
Regulamento Interno 
 

 

I - CRECHE PRODASE-CRIANÇA 
 

 
1- Admissão de Crianças 

1.1- A creche é destinada aos filhos dos empregados da PRODASE e netos, desde que 
estes sejam dependentes do INSS/Imposto de Renda, ou possua a guarda da criança 
judicialmente.  

1.2- A Creche atenderá crianças de 06 (seis) meses a 07 (sete) anos.  

1.3- A inscrição da criança será feita na ASSESP.  

1.4- Esta instituição é voltada para os pais ou pessoas que sejam exclusivamente 
empregados da PRODASE.  

1.5- No ato da admissão devem ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Cópia da Certidão de Nascimento da criança; 

b) Declaração médica atestando que a criança não sofre de doença infecto-contagiosa 
ou outra qualquer doença que impossibilite a freqüência na Instituição; 

1.6- Os documentos referidos devem ser apresentados sempre que solicitados.  

 

2- Funcionamento 

2.1- Horário 

A Creche funcionará nos seguintes horários: 

Segunda à quinta: 07 às 13h00 e das 15h00 às 17:30 horas 

Sexta-feira: 07 às 13h00 horas 

2.2- Encerramento 

a) Nos Sábados, Domingos, Feriados e Pontos facultativos; 

2.3- A fim de não ser perturbado o bom funcionamento, ficará estabelecido os seguintes 
horários: 

 

• Horário de Banho – 07h30 às 08h00; 

• Horário do Lanche – 08h30 às 09h00; 



• Horário do Almoço – 11h00 às 12h00; 

• Horário do Lanche (Tarde) – 15h00 às 16h00; 

• Horário de Banho (Tarde) – 16h30 às 17h00 

Obs.: Se a criança chegar após os horários determinados a responsabilidade para 
executar as tarefas será dos pais. 

2.4- A entrega das crianças dar-se-á aos pais ou à pessoa por eles previamente 
autorizada/indicada por escrito.  

2.5- Multas 

A instituição encerra às 17h30. No caso de alguma criança permanecer depois da hora 
de encerramento, e sendo um caso que se repita regularmente, será cobrada uma 
multa por cada dia de atraso, no valor de 1% (um por cento) do salário mínimo vigente.  
Tolerando-se o limite de 5 minutos. 

2.6- Perda de objetos 

A Direção da Creche Prodase-Criança e a Administração da ASSESP não se 
responsabilizam por danos ou perda de objetos de uso pessoal, como por exemplo: 
vestuário, brinquedos trazidos de casa, etc. 

2.7- Identificação de objetos 

Para uma melhor identificação, ideal seria a colocação do nome da criança nos seus 
objetos pessoais.  

3- Vestuário 

3.1- O vestuário das crianças deverá ser simples e prático.  

3.2- Todas as crianças devem ter na Instituição pelo menos uma muda de roupa.  

3.3- Se for conveniente aos pais, em comum acordo com a direção da ASSESP, poderá 
instituir o uso de uniforme.  

 

4- Contribuição 

4.1- Os usuários contribuirão com um valor mensal ou diário para casos em que a criança 
utilize esporadicamente a creche e determinado em reunião interna com os pais das 
crianças que freqüentam usualmente a creche, o valor será por criança, para efeito de 
manutenção.  

Obs- 1 – Este desconto deverá ser autorizado pelo associado para ser efetuado em folha de 
pagamento. 

2 – O formulário encontra-se disponível com as funcionárias da Creche.  



3 – O associado deverá autoriza o desconto mesmo que a criança utilize apenas um 
turno durante o mês. 

 

5- Saúde 

5.1- Saúde 

As crianças poderão freqüentar a Creche quando apresentarem sintomas de febre ou 
outra doença que não seja infecto-contagiosa. Entretanto, caberá aos pais, nesses 
casos, darem um atendimento maior à criança, procurando assisti-la se possível, com 
02 (duas) em 02 (duas) horas de intervalo.  

5.2- Medicamentos 

Os medicamentos que a criança necessitar de tomar durante a sua permanência na 
Creche devem ser entregues aos responsáveis pela creche e neles devem ser 
indicados: 

a) nome da criança; 

b) hora em que deve ser tomado; 

c) quantidade e forma de tomar (via).  

 

6- Crianças acima de 7 anos  

6.1- Item 1 

As crianças com idade superior aos (7) sete anos poderão freqüentar a creche 
normalmente, desde que sejam para fazer refeições, trabalhos escolares, assistir 
vídeos, etc, sendo terminantemente proibidas brincadeiras dentro da creche que 
possam causar alguma lesão nas outras crianças ou por em risco o patrimônio móvel e 
imóvel da creche.  

6.2- Item 2 

Crianças acima de 7 anos a responsabilidade será dos pais para ministrar 
medicamentos, lanche, almoço, banho e deveres escolares.  

 

7- Patrimônio da Creche  

7.1- Item 1 

Caso o patrimônio da creche seja danificado por alguma criança, será de 
responsabilidade dos pais fazer a reparação do dano causado, desde que seja 
confirmado a intenção de causar o dano, por desobediência da criança.  



 

II - SALÃO DE FESTAS 

 

1- Finalidade 

 
1.1- O Salão de Festas da ASSESP é destinada exclusivamente para eventos 

festivos ou reuniões. 

 

2 – Requisição por Empregados 

2.1- Para utilização do Salão de Festas por empregados da PRODASE, os 
interessados poderão requisitar, à Diretoria Social da ASSESP, que verificará 
a disponibilidade de datas. 

2.2- Ao solicitar o espaço, será cobrada a taxa de R$50,00 (cinquenta reais), sendo 
paga até dois dias antes do evento. Taxa esta que se destina aos serviços de 
limpeza antes e após a realização do evento. O reajuste será pela variação do 
IGPM (FGV) anual. 

2.3- Serão aceitos pedidos feitos com no mínimo 2 (dois) dias de antecedência e no 
máximo 30 dias de antecedência. 

2.4- Somente poderão solicitar o espaço os associados que estiverem em dia com a 
Associação. 

 

3 – Requisição por Terceiros 

3.1- Para utilização do Salão de Festas por terceiros da PRODASE, os interessados 
poderão requisitar, à Diretoria Social da ASSESP, que verificará a 
disponibilidade de datas. 

3.2- Ao solicitar o espaço, será cobrada a taxa de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo 
paga no ato da reserva. Taxa esta que se destina aos serviços de limpeza 
antes e após a realização do evento e manutenção do espaço. O reajuste será 
pela variado do IGPM (FGV) anual. 

3.3- Será cobrada uma caução no valor de R$ 100,00 (cem reais), que será 
devolvida posteriormente na entrega das chaves e após verificação de algum 
dano causado. 

3.3- Serão aceitos pedidos feitos com no mínimo 4 (quatro) dias de antecedência. 



3.4- Os usuários indicado por associados, pagarão a taxa de R$ 100,00 (cem reais) . 
Taxa esta que se destina aos serviços de limpeza antes e após a realização do 
evento e manutenção do espaço. 

 

 

4 – Utilização do Espaço 

4.1- O espaço a ser utilizado será restrito apenas ao local do salão de festas, não 
sendo permitido o acesso às dependências da empresa. 

4.2- O espaço é liberado para comemorações familiares (aniversário, casamento, 
reuniões, confraternização, formatura) sendo terminantemente proibida festas com 
vendas de ingressos. 

4.3- O espaço é liberado para comemorações somente do associado e seus 
dependentes direto (pai, mãe, cônjuge, filhos), se for constatado irregularidade 
como o aluguel para terceiros, o associado será suspenso para nova solicitação do 
espaço com o tempo de 1 (um) ano para nova utilização do espaço. 

 
4.4- Todo material de higiene pessoal (Papel toalha, higiênico e sabonete e etc), são  

de responsabilidade do requerente. 

 

 

5 – Da responsabilidade 

5.1- Antes do evento o solicitante deve assinar e datar a parte do formulário 
referente a sua solicitação, quando ficará integralmente responsável por 
qualquer dano que venha a acontecer até a devolução das chaves ao 
responsável pelo salão. Ao término da festa será feita uma vistoria pelo 
funcionário da ASSESP que, em caso de dano será anotado no formulário. 

5.2- O responsável pela solicitação automaticamente autoriza à Assesp, em caso de 
danos materiais, a efetuar o desconto em folha de pagamento como 
ressarcimento. 

 

6 Do Encerramento 

6.1- A festa ou reunião deverá ser encerrada às 02:00 horas aos sábados e as 22:00 
horas aos domingos, sempre obedecendo a lei que regulamenta altura do 
volume do som. 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
III – CAMPO DE FUTEBOL 
 

 

 

1- Finalidade 

 

1.1- O Campo de Futebol da ASSESP é destinado exclusivamente para jogos e 
torneios de futebol, vôlei e atividades recreativas infantis. 

 

2 – Requisição por Empregados 

2.1- Para utilização do Campo de Futebol por empregados da PRODASE, os 
interessados poderão requisitar, à Diretoria de Esportes da ASSESP, que 
verificará a disponibilidade de datas e horários. 

2.2- Ao solicitar campo, será cobrada a taxa de R$ 15,00 (quinze reais) por hora, 
sendo paga através de deposito em conta da Associação quando da solicitação 
do espaço. Taxa esta que se destina a manutenção dos refletores e materiais 
do campo. O reajuste será feito ---------. 

 

3 – Requisição por Terceiros 

3.1- Para utilização do Campo de Futebol por terceiros, os interessados poderão 
requisitar, à Diretoria Esportiva da ASSESP, que verificará a disponibilidade de 
datas e horários. 

3.2- Ao solicitar o campo, será cobrado a taxa de R$ 30,00 (trinta reais) por hora, 
sendo paga através de deposito em conta da Associação quando da solicitação 
do espaço. Taxa esta que se destina a manutenção dos refletores e materiais 
do campo. O reajuste será feito ---------. 

 

4 – Utilização do Espaço 

4.1- O espaço a ser utilizado será restrito apenas ao campo, bebedouro e banheiro 
do campo, não sendo permitido o acesso às dependências da empresa. 

4.2- O espaço é liberado para torneios, jogos de voleibol e atividades recreativas. 



4.3- O campo poderá ser utilizado para os dependentes diretos dos associados (pai, 
cônjuge, filhos), sendo o associado responsável por qualquer dano que venha a 
ocorrer. 

 
4.4- Todo material para o time são de responsabilidade do requerente (chuteira, bola, 

colete, etc..). 

 

5 – Da responsabilidade 

5.1- Antes do Jogo o solicitante deve assinar e datar a parte do formulário referente 
a sua solicitação, quando ficará integralmente responsável por qualquer dano 
que venha a acontecer. 

5.2- O responsável pela solicitação automaticamente autoriza à Assesp, em caso de 
danos materiais, a efetuar o desconto em folha de pagamento como 
ressarcimento. 

 

6 Do Encerramento 

6.1- Os jogos terão horário pré-definidos no requerimento e deverá obedecer 
rigorosamente este horário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV – DA ASSOCIAÇÃO 
 

 

1- Finalidade 

 

A associação é destinada para fins culturais, recreativos, assistenciais, sociais, de 
desenvolvimento comunitário bem como de representação legal dos Associados. 
 

 

2- Admissão 
 
A inscrição no Quadro da Associação deve ocorrer no ato da Admissão do 
Empregado na Empresa. 
 
 

3- Recursos 
 
Os Recursos da Associação são constituídos de contribuições/mensalidades dos 
associados, doações e subvenções, renda de aplicações e exploração de serviços. 
 

§ 1º – As mensalidades Sociais serão descontadas, em princípio, em Folha de 
Pagamento no valor de 1% (um por cento) do valor do salário base do associado. 
Ocorrendo impedimento de qualquer natureza para esse procedimento, as 
mensalidades deverão ser pagas diretamente na tesouraria da Associação até o 
10º (décimo) dia do mês respectivo, prazo após o qual será adicionada à 
mensalidade, multa de 10% (dez por cento) do seu valor.  
 
§ 2º – A falta de pagamento de 03 (três) mensalidades consecutivas, implicará no 
desligamento do Associado. 
 
§ 3º – Os Sócios que participarem da fundação da Associação pagarão como jóia 
10% (dez por cento) do valor de referencia regional. Os que vierem a associar-se 
após esta data a jóia será de 50% (cinqüenta por cento) do valor de referência 
observando as seguintes condições: 

 
a) Pagamento em cinco vezes para quem ganha até três salários mínimos; 
 
b) Pagamento em três vezes para quem ganha de três até sete salários mínimos; 
 
c) Pagamento em uma vez para quem ganha acima de sete salários mínimos. 
 

§ 1º - As mensalidades serão reajustadas automaticamente sempre que houver 
aumento salarial do associado. 

 
3.1. São direitos dos Associados: 
 
a) Tomar parte, votar e ser votado nas Assembléias Gerais; 
 
      - São condições para exercício do direito do voto em eleição: 
 



. Ter o Associado mais de um mês de inscrição no Quadro social da Associação 
e ser empregado da Prodase; 

 
. Estar no gozo de seus direitos associativos. 

 
      – São condições para Elegibilidade: 
 

. Pertencer há mais de um ano no Quadro social da Associação e ser 
empregado da Prodase; 

 
. Estar no gozo de seus direitos Associativos. 

 
 
b) Requerer com número mínimo de 1/3 de Associados a convocação da 

Assembléia Geral Extraordinária, com relação nominal assinada e justificando-a; 
 
c) Desfrutar dos benefícios da Associação; 
 
d) Recorrer em sua defesa por escrito a Diretoria em caso de: 

 
1 – Suspensão, ou; 

 
2 – Eliminação, num prazo de 08 (oito) dias; 

 
e) Convocar uma Assembléia Geral, caso a penalidade de eliminação seja mantida, 

com número de Associados superior a 1/3 e de acordo com o item 3.1. b). 
 
Parágrafo Único – De todo ato lesivo de direito ou contrário a este Estatuto, 
emanado da Diretoria, poderá qualquer Associado recorrer a Assembléia Geral. 
 
f) Todos os associados automaticamente serão beneficiados como usuários dos 

convênios a que a Associação contratar de serviços, e seus gastos será 
descontado em folha de pagamento. 

 
Obs.: Ficará suspenso do direito de usufruir dos serviços contratados, os associados 
que estiver: afastado da empresa, licença sem vencimento, férias, etc., voltando ao 
estado normal quando o associado comunicar por escrito à Associação. 
 
g) Os associados terão obrigação de efetuar o pagamento dos serviços utilizados 
diretamente na Associação, quando não for possível efetuar os descontos em folha 
de pagamento. 
 
3.2. São deveres dos Associados: 
 
a) Desempenhar o cargo para que foi eleito, no interesse da Associação; 
 
b) Comparecer as Assembléias Gerais e acatar suas decisões; 
 
c) Não tomar deliberações contrárias aos interesses da Associação, sem prévio 

aviso e pronunciamento da mesma; 
 



d)  Prestigiar a Associação por todos os meios a seu alcance e propagar o espírito 
associativo entre os elementos de sua classe; 

 
e) Respeitar em tudo, a Lei e acatar as autoridades constituídas; 
 
f) Cumprir o presente Estatuto; 
 
g) Pagar regularmente as mensalidades da Associação. 
 

4 – Desfiliação 

A desfiliação do associado somente poderá ser efetivada se o associado não tiver 
nenhum tipo de debito junto à associação, podendo este ser solicitado a qualquer 
tempo. 

5 - Penalidades 

Os Associados estão sujeitos as penalidades de advertência, suspensão e 
eliminação impostas pelo Presidente com aprovação da maioria simples de seus 
companheiros de Diretoria, as quais serão sempre comunicadas por escrito. 
 
 

Parágrafo Único - Receberão advertências os Associados que 
desacatarem outros associados ou funcionários da Associação nas suas 
dependências, áreas da unidade sob seu controle ou durante suas 
promoções. 

 
a) Tiver desfalcado a Associação em seus bens e valores; 
 
b) Tiver sido criminalmente condenado em sentença transitada em julgamento após 
a eliminação. 

 

6 - Eleições 

É obrigação da Diretoria, 60 (sessenta) dias antes do término de seus mandatos, 
convocar novas eleições para 30 (trinta) dias após a convocação e na ocasião das 
mesmas preparar todo o material necessário para o processo eleitoral. 
a) Organizar a relação completa de seus Associados quites e em pleno gozo de 

seus direitos; 
 
b) Divulgar data, hora de inicio e do fim das eleições; 
 
c) Designar o Presidente e Secretário que comporão a mesa eleitoral. 
 
 
– O registro dos candidatos será efetuado com a Comissão Eleitoral por meio de 
chapa, até sete dias antes da eleição. 
 



– O Registro a que se refere o artigo anterior será requerido a Comissão Eleitoral por 
quem encabeçar a respectiva chapa, na qual figurarão os nomes dos candidatos a 
todos os cargos. 
 
– Antes do inicio das eleições, a Comissão Eleitoral, reunido com os representantes 
das chapas concorrentes,  abrirão as urnas, examinando-a e mostrando aos 
presentes que a mesma está vazia e perfeita, para  em seguida  garantir-lhe a 
inviolabilidade com o papel rubricado pelos componentes da mesa.  
 
a) Encerrada a eleição, dar-se-á inicio a apuração, ou havendo conveniência serão 

devidamente vedadas, lacradas e rubricadas as urnas para apuração no dia 
seguinte; 

 
d) Terminados os trabalhos eleitorais, proceder-se-á a contagem dos votos, 

verificando-se, previamente, se cada sobrecarta contém mais de uma cédula, 
caso que serão inutilizadas essas cédulas, e se o número de sobrecartas 
coincidem com o de votantes e que em caso negativo determinará a nulidade do 
pleito. 

 
e) Finda a contagem de votos e encerrando o livro de votantes pela Comissão 

Eleitoral, será pela mesma proclamado o resultado, lavrando-se Ata de Eleição, 
assinada pelo Presidente, Mesários e Autoridades Presidentes, devendo, 
expressamente consignar o número de Associados que votaram, o número de 
votos atribuídos a cada uma das chapas, composição das chapas e a firmação 
de que as eleições obedecerem ao Sistema de Escrutínio Secreto e bem assim, 
registrar as ocorrências que se relacionam com o pleito; 

 
 

Faz-se complemento deste regimento, o Estatuto, os requerimentos 
do Salão de Festas e Campo de Futebol. 


