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ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS CATARINENSES 
SEDE ADMINISTRATIVA 

 
REGULAMENTO 

 
A utilização das dependências da Sede Administrativa da Associação dos 
Magistrados Catarinenses - AMC e Escola Superior da Magistratura do 
Estado de Santa Catarina - ESMESC, situadas na Rua dos Bambus, nº 
116, bairro Itacorubi, nesta Capital, fica assim regulamentada: 
 
I – Do Centro de Convivência da AMC 
 
Art. 1º - A utilização do Centro de Convivência da Sede Administrativa da 
AMC é de uso exclusivo do Associado, atendidas as regras deste 
regulamento. 
 
Art. 2º - O espaço denominado “Centro de Convivência” do prédio da Sede 
Administrativa da AMC, situado no 2º andar do referido edifício, é de uso 
exclusivo para a realização de eventos institucionais, sendo obrigatório o 
pedido de reserva a ser emitido somente por associado (a), com pelo 
menos 2 dias de antecedência. A reserva deverá ser solicitada por 
telefone ou email, diretamente com a assessoria de eventos da AMC 
(eventos@amc.org.br). 
 
Art. 3º - Qualquer utensílio ou equipamento pertencente à AMC que, 
utilizados durante o período do evento, for danificado deverá ser reparado 
pelo associado, nos termos do art. 186 do Código Civil, excetuando-se as 
disposições legais. 
 
Parágrafo 1º - O Associado autoriza, expressamente, que o pagamento 
pelos danos causados durante o período de utilização, nos termos do 
caput deste artigo, poderá ser efetuado mediante desconto na folha de 
pagamentos, via sistema TJCONSIG, mediante notificação prévia do valor 
devido. 
 
Parágrafo 2º - Os danos ocorridos durante a utilização do espaço pelo 
Associado serão apurados ao final do evento, o qual lhe será 
imediatamente comunicado. 
 
Parágrafo 3º - Na impossibilidade de se apurar o valor dos danos ao final 
do evento, a AMC apurará os prejuízos e comunicará o Associado, por 
meio eletrônico e/ou via postal, para que este se manifeste no prazo de 5 
(dias) dias, sob pena de se considerar aceito o valor apurado e autorizado 
o desconto em folha de pagamento. 
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II – Da utilização do auditório e salas de aula da ESMESC 
 
Art. 4º - A locação do Auditório e das salas de aula da ESMESC será 
autorizada somente para eventos de caráter institucional ou cultural, aos 
associados ou a terceiros, desde que respeitadas as cláusulas e condições 
do contrato de locação e a tabela de custos da AMC. 
 
Art. 5º - Caracteriza-se como publicidade qualquer manifestação que 
exponha o nome e características do evento, dos patrocinadores ou 
organizadores, tais como distribuição de folhetos, exposição de faixas, 
cartazes, bandeiras, banners, balões e colocação de veículos em locais 
estratégicos que possam, por sua posição, aparecer em fotos e filmes. 
 
Art. 6º - Será permitida a colocação de quatro "banners", no tamanho 
máximo de 0,90 x 1,80 em porta-banners respeitado o afastamento 
mínimo de 20 cm das paredes, com liberação da área em frente aos 
hidrantes e quadro de energia. 
 
Art. 7º - Será permitida a exposição de livros, folhetos ou similares no 
balcão da central de eventos. As editoras autorizadas poderão vender 
suas obras durante a realização do evento.  
 
Art. 8º  -  É terminantemente proibido colar, pregar ou pendurar qualquer 
tipo de material decorativo ou de divulgação de eventos nas paredes, 
portas, teto, janelas ou vidros internos, mesas, cadeiras ou em qualquer 
móvel da Associação dos Magistrados Catarinenses e da Escola Superior 
da Magistratura do Estado de Santa Catarina. 
 
Art. 9º  -  Será permitida a colocação de arranjos de flores na área 
plenária do Auditório e nas salas de aula, desde que o suporte das plantas 
tenha perfeito isolamento de umidade. 
 
Art. 10º – Durante a realização de eventos com mais de 30 (trinta) 
participantes, a limpeza das áreas contratadas será realizada por 
empresa/pessoa contratada pelo locatário do auditório/salas. 
 
Parágrafo único: Não será permitida a entrada no auditório e salas de aula 
da AMC/ESMESC com alimentos e bebidas, exceto aos palestrantes 
enquanto estiverem compondo a mesa do evento.  
 
Art. 12º – É de responsabilidade da AMC, durante a montagem do evento, 
disponibilizar um funcionário para orientar os organizadores sobre 
iluminação e utilização temporária do depósito, bem como providenciar a 
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abertura e fechamento da recepção, auditório, salas de aula e central de 
eventos. A montagem/desmontagem do evento é de responsabilidade do 
locatário.  
 
Art. 13º – Será permitido o acesso aos participantes, organizadores e 
fornecedores ao espaço contratado somente através das portas de vidro 
da recepção do prédio da AMC e pela porta de acesso ao estacionamento, 
ambas localizadas na parte térrea do prédio.  
 
Art. 14º – É proibida a circulação de participantes, organizadores e 
fornecedores de eventos nos andares superiores do prédio da AMC, salvo 
se acompanhados de um de seus colaboradores. O locatário se submeterá 
às normas de segurança da empresa terceirizada pela AMC. 
 
Art. 15º – Não será permitida a entrada de materiais e/ou equipamentos 
pelas áreas de circulação dos congressistas fora das datas e horários 
previstos para montagem e desmontagem do evento. 
 
Art. 16º – É de responsabilidade do locatário a contratação de pessoal de 
segurança qualificado, se assim entender necessário, tanto para as áreas 
internas, como as externas do prédio da AMC, durante todo o período de 
duração do seu evento.  
 
Art. 17º – Durante a realização de eventos e das etapas de montagem e 
desmontagem, as saídas principais do prédio da AMC deverão estar 
sempre livres. 
 
Art. 18º – É vedada a exploração do estacionamento para veículos por 
parte do locatário, bem como comercializar alimentos e bebidas no interior 
ou nas áreas externas da sede da AMC. 
 
Art. 19º -  Para garantir que a realização de eventos não impeça o acesso 
ao estacionamento pelos associados que venham até a sede com outra 
finalidade, além das vagas já reservadas ao uso exclusivo da Diretoria da 
AMC/ESMESC, pelo menos duas vagas do estacionamento ficarão 
bloqueadas para uso exclusivo de associados visitantes nos períodos em 
que ocorrerem os eventos. 
 
Para conhecimento de todos é expedido o presente regulamento. 

 
Florianópolis, 1º de dezembro de 2013. 

 
Sérgio Luiz Junkes  
Presidente da AMC 
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