deliberar sobre o assun-
to de importância, ou mediante re-
presentação escrita de 1/5 (um 
quinto), pelo menos, dos sócios nas 
condições previstas no art. 8º. 

Parágrafo único – Nas reuniões ex-
traordinárias, quando se tratar de 
assunto que reclame providência 
inadiável em defesa de direito do 
associado, de conformidade com o 
Estatuto, não será exigido quórum. 

Art. 10 - A Assembleia Geral se reu-
nirá, em caráter ordinário, duas 
vezes por ano, em dia, hora e local 
previamente designados pela Dire-
toria e Presidência, ou, em caráter 
extraordinário, quando: 
I - convocada pela Diretoria ou pelo 
Conselho Fiscal, para deliberar 
sobre matéria urgente ou relevante, 
de interesse dos associados; 
II – quando exigido por este Estatu-
to; 
III - mediante representação escrita 
de 1/5 (um quinto), pelo menos, 
dos associados nas condições pre-
vistas no art. 9º. 
§ 1º Nas reuniões extraordinárias, 
quando se tratar de assunto que re-
clame providência inadiável em 
defesa de direito do associado, de 
conformidade com o Estatuto, não 
será exigido quórum. 
§ 2º As reuniões da Assembleia 
Geral poderão ser realizadas por vi-
deoconferência, observadas as 
demais disposições previstas neste 
Capítulo. 

- Aperfeiçoamento de redação, des-
dobrando em incisos três hipóteses 
de convocação de Assembleia Geral 
Extraordinária. 
- Inserido um §2º, autorizando a 
realização da Assembleia Geral por 
videoconferência. 
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CAPÍTULO IV DA ASSEMBLEIA GERAL

f. Conceder, na forma das disposi-
ções estatutárias, títulos dos sócios 
honorários e beneméritos. 
g. Decidir sobre reforma dos regu-
lamentos da Diretoria Operacional 
da Mútua/MP e do Serviço de Assis-
tência Médica e Hospitalar – 
PROMED, respeitadas, quanto a 
esses, as disposições legais perti-
nentes.
h. Reexaminar, por solicitação fun-
damentada de associado, os regula-
mentos e normas internas aprova-
das pela Diretoria a respeito da uti-
lização das sedes, imóveis e equipa-
mentos pertencentes à Associação, 
ratificando-as ou retificando-as, ou, 
ainda, aprova-las, quando houver 
omissão de iniciativa na aprovação 
e expedição dos regulamentos res-
pectivos. 
i. Autorizar a Diretoria a alienar e 
comprar bens imóveis. 
Parágrafo único – Para as delibera-
ções a que se referem as alíneas “b” 
e “d”, deverá ser convocada assem-
bleia especialmente para este fim, 
respeitando-se o disposto no artigo 
11. 

sária a convocação de AGE – nos 
casos das deliberações dos incisos I, 
II, IV, V e VII do art.11. 

VI - Conceder, na forma das disposi-
ções estatutárias, títulos de associa-
dos honorários e beneméritos; 
VII - Decidir sobre reforma dos re-
gulamentos da Diretoria Operacio-
nal da MÚTUA/APMP e do Serviço 
de Assistência Médica e Hospitalar – 
PROMED, respeitadas, quanto a 
esses, as disposições normativas 
pertinentes; 
VIII - Reexaminar, por solicitação 
fundamentada de associado titular, 
os regulamentos e normas internas 
aprovadas pela Diretoria a respeito 
da utilização das sedes, imóveis e 
equipamentos pertencentes à Asso-
ciação, ratificando-as ou retifican-
do-as, ou, ainda, aprová-las, quando 
houver omissão de iniciativa na 
aprovação e expedição dos regula-
mentos respectivos; 
IX - Autorizar a Diretoria a alienar e 
comprar bens imóveis. 
Parágrafo único – Para as delibera-
ções a que se referem os incisos I, II, 
IV, V e VII deverá ser convocada as-
sembleia especialmente para este 
fim, respeitando-se o disposto no 
artigo 10.

- Inclusão do §2º que estabelece a 
necessidade de quórum qualificado 
para aprovação de alterações no es-
tatuto da APMP. 

Art. 11 – A Assembleia Geral, em 
primeira convocação, poderá reu-
nir-se com a presença da maioria 
absoluta dos associados, e, em se-
gunda convocação, com qualquer 
número. 
§ 1º - As deliberações da Assem-
bleia Geral são tomadas por maio-
ria de votos dos sócios presentes, 
que estiverem em condições de 
votar. 
§ 2º - As deliberações relativas aos 
regulamentos da Diretoria Opera-
cional da Mútua/MP e do Serviço de 
Assistência Médica e Hospitalar – 
PROMED somente serão tomadas 
por associados que estejam nas 
condições exigidas pelo parágrafo 
anterior, e, ainda, estejam inscritos 
e em condições de votar, segundo 
os regulamentos específicos daque-
les programas. 

Art. 12 – A Assembleia Geral, em 
primeira convocação, poderá reu-
nir-se com a presença da maioria 
absoluta dos associados, e, em se-
gunda convocação, com qualquer 
número. 
§ 1º As deliberações da Assembleia 
Geral, na ausência de disposição es-
pecífica, serão tomadas por maioria 
de votos dos associados presentes 
que estiverem em condições de 
votar. 
§ 2º No caso do inciso V do artigo 
anterior, as deliberações serão to-
madas por 2/3 (dois terços) dos 
presentes que estiverem em condi-
ções de votar. 
§ 3º As deliberações relativas aos 
regulamentos da Diretoria Opera-
cional da MÚTUA/APMP e do Servi-
ço de Assistência Médica e Hospita-
lar – PROMED somente serão toma-
das por associados que estejam ins-
critos e em condições de votar, se-
gundo os regulamentos específicos 
daqueles programas. 

- São nominados os cargos em inci-
sos autônomos. 
- São criados os cargos de Diretor e 
Vice-Diretor Executivo, que passam 
a substituir as tesourarias, confe-
rindo-lhes funções de gestão admi-
nistrativa e financeiras mais 
amplas. 

Art. 12 – Compor-se-á a Diretoria 
da Associação dos seguintes mem-
bros: 
a. um Presidente; 
b. um 1º Vice-Presidente; 
c. um 2º Vice-Presidente; 
d. um 1º Secretário; 
e. um 2º Secretário; 
f. um 1º Tesoureiro; 
g. um 2º Tesoureiro; 

Art. 13 - A Diretoria da Associação 
será composta dos seguintes mem-
bros: 
I – Presidente; 
II –  1º Vice-Presidente;
III - 2º Vice-Presidente; 
IV -  Diretor Executivo; 
V – Vice-Diretor Executivo; 
VI –   1º Secretário; 
VII - 2º Secretário 
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- No §1º é mantido o mandato de 
02 anos, sendo permitida uma re-
condução para a presidência e para 
os demais integrantes da Diretoria 
que tenham eventualmente sido 
afastados para o desempenho das 
atividades associativas (*conside-
rando que o art.14, IV passa a 
prever a possibilidade de autoriza-
ção de afastamento de mais de um 
integrante da Diretoria da APMP). 
- Inclusão do §3º com previsão de 
que apenas os associados titulares 
podem vir a integrar a Diretoria da 
APMP. 

h. um Diretor de Patrimônio; 
i. um Orador. 
§ 1º - A Diretoria da Associação será 
eleita pela Assembleia Geral, com 
mandato por dois anos, contados 
do dia da posse de seus membros. 
§ 2º - É considerado Presidente de 
Honra da Associação o Procurador-
-Geral de Justiça do Estado. 

VIII – Diretor de Patrimônio; 
IX – Orador. 
§ 1º A Diretoria da Associação será 
eleita pela Assembleia Geral, com 
mandato de 02 (dois) anos, permiti-
da uma recondução para a presi-
dência e para o(s) cargo(s) cujo(s) 
titular(es) tenha(m) se afastado nos 
termos do art. 14, IV. 
§ 2º É considerado Presidente de 
Honra da Associação o Procurador-
-Geral de Justiça do Estado. 
§ 3º Somente podem compor a Di-
retoria associados titulares. 

- Inciso III alterado para aperfeiçoa-
mento do texto. 
- O inciso IV confere a Diretoria a 
decisão acerca dos demais inte-
grantes a serem licenciados, além 
do Presidente, na hipótese de auto-
rizado legal neste sentido. 
- São mantidas as atribuições dos 
incisos V, VI, e VII, sendo suprimi-
das as antigas letras G e H; naquele 
caso, em razão da gestão estar, 
agora, a cargo do Diretor Executivo; 
neste, por se mostrar ultrapassada 
a previsão de publicação de nomes 
de diretores e secretários. 
- Inciso VIII alterado para aperfei-
çoamento de texto. 
- No inciso IX, a aplicação de sanção 
a associado (art.2º, §6º) passa a ser 
de atribuição da Diretoria, com re-
curso a Assembleia Geral. 
 - No inciso X foi suprimida a atri-
buição de aprovar as inscrições de 
associados, sendo suficiente a posse 
no cargo e apresentação de requeri-
mento; é, ainda no inciso X, faculta-
da a participação de associados vin-
culados em comissões de formadas 
para solução de assuntos que inte-
ressam à Classe. 
- No inciso XI a redação é alterada 
para reforçar a distinção entre as 
sanções por descumprimento de 
regra disposta em regulamento da-
quelas do art.2º, §6º do Estatuto. 

Art. 13 – À Diretoria compete: 
a. Executar as deliberações da As-
sembleia Geral e do Conselho 
Fiscal. 
b. Sindicar sobre atos contrários 
aos interesses da Associação ou da 
Classe. 
c. Resolver sobre as dispensas soli-
citadas por qualquer Diretor ou 
Conselheiro, elegendo o sucessor 
do mesmo para completar o man-
dato, se necessário.  
d. Convocar, extraordinariamente, 
a Assembleia Geral e o Conselho 
Fiscal. 
e. Apresentar relatório das ativida-
des desenvolvidas e situação finan-
ceira da entidade à Assembleia 
Geral Ordinária, de forma semes-
tral, ou, ainda, em Assembleia 
Geral Extraordinária, quando con-
vocada para esse fim. 
f. Resolver sobre os casos omissos 
no Estatuto. 
g. Praticar todos os atos de livre 
gestão, contratar e demitir empre-
gados e fixar-lhes a remuneração. 
h. Fazer publicar os nomes dos res-
pectivos diretores e secretários. 
i. Angariar meios e subvenções ne-
cessárias à manutenção da Associa-
ção. 
j. Aprovar as inscrições de sócios 
efetivos. 
k. Nomear comissões de associados 
para estudo e solução de assuntos 
que interessam à Classe ou à Asso-
ciação. 
l. Estabelecer e aprovar os regula-
mentos e normas internas, para 
utilização pelos associados e seus 
dependentes, dos imóveis e equipa-
mentos pertencentes às Sedes da 
Associação. 
m. Expedir títulos aos sócios bene-
méritos e honorários segundo o 
disposto no artigo 4º. 
n. Aprovar os nomes dos membros 
das Diretorias Operacionais e das 
Diretorias das Subsedes, bem como 
os integrantes do Conselho Diretor 
do Serviço de Assistência Médica e 
Hospitalar – PROMED. 

Art. 14 - À Diretoria compete: 
I - Executar as deliberações da As-
sembleia Geral e do Conselho Fiscal; 
II - Sindicar sobre atos contrários 
aos interesses da Associação ou da 
Classe; 
III - Resolver sobre as dispensas so-
licitadas por qualquer Diretor ou 
Conselheiro, elegendo o respectivo 
sucessor para completar o mandato, 
se necessário; 
IV – Indicar à Procuradoria-Geral de 
Justiça demais integrantes da Dire-
toria a serem licenciados, além do 
Presidente, para o exercício exclusi-
vo de atividades relacionadas à As-
sociação;
V - Convocar, extraordinariamente, 
a Assembleia Geral e o Conselho 
Fiscal; 
VI - Apresentar relatório das ativi-
dades desenvolvidas e situação 
financeira da entidade à Assembleia 
Geral Ordinária, de forma semes-
tral, ou, ainda, em Assembleia Geral 
Extraordinária, quando convocada 
para esse fim; 
VII - Resolver sobre os casos omis-
sos no Estatuto; 
VIII – Estabelecer estratégias para 
angariar meios e subvenções neces-
sárias à manutenção da Associação; 
IX – Decidir pela aplicação de uma 
das sanções do art. 2º, § 6º, a asso-
ciado, por deliberação de 2/3 (dois 
terços) de seus membros, em proce-
dimento no qual se assegure contra-
ditório e ampla defesa, com recurso 
à Assembleia Geral; 
X - Nomear comissões de associados 
para estudo e solução de assuntos 
que interessam à Classe ou à Asso-
ciação, neste último caso possibilita-
da a participação de associados vin-
culados; 
XI - Estabelecer e aprovar os regula-
mentos e normas internas para uti-
lização pelos associados e seus de-
pendentes, dos imóveis e equipa-
mentos pertencentes às Sedes da 
Associação, e das sanções em caso 
de descumprimento de previsão re-
gulamentar; 
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- No inciso XIV, a atribuição da Di-
retoria para criar e extinguir Dire-
torias Operacionais fica restrita às 
facultativas, sendo eventuais altera-
ções das Diretorias Operacionais 
previstas expressamente no art.29 
do Estatuto de atribuição da As-
sembleia Geral. 
- A Diretoria passa a ter atribuições 
de aprovar o Plano de Gestão Admi-
nistrativa e Financeira, elaborado 
pelo Diretor Executivo, e o Plano de 
Gestão Patrimonial, elaborado pelo 
Diretor de Patrimônio. 
- Parágrafo único - A Diretoria 
passa a ser apenas comunicada das 
contratações e demissões de em-
pregados, decisão que compete a 
Presidência e Diretoria Executiva, 
permitindo maior agilidade e efici-
ência na gestão de pessoal. 

- No inciso II o Presidente passa a 
exercer, agora com exclusividade, a 
atribuição de representar a entida-
de e seus associados perante os po-
deres públicos, nos atos da vida 
civil e nas relações de ordem jurídi-
ca. 
- No inciso VII a atribuição de 
firmar cheques e autorizar paga-
mentos passa a ser delegável ao Di-
retor Executivo.

o. Criar e extinguir as diretorias 
operacionais. 

XII - Expedir títulos aos sócios bene-
méritos e honorários segundo o dis-
posto neste Estatuto; 
XIII - Aprovar as indicações do Pre-
sidente para membros das Direto-
rias Operacionais e das Diretorias 
das Subsedes, bem como os inte-
grantes do Conselho Diretor do Ser-
viço de Assistência Médica e Hospi-
talar – PROMED; 
XIV – Criar e extinguir diretorias 
operacionais, nos termos do art. 28, 
parágrafo único 29, parágrafo 
único; 
XV – Aprovar o plano de gestão ad-
ministrativa e financeira elaborado 
pelo Diretor Executivo; 
XVI – Aprovar o plano de gestão pa-
trimonial da Associação, elaborado 
pelo Diretor de Patrimônio. 
Parágrafo único. A Diretoria deverá 
ser informada pelo Diretor Executi-
vo das contratações e demissões de 
empregados na primeira reunião 
ordinária ou extraordinária realiza-
da após os fatos.

Art. 14 – A Diretoria reunir-se-á, or-
dinariamente, uma vez por mês, e, 
extraordinariamente, quando ne-
cessário, funcionando com a pre-
sença, pelo menos, de três dos seus 
membros. Suas deliberações são to-
madas por maioria de votos, regis-
trando-se em ata o resumo daquilo 
que for decidido. 

Art. 15 - A Diretoria reunir-se-á, or-
dinariamente, uma vez por mês, e, 
extraordinariamente, quando ne-
cessário, funcionando com a pre-
sença, pelo menos, de três dos seus 
membros. Suas deliberações, na au-
sência de disposição específica, 
serão tomadas por maioria de votos, 
registrando-se em ata o resumo da-
quilo que for decidido. 

Art. 15 – Compete ao Presidente:
a. Presidir as reuniões da Diretoria. 
b. Convocar e presidir a Assembleia 
Geral. 
c. Representar a Associação e seus 
filiados perante os poderes públicos 
e nos atos da vida civil e nas rela-
ções de ordem jurídica. 
d. Superintender todos os serviços 
da Associação, expedindo ordens e 
instruções. 
e. Promover reuniões, conferências 
e cursos que se relacionem com as 
finalidades da Associação. 
f. Delegar alguma ou algumas de 
suas funções aos demais membros 
da Diretoria. 
g. Designar a data da Assembleia 
Geral Ordinária. 
h. Firmar cheques e qualquer outra 
obrigação, em conjunto com o te-
soureiro, e autorizar pagamentos. 
i. Expedir os regulamentos e 
normas internas, aprovados pela 
Diretoria, para utilização pelos as-
sociados e seus dependentes, dos 
imóveis e equipamentos pertencen-
tes às sedes da Associação. 

Art. 16 - Compete ao Presidente: 
I – Presidir as reuniões da Diretoria; 
II – Convocar, designar data e presi-
dir a Assembleia Geral; 
III – Representar, com exclusivida-
de, a Associação e seus associados 
perante os poderes públicos, nos 
atos da vida civil e nas relações de 
ordem jurídica; 
IV - Superintender todos os serviços 
da Associação, expedindo ordens e 
instruções; 
V - Promover reuniões, conferências 
e cursos que se relacionem com as 
finalidades da Associação; 
VI - Delegar parte de suas funções 
aos demais membros da Diretoria; 
VII - Firmar cheques e qualquer 
outra obrigação e autorizar paga-
mentos, podendo delegar tais atri-
buições ao Diretor Executivo; 
VIII - Expedir os regulamentos e 
normas internas, aprovados pela 
Diretoria, para utilização pelos as-
sociados e seus dependentes dos 
imóveis e equipamentos pertencen-
tes às sedes da Associação; 
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Art. 16 – Compete ao 1º Vice-Presi-
dente: 
a. Substituir o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos. 
b. Executar atribuições delegadas 
pelo Presidente. 

Art. 17 - Compete ao 1º Vice-Presi-
dente: 
I - substituir o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 
II - Executar atribuições delegadas 
pelo Presidente. 

Art. 17 – Compete ao 2º Vice-Presi-
dente: 
a. Substituir o 1º Vice-Presidente 
nas suas faltas e impedimentos. 
b. Executar as atribuições delega-
das pelo Presidente.

Art. 18. Compete ao 2º Vice-Presi-
dente: 
I - substituir o 1º Vice-Presidente 
nas suas faltas e impedimentos; 
II - Executar atribuições delegadas 
pelo Presidente. 

Art. 19 - Compete ao Diretor Executi-
vo: 
I – Elaborar plano de gestão adminis-
trativa e financeira da Associação e 
submetê-lo à aprovação do Presiden-
te; 
II – Desempenhar a gestão adminis-
trativa e financeira da Associação 
conforme o plano mencionado no 
inciso I deste artigo; 
III – Gerenciar as compras da Asso-
ciação, de forma a garantir a maior 
eficiência e o melhor benefício para a 
entidade e seus associados; 
IV – Apresentar à Diretoria relatório 
anual sobre a situação financeira da 
Associação; 
V - Apresentar ao Conselho Fiscal ba-
lancete trimestral e prestação de 
contas mensal, a respeito da situação 
financeira da entidade, apontando 
detalhadamente as receitas auferidas 
e despesas havidas, bem como a 
qualquer associado que assim dese-
jar; 
VI - Efetuar, sob recibo, os pagamen-
tos autorizados pelo Presidente; 
VII - Sugerir à Diretoria os meios 
para a arrecadação das contribuições 
e demais valores da Associação; 
VIII - Firmar cheques e qualquer 
outra obrigação e autorizar paga-
mentos, mediante e nos limites de 
delegação do Presidente; 
IX - Contratar e demitir empregados, 
bem como fixar-lhes a remuneração, 
mediante prévia autorização do Pre-
sidente e informando posteriormen-
te a Diretoria, nos termos do art. 14, 
parágrafo único. 

- No inciso XI é conferida ao Presi-
dente a atribuição de aprovar as di-
retrizes de gestão financeira e ad-
ministrativa elaboradas pelo Dire-
tor Executivo. 

- Dispositivo mantido para deixar 
expressas as atribuições do cargo 
de 2º Vice-Presidente: substituição 
do 1º Vice-Presidente e exercer atri-
buições delegadas pelo Presidente

- Dispositivo inserido para deixar 
expressas as atribuições do cargo 
Diretor Executivo. 
- Em suma, nos seus nove incisos, o 
artigo confere ao Diretor Executivo 
atribuições relacionadas ao planeja-
mento, execução e prestação de 
contas da gestão financeira e admi-
nistrativa da APMP, sob orientação 
da Presidência e supervisão da Di-
retoria e Conselho Fiscal. 

j. Indicar e nomear os membros das 
Diretorias Operacionais e os Direto-
res das Subsedes, bem como os in-
tegrantes do Conselho Diretor do 
Serviço de Assistência Médica e 
Hospitalar – PROMED, ad referen-
dum da Diretoria. 
k. Apresentar relatório circunstan-
ciado de serviços prestados à coleti-
vidade, quando solicitado por auto-
ridade pública, ou em decorrência 
de obrigação legal. 
l. Convocar o Conselho Fiscal 
quando entender necessário. 

IX - Indicar e nomear associados 
para as Diretorias Operacionais e 
Diretorias das Subsedes, bem como 
os integrantes do Conselho Diretor 
do Serviço de Assistência Médica e 
Hospitalar – PROMED, ad referen-
dum da Diretoria;  
X - Convocar o Conselho Fiscal 
quando entender necessário; 
XI – Aprovar as diretrizes de gestão 
administrativa e financeira elabora-
das pelo Diretor Executivo; 
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Art. 18 – Compete ao 1º Secretário: 
a. Substituir o 2º Vice-Presidente 
nas suas faltas e impedimentos e 
executar as atribuições delegadas 
pelo Presidente.   
b. Dirigir os serviços da Secretaria, 
supervisionando o trabalho dos 
empregados responsáveis pela re-
dação da correspondência e expe-
diente, bem como guarda dos 
livros, papéis e documentos da As-
sociação, com exceção dos relativos 
à Tesouraria. 
c. Ler os expedientes das Assem-
bleias Gerais. 
d. Redigir as atas das reuniões da 
Diretoria e das Assembleias Gerais 
e lê-las na sessão que se seguir.  

Art. 21 - Compete ao 1º Secretário: 
I – Supervisionar os trabalhos da 
Secretaria nas reuniões de Direto-
ria, Conselho Fiscal e Assembleia 
Geral; 
II - Ler os expedientes das Assem-
bleias Gerais; 
III – Supervisionar a redação das 
atas das reuniões da Diretoria e das 
Assembleias Gerais e lê-las na 
sessão que se seguir; 
IV - Executar as atribuições delega-
das pelo Presidente. 

- Dispositivo inserido para deixar 
expressas as atribuições do cargo 
de Vice-Diretor Executivo: substi-
tuição do Diretor Executivo e exer-
cer atribuições delegadas pelo Pre-
sidente.

- O 1º Secretário passa a ser o res-
ponsável pelos trabalhos das As-
sembleias e reuniões de Diretoria e 
Conselho Fiscal da APMP. 

Art. 19 - Compete ao 2º Secretário: 
a. Auxiliar o 1º Secretário, substi-
tuindo-o nas suas faltas e impedi-
mentos. 
b. Executar as atribuições delega-
das pelo Presidente. 

Art. 22 - Compete ao 2º Secretário: 
I - Auxiliar o 1º secretário, substi-
tuindo-o nas suas faltas e impedi-
mentos; 
II - Executar as atribuições delega-
das pelo Presidente. 

- Dispositivo inserido para deixar 
expressas as atribuições do cargo 
de 2º Secretário: substituição do 1º 
Secretário e exercer atribuições de-
legadas pelo Presidente. 

Art. 20 – Compete ao 1º Tesoureiro:
a. Substituir o 2º Secretário nas 
suas faltas e impedimentos, e exe-
cutar as atribuições delegadas pelo 
Presidente.  
b. Arrecadar e ter sob sua guarda e 
responsabilidade as contribuições 
dos associados, os auxílios, as sub-
venções e os valores da Associação, 
com a respectiva documentação. 
c. Apresentar relatório anual sobre 
a situação financeira da Associação. 
d. Apresentar à Diretoria e ao Con-
selho Fiscal balancete trimestral e 
prestação de contas mensal, a res-
peito da situação financeira da enti-
dade, apontando detalhadamente 
as receitas auferidas e despesas ha-
vidas, bem como a qualquer asso-
ciado que assim desejar. 
e. Efetuar, sob recibo, os pagamen-
tos autorizados pelo Presidente.  
f. Sugerir à Diretoria os meios para 
a arrecadação das contribuições e 
demais valores da Associação. 
g. Firmar cheques e qualquer outra 
obrigação em conjunto com o Presi-
dente. 
h. Indicar à Diretoria pessoa idônea 
habilitada a assessorá-lo. 

Cargo extinto.

Art. 21 – Compete ao 2º Tesoureiro:  
a. Substituir o 1º Tesoureiro nas 
faltas e impedimentos. 
b. Executar as atribuições delega-
das pelo Presidente.  

Cargo extinto.

Art. 20 - Compete ao Vice-Diretor 
Executivo: 
I - Substituir o Diretor Executivo 
nas faltas e impedimentos; 
II - Executar as atribuições delega-
das pelo Presidente. 
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CAPÍTULO VI - DO CONSELHO FISCAL 

- São descritas as atribuições da Di-
retoria de Patrimônio, competindo-
-lhe, em três incisos, elaborar – em 
conjunto com o Diretor Executivo – 
o plano de gestão financeira e ad-
ministrativa da APMP (no que 
tange ao patrimônio imobilizado) e 
acompanhar a sua execução, super-
visionando e cooperando com as 
Diretorias das Subsedes. 

Art. 22 – Compete ao Orador: 
a. Produzir as alocuções em nome 
da Associação, quando devidamen-
te autorizado pela Diretoria ou pelo 
Presidente. 
b. Executar as atribuições delega-
das pelo Presidente. 

Art. 24 - Compete ao Orador: 
I - Produzir as alocuções em nome 
da Associação, quando devidamente 
autorizado pela Diretoria ou pelo 
Presidente; 
II - Executar as atribuições delega-
das pelo Presidente. 

Art. 23 – O Conselho Fiscal com-
põe-se de seis membros, sendo três 
natos, que serão os associados que 
ocuparam a 1ª Tesouraria nas ges-
tões imediatamente anteriores, 
sendo seus suplentes os respectivos 
2ºs Tesoureiros, e três membros 
eleitos, juntamente com a Diretoria 
da Associação, ocasião em que 
também serão eleitos seus três su-
plentes. 
Parágrafo único – O Conselho 
Fiscal, em sua primeira reunião, 
convocada pelo Presidente da Asso-
ciação, elegerá seu Presidente e Se-
cretário. 

Art. 25 - O Conselho Fiscal compõe-
-se de seis membros, sendo três 
natos, que serão os associados que 
ocuparam a Diretoria Executiva nas 
gestões imediatamente anteriores, 
sendo seus suplentes os respectivos 
Vice-Diretores, e três membros elei-
tos juntamente com a Diretoria da 
Associação, ocasião em que também 
serão eleitos seus três suplentes. 
Parágrafo único – O Conselho Fiscal, 
em sua primeira reunião, convocada 
pelo Presidente da Associação, ele-
gerá seu Presidente e Secretário.

Art. 24 – Compete ao Conselho 
Fiscal: 
a. Examinar, a qualquer tempo, os 
balancetes, contas, livros e docu-
mentos da Associação, bem como 
sua situação patrimonial e financei-
ra. 
b. Examinar, obrigatoriamente, os 
balancetes trimestrais, bem como a 
prestação de constas semestral da 
Associação, emitindo parecer con-
clusivo à Diretoria. 
c. Lavrar, em livro próprio, as atas 
de reuniões e pareceres, a respeito 
das contas examinadas. 
d. Apresentar à Assembleia Geral 
Ordinária parecer prévio sobre as 
contas da Associação. 
e. Denunciar faltas ou irregularida-
des à Diretoria ou Assembleia 
Geral, sugerindo as medidas neces-
sárias. 

Art. 26 - Compete ao Conselho 
Fiscal: 
I - Examinar, a qualquer tempo, os 
balancetes, contas, livros e docu-
mentos da Associação, bem como 
sua situação patrimonial e financei-
ra; 
II - Examinar, obrigatoriamente, os 
balancetes trimestrais, bem como a 
prestação de contas semestral da 
Associação, emitindo parecer con-
clusivo à Diretoria; 
III - Lavrar, em livro próprio, as atas 
de reuniões e pareceres, a respeito 
das contas examinadas;
IV - Apresentar à Assembleia Geral 
Ordinária parecer prévio sobre as 
contas da Associação; 
V - Denunciar faltas ou irregularida-
des à Diretoria ou à Assembleia 
Geral, sugerindo as medidas neces-
sárias; 

Art. 23 – Compete ao Diretor de Pa-
trimônio: 
I – Participar com o Diretor Executi-
vo da elaboração do plano de gestão 
administrativa e financeira a que 
alude o art. 19, inciso I, no tocante 
ao patrimônio imobilizado (subse-
des) da APMP; 
II – Acompanhar a gestão adminis-
trativa e financeira, desempenhada 
pelo Diretor Executivo conforme 
art. 19, inciso II, no tocante às sub-
sedes da APMP;
IV – Executar as atribuições delega-
das pelo Presidente. 
Parágrafo único. Às Diretorias das 
Subsedes compete o apoio à gestão 
administrativa local de cada uma 
das subsedes. 
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CAPÍTULO VII - DAS DIRETORIAS OPERACIONAIS 

Art. 27 – Objetivando a atuação 
conjunta com a Diretoria para cum-
primento integral dos objetivos so-
ciais, vinculados diretamente à Pre-
sidência da Associação, estão as se-
guintes Diretorias Operacionais:  
a. Diretorias de Assuntos Institucio-
nais e de Acompanhamento Legis-
lativo. 
b. Diretoria de Convênios. 
c. Diretoria de Comunicação. 
d. Diretoria de Eventos Culturais. 
e. Diretoria Social e de Turismo. 
f. Diretoria de Esporte e Lazer. 
g. Diretoria de Informática. 
h. Diretoria da Mútua/MP. 
i. Diretoria de Aposentados e Pen-
sionistas. 
j. Diretoria de Defesa de Prerrogati-
vas. 
k. Diretoria de Mulheres Associa-
das. 
l. Diretoria de Apoio aos Grupos de 
Estudos. 
m. Diretoria de Desenvolvimento 
Acadêmico.  

Art. 29 – As Diretorias Operacionais 
têm o propósito de executar a políti-
ca definida pela Diretoria na sua 
área de atuação, dando cumprimen-
to integral aos objetivos sociais e 
atuando de forma diretamente vin-
culada à Presidência da Associação. 
Parágrafo único. A Diretoria criará e 
extinguirá as Diretorias Operacio-
nais, mantendo-se, no mínimo: 
I – Diretoria de Assuntos Institucio-
nais; 
II – Diretoria de Acompanhamento 
Legislativo; 
III – Diretoria de Defesa de Prerro-
gativas. 
IV - Diretoria da MÚTUA/APMP; 
V - Diretoria de Aposentados e Pen-
sionistas; 
VI - Diretoria de Mulheres Associa-
das; 
VII - Diretoria de Esportes e Lazer. 

- Para fins de atender de forma efi-
ciente as demandas que se apresen-
tam na atualidade são criadas pelo 
Estatuto 07 Diretorias Operacio-
nais, sendo autorizada a criação de 
outras diretamente pela Diretoria 
Executiva da APMP. Assim, permite-
-se maior adaptação e flexibilidade, 
de acordo com as necessidades do 
momento, dispensando-se alteração 
estatutária para a criação de nova 
diretoria operacional, mas somente 
de eventual extinção ou modificação 
daquelas previstas no estatuto. 
- Em relação as atribuições das dire-
torias operacionais são propostas 
apenas alterações de cunho formal, 
sem mudanças de conteúdo. 

Art. 37 – Compete à Diretoria de 
Defesa de Prerrogativas: 
a) elaborar propostas referentes ao 
incremento das formas de proteção 
à defesa de prerrogativas, subme-
tendo-as à apreciação da Diretoria 
da APMP; 
b) assessorar a Presidência e a Dire-
toria nos assuntos referentes às 
prerrogativas e à valorização fun-
cional dos membros do Ministério 
Público do Estado do Paraná;
c) intermediar a forma de prestação 
de assistência jurídica àqueles asso-
ciados que tiverem ameaçados ou 
violados seus direitos, em todas as 
esferas; 

Art. 32 - Compete à Diretoria de 
Defesa de Prerrogativas: 
I - Elaborar propostas referentes ao 
incremento das formas de proteção 
à defesa de prerrogativas, subme-
tendo-as à apreciação da Diretoria 
da Associação; 
II - Assessorar a Presidência e a Di-
retoria nos assuntos referentes às 
prerrogativas e à valorização fun-
cional dos membros do Ministério 
Público do Estado do Paraná; 
III - Intermediar a forma de presta-
ção de assistência jurídica àqueles 
associados que tiverem ameaçados 
ou violados seus direitos, nos 
termos de regulamentação aprova-
da pela Diretoria; 

- Em relação as atribuições das dire-
torias operacionais são propostas 
apenas alterações de cunho formal, 
sem mudanças de conteúdo. 

f. Convocar Assembleia Geral Ex-
traordinária quando houver moti-
vos graves e urgentes. 
§ único – Os membros do Conselho 
Fiscal poderão designar pessoal ha-
bilitado para assisti-los, desde que 
haja aprovação pela Assembleia 
Geral. 

VI - Convocar Assembleia Geral Ex-
traordinária quando houver moti-
vos graves e urgentes. 
Parágrafo único – Os membros do 
Conselho Fiscal poderão contratar 
assessoria contábil com honorários 
aprovados pela Diretoria para assis-
ti-los, desde que haja aprovação 
pela Assembleia Geral.

Art. 25 – O Conselho Fiscal reunir-
-se-á trimestralmente, ou quando 
convocada pelo Presidente da Asso-
ciação. 

Art. 27 - O Conselho Fiscal reunir-
-se-á trimestralmente, ou quando 
convocado pelo Presidente da Asso-
ciação. 

Art. 26 – Os membros suplentes do 
Conselho Fiscal substituirão os 
membros titulares em seus impedi-
mentos, e, suceder-lhe-ão, na va-
cância do cargo. 

Art. 28 - Os membros suplentes do 
Conselho Fiscal substituirão os 
membros titulares em seus impedi-
mentos e os sucederão, na vacância 
do cargo. 
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Art. 35 – Compete à Diretoria da 
Mútua/MP, em conjunto com a Pre-
sidência e a Diretoria, a distribuição 
de pecúlios por falecimento dos as-
sociados com inscrição específica 
ao programa, aos beneficiários in-
dicados por esses, nos termos do 
regulamento próprio, aprovado em 
Assembleia-Geral da Entidade. 

Art. 33 - Compete à Diretoria da 
MÚTUA/APMP, em conjunto com a 
Presidência e a Diretoria, a distri-
buição de pecúlios por falecimento 
dos associados com inscrição espe-
cífica no programa, aos beneficiá-
rios indicados por esses, nos termos 
do regulamento próprio. 

- Em relação as atribuições das dire-
torias operacionais são propostas 
apenas alterações de cunho formal, 
sem mudanças de conteúdo. 

Art. 36 – Compete à Diretoria de 
Aposentados e Pensionistas acom-
panhar as questões que especifica-
mente sejam do peculiar interesse 
desses associados. 

Art. 34 - Compete à Diretoria dos 
Aposentados e Pensionistas: 
I - acompanhar as questões que es-
pecificamente sejam do peculiar in-
teresse dos associados aposentados 
e pensionistas; 
II - estimular o estreitamento dos 
laços que devem unir os associados 
aposentados e pensionistas com os 
membros da ativa;
III- promover encontros para dis-
cussões associativas, sociais, des-
portivas e culturais; 
IV - velar pelo tratamento isonômi-
co entre os associados da ativa e os 
aposentados e pensionistas; 
V - encaminhar à Diretoria da APMP 
as reivindicações dos associados 
aposentados e pensionistas. 

- Em relação as atribuições das dire-
torias operacionais são propostas 
apenas alterações de cunho formal, 
sem mudanças de conteúdo. 

d) elaborar e providenciar a publi-
cação de notas em defesa dos asso-
ciados; 
e) desenvolver demais atividades 
em defesa das prerrogativas e ga-
rantias dos membros do Ministério 
Público do Paraná. 

IV - Elaborar e providenciar a publi-
cação de notas em defesa dos asso-
ciados; 
V - Desenvolver demais atividades 
em defesa das prerrogativas e ga-
rantias dos membros do Ministério 
Público do Estado do Paraná; 
VI – Coordenar a atuação de eventu-
ais Diretorias regionais com a 
mesma atribuição. 

Art. 31 – Compete à Diretoria de 
Eventos Culturais assessorar a Pre-
sidência e a Diretoria, em assuntos 
que sejam direto da classe, especial-
mente a realização de reuniões, 
eventos, palestras, congressos, se-
minários, com ênfase às atividades 
de ensino, pesquisa e produção ju-
rídica, resgatando a memória da 
entidade e documentando sua his-
tória. 

Art. 32 – Compete à Diretoria Social 
e de Turismo assessorar a Presidên-
cia e a Diretoria, em assuntos que 
interessem diretamente aos asso-
ciados e seus dependentes, relativos 
à promoção de excursões, passeios 
com preços diferenciados de merca-
do, estimulando novas promoções 
sociais nas dependências da entida-
de, estreitando o congraçamento 
entre os associados e seus familia-
res. 



16

Atual Redação Redação Proposta Justificativa

ATUALIZADOLegendas: EXCLUÍDOALTERADA A ENUMERAÇÃO

Art. 34 – Compete à Diretoria de In-
formática assessorar a Presidência 
e a Diretoria, com o objetivo de es-
tabelecer parcerias, visando a aqui-
sição de bens de informática, con-
tendo legislação, jurisprudência e 
doutrina, e, ainda, a produção de 
material próprio, tudo dirigido aos 
Associados.  

Art. 38 – Compete à Diretoria de 
Mulheres Associadas: 
a) assessorar a Presidência e a Dire-
toria nos assuntos referentes às 
mulheres associadas; 
b) defender os interesses, direitos e 
aspirações das mulheres associa-
das; 
c) propor à Presidência o desenvol-
vimento de ações para o avanço das 
mulheres associadas numa pers-
pectiva de igualdade e equidade do 
gênero; 
d) elaborar propostas referentes ao 
incremento das formas de proteção 
aos direitos das mulheres associa-
das; 
e) apoiar a participação e represen-
tação ativa das mulheres associadas 
na vida pública e social da Associa-
ção e Institucional; 
f) estimular as relações, interações 
e aproximação entre as mulheres 
associadas; 
g) promover a realização de encon-
tros, reuniões, cursos, palestras, 
programas e eventos para estímulo 
da interação social, cultural, educa-
cional e filantrópica das associadas, 
com prévia anuência da Presidên-
cia; 
h) promover e estimular medidas 
que contribuam para melhorar a 
qualidade de vida das associadas, 
referentes a saúde física e mental, 
em parceria coma Diretoria da As-
sociação Paranaense de Assistência 
à Saúde dos Membros do Ministério 
Público – PROMED; 
i) representar a APMP nos eventos 
relativos ao gênero feminino ou de 
interesse das mulheres associadas, 
com anuência prévia da Presidên-
cia. 

Art. 35 - Compete à Diretoria de 
Mulheres Associadas: 
I - Assessorar a Presidência e a Di-
retoria nos assuntos referentes às 
mulheres associadas; 
II - Defender os interesses, direitos 
e aspirações das mulheres associa-
das; 
III - Propor à Presidência o desen-
volvimento de ações para o avanço 
das mulheres associadas numa 
perspectiva de igualdade e equida-
de do gênero; 
IV - Elaborar propostas referentes 
ao incremento das formas de prote-
ção dos direitos das mulheres asso-
ciadas; 
V - Apoiar a participação e repre-
sentação ativa das mulheres asso-
ciadas na vida política e social da 
Associação e Institucional; 
VI - Estimular as relações, intera-
ções e aproximação entre as mulhe-
res associadas; 
VII – Promover a realização de en-
contros, reuniões, cursos, palestras, 
programas e eventos para estímulo 
da interação social, cultural, educa-
cional e filantrópica das associadas; 
VIII - Promover e estimular medi-
das que contribuam para melhorar 
a qualidade de vida das associadas, 
referentes à saúde física e mental, 
em parceria com a Diretoria da As-
sociação Paranaense de Assistência 
à Saúde dos Membros do Ministério 
Público – PROMED; 
IX - Representar a Associação nos 
eventos relativos ao gênero femini-
no ou de interesse das mulheres as-
sociadas.

- Em relação as atribuições das di-
retorias operacionais são propostas 
apenas alterações de cunho formal, 
sem mudanças de conteúdo. 

Art. 33 – Compete à Diretoria de 
Esporte e Lazer assessorar a Presi-
dência e a Diretoria, definindo as 
prioridades de construção de áreas 
de lazer em todo o Estado do 
Paraná, promovendo também com-
petições esportivas de âmbito esta-
dual e regional. 

Art. 36 - Compete à Diretoria de Es-
portes e Lazer: 
I -  assessorar a Presidência e a Di-
retoria na definição de estratégias 
para o incentivo à prática de ativi-
dades físicas pelos associados; 
II - promover competições esporti-
vas em âmbito estadual e regional; 
III - auxiliar a Presidência e a Dire-
toria na definição das prioridades 
de construção de áreas de esporte e 
lazer em todo o Estado do Paraná. 

- Em relação as atribuições das di-
retorias operacionais são propostas 
apenas alterações de cunho formal, 
sem mudanças de conteúdo. 
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Art. 40 – Compete a Diretoria de 
Desenvolvimento Acadêmico: 
a) assessorar a Presidência e a Dire-
toria nos assuntos relativos ao de-
senvolvimento acadêmico dos asso-
ciados; 
b) realizar e promover, em conjunto 
com a Diretoria de Apoio aos 
Grupos de Estudos e com a Direto-
ria de Eventos Culturais, o concur-
so “MELHOR ARRAZOADO”; 
c) intermediar a divulgação, em 
conjunto com a Diretoria de Apoio 
aos Grupos de Estudos, em formato 
eletrônico, das teses de pós-gradua-
ção concluídas e de artigos jurídicos 
dos associados; 
d) promover a realização e estimu-
lar a participação dos associados 
em encontros, reuniões, cursos, pa-
lestras, programas, seminários e 
eventos para estímulo do aprimora-
mento cultural e acadêmico, com 
anuência da Presidência; 
e) propiciar o intercâmbio cultural 
e científico com instituições públi-
cas e privadas nacionais e estran-
geiras, inclusive, visando à realiza-
ção de cursos destinados ao aperfei-
çoamento profissional dos associa-
dos, com prévia anuência da Presi-
dência;

Art. 39 – Compete a Diretoria de 
Apoio aos Grupos de Estudos: 
a) assessorar a Presidência e a Dire-
toria nos assuntos referentes aos 
Grupos de Estudos; 
b) promover, no âmbito dos Grupos 
de Estudos, a realização de encon-
tros, reuniões, cursos e palestras 
entre os integrantes de cada região, 
com anuência prévia da Presidên-
cia; 
c) estimular as relações, interações 
e aproximação dos Grupos de Estu-
dos entre si, promovendo a coope-
ração e a solidariedade, de modo a 
estreitar e fortalecer a união dos as-
sociados; 
d) desenvolver estratégias de atua-
ção unificadas dos Grupos de Estu-
dos, assim como disseminar infor-
mações entre eles; 
e) desenvolver estratégias para 
coleta e armazenamento das infor-
mações referentes às atividades dos 
Grupos de Estudos; 
f) realizar e promover, em conjunto 
com a Diretoria de Eventos Cultu-
rais e com a Diretoria de Desenvol-
vimento Acadêmico, o concurso 
“MELHOR ARRAZOADO”; 
g) intermediar a divulgação, em 
conjunto com a Diretoria de Desen-
volvimento Acadêmico, em formato 
eletrônico, das teses de pós-gradua-
ção concluídas e de artigos jurídicos 
dos associados.
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CAPÍTULO VIII - DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR – PROMED 

CAPÍTULO VIII - DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR – PROMED 

f) manter intercâmbio com a Fun-
dação Escola Superior do Ministé-
rio Público – FEMPAR e com o 
Centro de Aperfeiçoamento Funcio-
nal do Ministério Público – CEA-
F/MPPR, de modo a também inte-
ragir com as demais Escolas Insti-
tucionais, fundacionais e associati-
vas do Ministério Público brasileiro. 

Art. 42 – Os regulamentos do 
PROMED são aprovados e reforma-
dos segundo decisão da Assembleia 
Geral da Entidade. 

Art. 43 – Os associados efetivos da 
APMP, inscritos no PROMED, pode-
rão inscrever seus dependentes no 
programa, desde que satisfeitos os 
requisitos do regulamento específi-
co. 
§ único – Considerados facultati-
vos, outros poderão ser inscritos, 
na forma, exigência, e requisito re-
gulamentar. 

Art. 41 – O PROMED é um Progra-
ma Coletivo de Administração, fe-
chado, sem fins lucrativos, e seus 
recursos são constituídos pelas con-
tribuições mensais e específicas dos 
associados, devidamente inscritos, 
na modalidade pré-pagamento, ad-
ministrado pela Associação Parana-
ense do Ministério Público, com re-
gulamento próprio. 

Art. 37 - O PROMED é um progra-
ma coletivo de administração fe-
chada, sem fins lucrativos, cujos re-
cursos são constituídos pelas con-
tribuições mensais e específicas dos 
associados, devidamente inscritos, 
na modalidade de pré-pagamento, 
administrado pela Associação Para-
naense do Ministério Público, com 
estatuto e regulamento próprios. 

- Os dispositivos estatutários ati-
nentes ao PROMED são simplifica-
dos, remetendo o detalhamento 
para regulamento próprio. 

Art. 44 – O PROMED será adminis-
trado por um Conselho Diretor de 4 
(quatro) membros, sendo um Dire-
tor Executivo, um Diretor de Plane-
jamento, um Diretor de Relações 
Públicas e um Suplente, de livre es-
colha do presidente da Associação 
Paranaense do Ministério Público, 
ad referendum da Diretoria. 

Art. 38 – A inscrição de associados 
não titulares e a gestão do PROMED 
serão objeto de estatuto e regula-
mento próprios, observando as se-
guintes disposições: 
I - o cargo de Presidente do 
PROMED será obrigatoriamente 
exercido pelo Presidente da APMP, 
em mandatos de períodos coinci-
dentes. 
II - os integrantes do Conselho Di-
retor do Serviço de Assistência 
Médica e Hospitalar – PROMED 
serão nomeados pelo Presidente e 
submetidos à aprovação da Direto-
ria. 

 

- É mantido no estatuto o dispositi-
vo segundo o qual a Presidência do 
PROMED será exercida pelo Presi-
dente da APMP e forma de nomea-
ção do seu Conselho Diretor. 

Art. 45 – As eleições para os cargos 
da Diretoria e de três membros do 
Conselho Fiscal, e respectivos su-
plentes, da Associação Paranaense 
do Ministério Público, serão realiza-
das no dia 30 de junho ou 1º (pri-
meiro) dia útil imediatamente ante-
rior, e os eleitos empossados até 30 
(trinta) dias após, em data prefixa-
da e amplamente divulgada. 
§ único – O Presidente poderá ser 
reeleito uma única vez. 

Art. 39 - As eleições para os cargos 
da Diretoria e de três membros do 
Conselho Fiscal, e respectivos su-
plentes, da Associação Paranaense 
do Ministério Público, serão realiza-
das no dia 30 de junho ou 1º (pri-
meiro) dia útil imediatamente ante-
rior, e os eleitos empossados até 30 
(trinta) dias após, em data prefixa-
da e amplamente divulgada.
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Art. 46 – As eleições serão por meio 
eletrônico, com login e senhas indi-
viduais, através de votação direta 
dos associados pela internet no site 
da Associação, bem como por cédu-
las de papel para o exercício do 
voto, subsidiariamente. 
§ único – Havendo apenas a inscri-
ção de uma única chapa, ainda 
assim ocorrerão as eleições por 
meio de votação eletrônica. 

Art. 47 – As eleições serão feitas por 
escrutínio secreto e decididas pelo 
sistema majoritário, com a consti-
tuição prévia de chapas, contendo 
os nomes dos associados e dos res-
pectivos cargos eletivos. 
§ 1º - É vedada a votação em candi-
datos de chapas diversas. 
§ 2º - O pedido de registro deverá 
ser formulado ao Presidente da As-
sociação Paranaense do Ministério 
Público, até o dia 30 (trinta) de 
maio, ou em data que corresponda 
a 30 (trinta) dias de antecedência 
às eleições, conforme previsto no 
caput do art. 45. 

Art. 41 - As eleições serão realizadas 
mediante escrutínio secreto e deci-
didas pelo sistema majoritário, con-
tendo os nomes dos associados e 
dos respectivos cargos eletivos. 
§ 1º As candidaturas se darão por 
meio de chapa previamente com-
posta, contendo os nomes dos can-
didatos e respectivos cargos, sendo 
vedada a votação concomitante em 
candidatos de chapa diversa, sob 
pena de nulidade do voto. 
§ 2º O pedido de registro de candi-
datura deverá ser formulado à Dire-
toria da Associação em data que 
corresponda a 30 (trinta) dias de 
antecedência das das eleições, con-
forme previsto no art. 38. 
§ 3º Nenhum candidato poderá 
concorrer em mais de uma chapa 
na mesma eleição. 

Art. 40 - As eleições serão por meio 
eletrônico, com login e senha indi-
viduais, através da votação direta 
dos associados pela internet no site 
da Associação. 

- A votação passa a ser realizada ex-
clusivamente na forma eletrônica. 

- Aperfeiçoamento da redação.

Art. 48 – Com a antecedência de 30 
(trinta) dias das eleições, a Direto-
ria designará três associados, que a 
ela pertençam e que não concorram 
à eleição, para compor a Comissão 
Eleitoral, sob a Presidência do asso-
ciado mais antigo. 
§ 1º - Serão afixados editais de cha-
mamento às eleições, e o Presidente 
da Associação Paranaense do Minis-
tério Público fará distribuir circular 
a todos os associados, por meio ele-
trônico, comunicando-lhes da reali-
zação das eleições, com instruções 
para o exercício do voto, aprovadas 
pela Diretoria, obedecidas as 
normas gerais constantes deste es-
tatuto e as deliberações específicas 
da Diretoria. 
 § 2º - Os associados que compare-
cerem à Assembleia Geral, convoca-
da para a eleição, poderão votar por 
meio eletrônico, em máquinas for-
necidas pela APMP, ou por cédulas 
em papel disponibilizadas na Sede 
Administrativa da entidade, até às 
17 horas do dia do pleito. 
§ 3º - O voto opor correspondência 
será admitido, de maneira subsidiá-
ria, apenas àqueles associados que 
não puderem fazer o uso da votação 
eletrônica. 

Art. 42 - A Diretoria designará, com 
a antecedência de 30 (trinta) dias 
das eleições, 03 (três) associados, 
que não integrem a própria Direto-
ria nem qualquer das chapas que 
concorram à eleição, para compor a 
Comissão Eleitoral, sob a Presidên-
cia do associado mais antigo. 
§ 1º Serão afixados editais de cha-
mamento às eleições, que serão en-
viados a todos os associados por 
meio eletrônico, comunicando-lhes 
da realização das eleições, com ins-
truções para o exercício do voto 
aprovadas pela Diretoria, obedeci-
das as normas gerais constantes 
deste Estatuto e as deliberações es-
pecíficas da Diretoria. 
§ 2º Os associados que comparece-
rem à Assembleia Geral, convocada 
para a eleição, poderão votar por 
meio eletrônico, em máquinas for-
necidas pela Associação; 
§ 3º É vedado o sufrágio mediante 
procuração; 
§ 4º Encerrada a votação, a Comis-
são Eleitoral passará a realizar os 
trabalhos de escrutínio, lavrando 
ata circunstanciada de todas as 
ocorrências, do número de votos 
recebidos, das decisões tomadas, e, 
ato contínuo, proclamará o resulta-
do da apuração. 

- Aperfeiçoamento da redação.
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- Aperfeiçoamento da redação.

- Fica criado critério único de de-
sempate. 

§ 4º - Os associados que se enqua-
drarem no disposto no parágrafo 3º 
deverão solicitar, à Comissão Elei-
toral, a cédula em papel com ante-
cedência de 25 (vinte e cinco) dias 
da eleição. 
§ 5º - Os votos remetidos por cor-
respondência deverão observar as 
seguintes regras: o voto será colo-
cado em envelope lacrado, sem ra-
suras ou sinais que possam identifi-
car o eleitor. Esse envelope será co-
locado em outra sobrecarta com o 
nome do eleitor, cargo, residência, 
situação, data e assinatura, sendo 
endereçada à Comissão Eleitoral da 
Associação Paranaense do Ministé-
rio Público. 
§ 6º - Os envelopes, sobrecarta e 
cédulas serão oficiais, fornecidos 
pela Associação Paranaense do Mi-
nistério Público, devendo as últi-
mas ser rubricadas por, pelo 
menos, dois membros da Comissão 
Eleitoral. 
§ 7º - A sobrecarta deverá ser pos-
tada até 10 (dez) dias antes da data 
fixada para as eleições. 
§ 8º - Encerrada a votação, a Co-
missão Eleitoral, em seguida, pas-
sará a realizar os trabalhos de es-
crutínio, lavrando ata circunstan-
ciada de todas as ocorrências, do 
número de votos recebidos, das de-
cisões tomadas, e, ato contínuo, 
proclamará o resultado da apura-
ção. 
§ 9º - Os votos por carta, que não 
atenderem os requisitos estabeleci-
dos, e os não recebidos até às 17 
horas do dia do pleito, serão des-
considerados, devendo ser incine-
rados. 
§ 10 – O Presidente da Associação 
Paranaense do Ministério Público 
submeterá à Assembleia Geral, con-
vocada para a eleição, os recursos 
apresentados contra as delibera-
ções da Comissão Eleitoral, e, após 
a apreciação desses, proclamará, 
oficialmente, o resultado das elei-
ções. Na mesma ocasião será desig-
nada data para a festiva posse dos 
eleitos. 

§ 5º O Presidente da Associação Pa-
ranaense do Ministério Público 
submeterá à Assembleia convocada 
para a eleição, os recursos apresen-
tados contra as deliberações da Co-
missão Eleitoral; 

§ 6º Após a apreciação dos recur-
sos, o Presidente proclamará, ofi-
cialmente, o resultado das eleições, 
e designará data para a cerimônia 
de posse dos eleitos

Art. 43 - Se ocorrer empate, consi-
derar-se-á eleita a chapa que tenha 
como candidato à Presidência o as-
sociado mais antigo. 

Art. 49 – Nas eleições será vedado o 
sufrágio mediante procuração, e, se 
ocorrer empate, considerar-se-á 
eleita a chapa que tenha como can-
didato a Presidente o associado 
mais antigo. Persistindo o empate, 
será vitoriosa a chapa que contar, 
na média, com sócios mais antigos. 

Art. 44 – O critério de antiguidade 
para fins deste Capítulo, e em geral 
neste Estatuto, é o tempo de vincu-
lação à Associação Paranaense do 
Ministério Público. 
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Art. 50 – A Diretoria, nos concursos 
que promover, escolherá os nomes 
dos patronos dos prêmios a serem 
conferidos.
§ único – O trabalho jurídico classi-
ficado em primeiro lugar será im-
presso e largamente divulgado pela 
Associação, às expensas próprias, se 
o permitirem as suas condições 
financeiras. 

Art. 45 - A Diretoria, nos concursos 
que promover, escolherá os nomes 
dos patronos dos prêmios a serem 
conferidos.
Parágrafo único – O trabalho jurídi-
co classificado em primeiro lugar 
será divulgado pela Associação. 

- Redação aperfeiçoada, sem altera-
ção substancial de conteúdo. 

Art. 51 – A Associação poderá insti-
tuir prêmios aos primeiros coloca-
dos nos concursos de ingresso na 
carreira do Ministério Público. 
§ único – A Associação poderá insti-
tuir medalhas, ou distintivos de 
ouro, prata ou bronze, levando em 
conta o tempo de serviço na carreira 
ou trabalhos que sejam considera-
dos de notório saber jurídico. 

Art. 46 - A Associação poderá insti-
tuir medalhas ou distintivos levan-
do em conta o tempo de serviço na 
carreira ou trabalhos relevantes que 
tenham contribuído para o aperfei-
çoamento associativo ou institucio-
nal. 
Parágrafo único – As atribuições re-
feridas neste artigo serão estabele-
cidas em Regulamento próprio, a 
critério da Diretoria.

- Redação aperfeiçoada, sem altera-
ção substancial de conteúdo. 

Art. 52 – Haverá tantos Departa-
mentos, representações de setores 
(regiões), Subsedes, e dos associa-
dos aposentados, quantos forem jul-
gados necessários pela Diretoria, a 
qual poderá criá-los ou extingui-los, 
quando entender convenientes. 
§ único – As atribuições referidas 
nesse artigo serão feitas em Regula-
mento próprio, a critério da Direto-
ria. 

Art. 47 - Haverá tantos Departa-
mentos, Subsedes, representações 
de setores (regiões), e dos associa-
dos aposentados e pensionistas, 
quantos forem julgados necessários 
pela Diretoria, a qual poderá criá-los 
ou extingui-los, quando entender 
convenientes.

Art. 53 – Todos os membros do Mi-
nistério Público que participaram 
do 1º Congresso Estadual do Minis-
tério Público, e assinaram a ata de 
fundação da Associação Paranaense, 
são considerados “Sócios Fundado-
res”. 

Art. 48 - Todos os membros do Mi-
nistério Público que participaram 
do 1º Congresso Estadual do Minis-
tério Público, e assinaram a ata de 
fundação da Associação Paranaense, 
são considerados “Associados Fun-
dadores”. 

Art. 54 – Os mandatos dos cargos 
dos órgãos dirigentes da Associação 
serão gratuitos, sendo vedada qual-
quer remuneração ou estipêndio a 
seus ocupantes. 

Art. 49 - Os mandatos dos cargos 
dos órgãos dirigentes da Associação 
serão gratuitos, sendo vedada qual-
quer remuneração ou estipêndio a 
seus ocupantes. 

Art. 57 – A Associação poderá ter 
símbolos próprios constantes de 
bandeira, escudo e emblema ou dis-
tintivo. 

Art. 52 - A Associação poderá ter 
símbolos próprios constantes de 
bandeira, escudo e emblema ou dis-
tintivo. 

Art. 55 – O exercício financeiro da 
Associação manterá coincidência 
com o ano civil. 

Art. 50 - O exercício financeiro da 
Associação manterá coincidência 
com o ano civil. 

Art. 56 – Será considerada data fes-
tiva o dia 06 de setembro, data da 
fundação da Associação. 

Art. 51 - Será considerada data festi-
va o dia 06 de setembro, data da 
fundação da Associação. 

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 58 – Nenhum candidato poderá 
concorrer em duas ou mais chapas 
na mesma eleição. 
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Art. 59 – Os atuais membros do 
Conselho Consultivo, até a realiza-
ção da próxima eleição, desempe-
nharão excepcionalmente as fun-
ções do Conselho Fiscal. Os respec-
tivos suplentes serão apontados em 
Assembleia Geral convocada para 
esse fim

Art. 54 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Art. 53 - A dissolução da Associação 
só poderá ser deliberada pela As-
sembleia Geral, em sessão extraor-
dinária para esse fim especialmente 
convocada, pelo voto de dois terços 
dos associados ou devidamente re-
presentados, em condições de 
votar, resolvendo ainda sobre o des-
tino do seu patrimônio. 

Art. 61 – A dissolução da Associação 
só poderá ser deliberada pela As-
sembleia Geral, em sessão extraor-
dinária para esse fim especialmente 
convocada, pelo voto de dois terços 
dos sócios ou devidamente repre-
sentados, em condições de votar, 
resolvendo ainda sobre o destino do 
seu patrimônio. 

Art. 62 – Revogam-se as disposi-
ções em contrário. 

Art. 60 – O princípio da indissocia-
bilidade estabelecido no art. 2º, § 
1º, assim como no art. 6º, passará a 
vigorar desde logo em relação aos 
novos associados, e, a partir do dia 
2 de setembro de 2002, em relação 
aos atuais associados efetivos, data 
limite para que os interessados 
possam optar pela sua exclusão dos 
programas de Serviço de Assistên-
cia Médica e Hospitalar/PROMED 
e/ou MÚTUA/MP. 


