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ESTATUTO DA LIGA SANãOANENSE DE DESPORTOS

TÍTULO PRSMEIRG » Dª,Dª-. irãº SEDE, DURAÇÃO E Fms
CA?%TULG *s— m Dammamgw; *E

Art. 1º- A,LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOã doravante designada peias

iniciais LIGA, fundada em 02 de junng de 1953, iniciaimente MGA SANJOANENSE

DE FUTEBOL, com sede" e foro na cidade e município de São João da Boa

Vista,.Estado de São Paum, é uma associação de finalidades despºrtivas, corr

personalidade jurídica e Daííêmênâi sróúíàos. gozando nºs termosdo art. 217, incisc

Lda Constituição í—"ederaà ae aumnemza administrativa,. quanto a sua organização e

funcionamento, regido peias normas legais vigentes no País.

CAPÍTULO :! - DA DURAÇÃO E FiNS.

Ara. 2 º—A LEGA funcionará por tempo. indeterminado e exercerá as suas atividade:

segundo o disposto neste ESTATUTO & normas legais vigentes, tem por finalidade: '

a'; dirigir o desperte amador de suas amadas no município de São João da Bºa

Vista e região, IÚCGHÉCNQRGO & sua défusàe & aperfeiçoamento;

b) promcvéf & râaãâzaçãe de campeanatss, torneios, competiçõeã e afins na

modaiidacies desportivas;

c) incrementar a cultura física? %ntelectuaí, moral e cívica das desportistas, ber

como & confraternização gerei, especfaimente da juventude:

d) contribuirpara o pfogresso materiai e técnico das associações filiadas, qu

constituem a base da organizaçãc Gesportiva nacionaã.

TÍTULO SEGUNDO - DOS PODERES.
CAPITULO E - DA DENOMENAÇÃO

Art. Bº—São poderes da LIGA:

&) A ASSEMBLÉÉA GERAL;
b: o CÓNSELHO FâSGAL:
*:; ,a. DiRETORiA ÁÚMlNíSTRAÉ-fwh.
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CAPÍTULO ii — ' DA AãsEMBLÉÍA GERAL

Art. 4º-A ASSEMBLÉIA GERAL, poder supremo da LIGA compDr-se-á das
assomações fritadas, nºs ?.ermos Dia &eªsàaçào Vigente.

Art. 5º—Nas reuniões da ASSEMBLÉIA GERAL cada associação filiada terá direito a
um ('?) voto '

1——-As associaçõa., acias Eiªãí) ;epreseniadas na ÁSSEMBLÉIA GERAL pela
seu Presidente ou na Cââ 5.5 &eu ªrme;mercia peão seu substituto representante

ou procurador legal.
2--—SDme_nte poderá partiçipar da ASSEMBLÉãA GERAL com direito a voto, &

fiiiada que:

  

a'
!“ m

a) tenha participado no ano anterior DD campeonato Dfimai de sua categoria;

D) figure na reiação das filiadas Guga situação se ache reguiarizada junto & LIGA;
c) tenha aienciicão às demais exigências íegaàs
3———As decésões da ASSEMBLÉEA GÉRAL serão tomadas por maioria de votos

sempre por Gâcrutãnao aberªí—zo.

Art. Gº-A ASSEMBLÉIA GERAL) reunir—se—á ordinariamente para:

l——-—ANUALMENTE
a) discutir e votar () reiatório &: () baiançe geral das atividades administrativas e

financeiras do exe?“CÍCO anteriºr aprefsenlaciºs paia Direoria, juntamenie com !.

parecer do CONSELHO FISCAL;
b) aprovar & proposaa ºrçamentária Dara D exerciam “financeiro seguinte;

H---—QUADRIENALMENTE
&) eieger Dzreétoraa Admmsstraâava— camposiza cie ?reSâdente, Vãce—Presidente 5

Tesoureiro da LIGA;
b) eàeger 08 três (3).- membros efetivos e os três (3) membros suplentes iii

CONSELHO .FESGAL;
'in—As chapas poderão ser registradas na sede da Liga Sanjoanenw De

Desportos até dez (13) dias da data a!? anteceder () nàegm devendo constar o norm-
e & quaiiíãcação cºmpieta cie todºs 95 Dar;os eiencados nas ãetras”a e “:D” do iâem '

do artigo 6ª.
2-"As normas geram para as &?ªêçõâã aerão emanadas peíD Presidente ci

LiGA
Art. ?º—A ASSEMBLÉiA GERAL ORDWAREA esta úitima pºdendo ser requerida pc

pelo menos 1%5 (um quinto) dos associados ou paio Conseiho Fiscal ou pai
?residenie em exerciam. será convocaca peãº ?resiâersíe da LiGA medianâe Edita

publicado com ahtecedêncàa mãnãma de 20 (vânte) dias em um jornal Local de grand

circulação.

_ _ _ “ --—nL : :|
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2» Recebendo & SGHCÉÍáÇãO de convocação de Assembléia Extraordinária, c
Pãeªãdente da LIGA fica obrigado a marcar a respectiva ASSEMBLÉIA, devendD &
cªaàa ser “fixada dentro DD maze ”aªi? EDeaz; D.:ass. & contar“ da Data (ãe entrada dº pedida:
na“:- QFOÍCCOÍG ga bnàâaade e publicaçâc- ãº Edita? em um (1) jornal de grande
Dlrcwação na Clame: Dom ameceaêncàa Mnrtªa de três (3) dias.
Art. Bº-A ASSEMBLEíA ”GERAL ou EXTRAORDENÁRM será instaiada peic
Presidente da UGA, ou peso seu substituto âegai, Desde que os presentes totaiézem
peio menos ,. a metade mais um dºs mms .a que se refere 0 art. 5º..

Parágrafo ' Único—-—Haverà uma mierêmía de tràata 5130) minums para a:
estabelecimento de “quorum”. ev caso não acontece. f:,- Presidente marcará nova
reunião para meia hora mais tarde. ãhSÍâiãHdO-Seen'íâQ a ASSEMBLÉEA cºrr

qualquer número de membros presentes . saivo se constar da ORDEM DO =,”???
matéria que, nos termos iegaâs; exige “aumrum'ª quaêificadc Dara aprovação.
Art. Qº—instalados os trabaihos, na forma do artsg-s— antena, caberá ao Presidente de
LEGA OU, no seu impeaamento, ao seu SUDSÍàÍUÉ-S iegaz. presmisºr a ASSEMBLÉÉ
GERAL. :

Parágrafo Unico— O Presidente da LãGiíã Doaerá intervir nos debates, embora serv
direito a voto, 'sendo—ãhe, ademais] permitidº transmitir a Presidência & um dos.

membros da ASSEMBLÉEA: o quai não perderá seu direiàe & voto.
Art.?Oº—As decisões da ASSEMBLÉÍÉ GERAL serão tomadas por maioria de votos
por escrutínio aberto.
Parágrafo Único—Para evenàuaàa :iesempates. repetir-se—á D escrutínio tantas vezes
quantas forem necessánaeâjsend-D que quartas se fratar de eieições, & igualdade de
número de votos beneficiará () mais idDSo
Art. 'Hº— Compete ainda & ASSÉMÉLÉEA GERAL: -
a) dar posse a Diretoria Administrativa e ao Conselho Fiscal iogo após a eleição:
b) relevar no todo ou em parte, e em pmcesso finda. penalidade de natureza

administrativa imposta à associação finada“
c) reformar D ESTATUTO por ”smczaiêva da maioria de seus membros ou da:
Presidente dà LEGA, medianie 3133330513 devidamente fundamentada;

d) homoiogar & cºncessâc- «:$—ff àãtuáes E'zc'nofífàcos & pessoas físicas ou jurídicas,

que tenham prestadº reêevantes servâços ao desporto em geral, em quaiquer rarm

de suas modalidades;
e) jutgar em Última instância dentre da MGA. os recursos interpostos contra atos

de quaiquef poder,

f)decretar & eliminação OU“ desfiãiaçãc de quaiquer filiada garantido direito de ampla
defesa;

9) dissolver & UGA nos termos da iegésiação em vigor;
'n) rever , OS ,rêcursas De Evas» propreag GÉCIQÓEE

 

[.
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í)delegar poderes especiais ao Presidente da LIGA, para em nome delaassumi:

responsabilidades Due escaoem & CDmDetêncêa Drivativa dele;
:)autorizar OU determinar aqu:siçãD, a::DDaçãD Du gravaçãD de bens imóveis, depozs

de ouvido 0 CONSELHO F:SCAL

 

Parágrafo Único— A alteraçãD DD :DDc ;t=-=_. ti“:? —-“— * 3373333.“- 3“. ::ffª—f “ “f“

a alíneac” _ SDmDDtD DDDDrD :“Íiª* :DD: DD: *a :rzéâo cªy+=ªf=anrfªman= da ASSEMRi Fªiª“

GERAL.

CAPÍTULO VI —- DO CONSELHO FISCAL
Ari. ÉSº—O CONSELHO ÉFiSCAL compCí—Seuâ DD. três (3; membros efetivos e vês (3

membros suplentes. eleitos Deia ASSEMBLÉEA GERAL., com mandato de quatro (4

anos. _
Parágrafo PrimeirD-NãD DDderâ ªªªªgrar D CONSELHO FiSCAL o ascendenâe

descendente, cônjuge, :FmâG: DDDrDD::-;: D enteado do Preskiente da UGA, sendo que

seus membros não respondem pessoaimente peãas obrigações que contraírem er:

nome da Entidade. na prática De ate :Dguâar De sua gestão,:nas assumem essa

responsabilidade peios Drajuãzos DDD causarem Dm ::ãrtDDªD :.ªD ”“?ªªafr ãegai D:

estatuária, que Drescreverá no prazo De HQh'enía :º(; : D:DD,DDD=:DDDD DD aprovaçác

pela ASSEMBLÉEA GERAL., das contas e de: baianço do exercício do seu mandato.

PáragrafD Segundo- Para a escrtturaçâD Dam: e Cºnâábiêz &: elaboração Dos &er:

obrigatórios & elaboração das demonstrações Dentábeéªz— Í'“"'”;TÉ:Z fzer observados D:

Princípios Fundamentais DD Contam:DDDD as Normas ::5:Dagá-DãrDD iD '“DntabiiidadeD

também, em conformidade com D NDVD Código Civil.

Art. 14º— O CONSELHO F:SCAL :DgD DDDD tomar posse, Deverá eleger D se:

Presidente funcionandD com DD*:*DDDDa Da ma:Drâa de se:.5 membros, competindc:

!he:

  

&) examina: : "'-"'“”ÉÉDFaÇãÚDS chDmeníDs cla tesDuraria e a contabilidade d:

LEGA, & fim DD =DD D exatzdâc DDD :DDçamentDsg D ordem dos livros D

cumprimento das prescrições legais feãDtévas à administração financeira;

b) apresentar & ASSEMBLÉEA GERAL DareDer anuai sobre 0 moviment-

econõmmojinanceim D administrativo:

e) Da: parecer DDD:"D Ds Daiancetes DDD D :esoumna submeter à apreciação D

Diretoria;

d) opinar sobre quaàquer mazéw DD natureza finanwira que && DD;

encaminhada peão Presidente da UGP— Dem DD.D':D DDD:"D D abertura de credito

adicionais no orçamenD :encio em WDD DD %%:st DD -DDmDDnsaçãD._

e) manifestar—se sobre a proposta Drçamentária eiaboz'ada pela DiRETORiA;

f)denunc:ar & ASSEMBLÉA GEFIAL. DDDS DDministrDDvDs OU Duaâquer viciaçâc _

£
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LEE ou do ESTATUTODu'gerêndD medidas a serem adotadasinclusive para que

possa,em cada casoiexerher plenamente D sua f:,mçâo fiscalizadora;

g) ccnvocar D ASSEMBLEiA GERAL. DDDDDD DDDrrer thND grave e urgente;

h) opmar scr: ? -- . -'.- DDD:"DDDD DD alienação de bens imóveis;

:)reumr-De orczr'::- ' "D DDD: Der mês e extraordinariamente,quanDÍD

necessário.

CAPíTULoy _ DA PREszDÉNDm

——:ª: DÉº—A Presidência DD LIGA: CDmDDD-De DD Presidente & Vice—Presidente,eieitos

Dnª: DrDZD de queima (43 DDDD,DDDDDDD DD PresaDDme DDD seu impedimentDDD Vice—

:'esmente:

D'; Damu" & ._.GrDDDDerDDª “cªí: DDDD _:vDDDc—D .— UJDH ::; DDM"- :SDD

seus serviços;

b) cumprir e fazer cumpnr este Eªª—L'TGD Demas Leis acessórias, execuâa:

as próprias resoluções e as dos poderes; da USA;

0) convocar & Dresicsâr as reuniões DD GirDZDDD;

D).: representar a LiGA,em juízo DD. fDrD Deieputorgar procuraçõespredenciar &

DDDtgíuir represeníantes;

&) nomear,admitir.,iícenciarpunir & demitir funciºnários;

f)anear,emDDssar,D Dispensar 03 Demais membros DD Dâretoría e Demais órgãos

DêâDDDDD DD âmbito de suas atribuições;

g;; assinarzco'm D ?DDDureârD os cheques Dara movzmenªzaçào bancária;

h) visar ordens de DDgDmDDtD e Dummar despesas nos limites fixados pelª:“

proposta orçamentária D DrDmDverDDr :nxermédio da tesourariaD recolhimeDtDDD

estabeãecâmenta bancáDDst '

disponib:1:Dades fmance:ras Da LÉGÃ DDD excederem & Dez (10) saiários mínimos;

Dassinarpom D Secretáriodiplomas e títDiDs Desportivos:

j)C0nvºcaf quaiquer poder ou órgão DD L.:íàk,-DDservanDD O disposto nas Leis ou ato

legislativos da Entidade:

&) assinar,;arivaâavameme D DDersDDDDéncãa DD :.“:"GADDDDDD dirigida ao

poderes e órgãos da hierarquia *:. — _- :_..:;:,lanDD competência ao Secretário Dar-

suDscrever Duazsquer DDDDD Q&Çªêi'i -==.":= :D:D-ae;

Dassinar as atas de Diretoria,

m')sujeitar & 'aDrDvaçâD Da DarDtDrDDD Daâancetes ªfmancezrosassinados Deia

Tesoureiro e com parecer do CONSELHG REGAL;

n) fiscaãizar pessoaameme DD aífaVÉS De representanâes as DDmpetiçDD

patrocinadas Dela LEGA;

D) praticar quaquer ati) DDDDDDDDD DD DDD": andamenâo Das Dízwdades ;

LiGAfªad—referendumª GD Doder própraDDanDD fDr D caso;  
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p) promover & apíicaçàc'; dos meios prevenãvos constantes das normas da LIGA
ou dos atos expedidos pelos poderes e órgãos de hierarquia superior para assegurar

& discipiina das compet.ções;
q) presidir" as ASSEMBLÉEAS GERAiS na:;
Art. 'íõº- No caso de ;enumma Ge mm:.- f:s ._ . .. - "
assumirá a Presidência da LIGA : Pres;âen;e cãoConseího Fiscáí cumprindo—;;;

responder peão expeciiente cia LEGÁ & convoca; & ASSEMBLÉÍA GERAL dentro de
quinze (15) dias; para nova ale;ça-;_-_ ãende que 05 eleitas exercerão o mandato pete
Éempo restahte do períocc ass::rzaêaç ; ;;;):- aeus; antecessºres.

 

._ ---- ...-.. «. ...-__—

CAPÍTULO v; » DA DíRETDRiA
Art ;?º—A Diretoria da I_ÉGA canjgõa-w ;;;; ªresiúente. Více—Presidente e ';º;

Tesoureiro eleitos pela ASSEMBLÉiA Giª;—:; :;- c'í:=_ demais Diretores, nomeados

;ãvremen;e paio Presidente. ,;esponsávàs ;:eías w; respectmas Departamentos:

&) Secretário Geral;
b) ;” Secretário;

c) 22(, Secreíário;
ci) 2ª Tesoureiro;

e) Diretor Técnico;
: Diretor de Reiações Púbizcas e Markamg;

53) Diretor de Árbitros.

'Em—O Presidénte da LZGA pºderá. a-::awwe; mamenâo. criar novos Departamentos

ou alterar—lhes a denominaçã:

2——--A organizaçãº e & func;cna;;1a:ª;r :::." Departamentos serão objetos de

;":guíamento aprovado pelo Preãdente. que poderá nomear diretores adjuntos

Art. ;"8º—Não pºderão desempenha; ca;gcs &.unções ele;;vas oz.; de ;;;;re nomeaçãc

as pessoas:

:; condenaúag po; cnmes GGIGSÚS err; ae:;eaça Ge;;:.;;;;;a;

b) inadimpãentes na prestaçãº de contas de recursos públicos em decâsãc

acêministrativa definúsva;

c) ãnadimpbntes na prestaçãc: de atemas da própria ;;;;tª-:::-dª::

ci") afastados cie c figa: eâetMG :: ::;*;;;;;ança ce Enhaac'r: _:_“, ;;. e;; em

virtude de gestão pavimenta; ou financeka irregular au iemerária da Entidade;

e) inadimpâenzes aas contribuâções :;evâcsemaáréas e ;;abaihist'as;

f)falidos.

Art. ';Qº-Os Membros ;;a Diretora .quanee ;;;ajarem &; semço cia LEGA, será;

ressarcidos de suas despesa: c:;e locamoçãe & hospedagem, desde que aprovada-

peia Presidência '

Art. ZOº-Compete &; Direioria:

&) colaborar com & Fªresmênma na admmatração (:;a ;_;GA, na fiscaiizaçãº da  
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Leis e dos atos que reguiam O funcionamento das respectivas atividades e na

preservação dos princípios de harmonia entre a Entidade & as associações fiiiadas

que & compõe;

 

bj: -_ :; ;;;-asuntes que ihe submetidos peio Presidente;

cj "* "“ gaara & córreta apàecaçào cas verbasaaetando as medidas da

administração da LiGA,e que não sejam aia excªnusêva competência do Presidenâe;

d) coiaborar com o Presidenàe na awçáo (ias providências neceasárías & deãae

da Entidade,ao progresso esportivo e & arganãzação do caiendário'das competições

oficiais;

e) homologaraprovar su retificar (:$ 3305 :" Éªepartamentos e demais órgãos

da MGA ou suspender—êhes a execuçãc: .

ª'j.-:rrf-1eder ãicença & qualquer de seus membrosma forma do ESTATUTO;

g;; :ntewif nas atmcàaúes esos eraràamemos & fêm de fiscaiizar :: seu

funcionamento ou reparar irreguiaridades; , ,

h) apreciar baãancetes de recem & Cãespesapbsewando as formaiidades

previstas neste ESTATUTO;

i)fixar taxas., ahmdaciea amciumentoa & pºrcentagens... bem como promover sua

periódica atuaíização;

;)conceder filiação às entidades que preencham os requ=sitosç

k) conceder fiéiação. & tltuio precâm. até a iegalização efetiva, dentro do ano àã

associações que :se- encemrem em GifEC-Lãiãaâeã para sua iegai-ização;

ndecidir sobre a abertura 'de sedes, sub sedes ou filiais em qualquer município dc

pais.
Art. 21º—As decisões da Diretoria serão tomadas pe ***-'ê'ªzr'êê -:;e votos, cabendc

recurso para & ASSEMELL—ÉEA GERAL. xm efato guapa -_.-.-.“"- conformidade com

este ESTATUTO. Parágrafo Único — Se acorrer empate em quaiquer detiberaçãc

prevalecerá o voto do ªreaidente. a se:“ Qfoferaaa em úâààmo ãugar.

Art. 22º-A Diretoria cumpre aprovar & =+tagrzedir as tabelas dos campeonatos e torneio

promovidos 'peãa LâGA. depaaa us.- 1"ÇÍ=?Q3D'.Z&ÓÇOS peão Departamento Técnzcc

prociamar as fitãadas campeãs, no prazo Ge trinta (30) dias '.

AFE. 23º—As decisões da Diretoria serão fegàswfadas em ”aier de aâas? aberto cºm &'

asginaturas dos Diretores presenta cumprindo && Secretário & Prâãàdam

subscreVê-ías, "

Art. 24º—Ao Více—Presãdente compete participar das reuniões da Diretoria e substitt

io nos impedimentos.

Art. 25º-Ao Secretária Gerai compete.

a) dirigir e supermtender maos os Efapamoa da aeCfaàana;

b) assinar com :) Presidente,dipâomaslâtmes & certidões;

C“; redigir & correspºndência & aasmar aa que não forem dirigidas as autoridade

3%
ªnª
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públicas e entidades superior'es;

d) ter sob sua responsabilidade e guaraa tudo que envoiva & secretaria;

e) fornecer. ao Presédenâe os dadºs f*aecessàrê'os & eiamraçâo do reiatório anuaí ;

f)lavrar,reci%gir e assinar as a:._-.=.. das sessões de Diretoria.

Art. 26º-A0 ”ãº Secretárâe cariç-eía

&) auxiiiar () Secretário Geral;

b) Substituir o Secretárao Geral am %% amgedimentos:

Art. 27º-Ao 2? Secretário compete:

c) auxàiiar :) Secreªaárêe Geraê e e ”iº Éêêífí'eªlâº'íf

d) substituir o 1“ Secretário em seus impedimentos.

Art. 28º—A0 ?“ Tesoureiro cºmpete:

a) superintender e gerir os sewíços da tesourariaiendo sob a sua guarda &

responsabiãidade a' escrituraçâe reâaâêva às finanças;

b) assinar com o Fªqesãdente os cheques para movimentação bancária;

c) apresentar à Eag'emraaetravés dc ªresidenteaíê G cha dez (10) de cada mêsp

balancete mensal;

d) recoiher às instituições bancárias asceâhldas peia Diretoria o numerário que

&&tiver em seu podenquando ultrapassar a importância acima de dez (10) salários

mínimos.

Art. 29º—Ao 2ª Tesoureiro compete:

a) auxiliar e 1ª Tesoureiro:

b) substituir 0 1ª Tesoureiro em seus impedimentos

Art. BOº-Ao Diretºr Técnico cempeãe:

a) nomear, após parecer do Presidefiâa e Conseiho Técnico;

b) emitir parecer sobre quesàões %. ardem Técnica;

0) organizar com 0 Presidente e o Conselho Técnico as tabelas das

competições;

d) organizar e "3 as representações da LIGA, requisitando das associações

filiadas os elementas que galgar necessária“

e) organizar,com (: Pre'sidente, o caiendário desportiva anuaâ «335. LÉGA;

Dorganizar, juntamente com os supervisora cie cada ramo (:=-3— desporto, aa

estatísticas das competições promovidas pela USA;

9) organizar e eêaberar 05 reguiamemca aas,- compeíãções;

h) nomear, após parecer cio Presidenteps supervisores de cada fame dê

desporto da LIGA.

Art. 31º—A0 Diretor de Relações Púbãicas s:.ompeàe:

a) divulgar todas atividades cia LEGÁ;

b) encaminhar a imprensa cópza des CQWÉ'MEÍÉÚEÓÚS oficiais da LIGA;

c) promover as reiações ;:aúbâazgzaa & aeczais cºm as demais entidade:-
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desportivas; , '
Art. 32º-AD Diretor de Arbitros compete:
a) organizar o quadro cze Árbitros aa LÉGA;
b) superintender :: concurso para admissão de Árbitros;

c) designar meios os Árbitros para aa competsções de Campeonatos OL

amistosos com aprovação da Diretoria.
Art. 33º—Os ãíretores da LIGA'não respondem pessoaâmemte peías obrigações que

contraírem em nome da Entidade na prática d-f: ato regular de sua

gestão prescrevendo & sua respons;:ª3*ºraee após BO”E-”ªta (90) dias da data de

a,,rovação pela ASSEMBLÉIA GERALdas contas e do balanço do exercício em que

haja õndado o seu mandato.
Art. 34º—A Diretoria reunir—se-á mensalmente em caráter ordináriº:

e,extraordinariamente,quando convocada peão Presidente.
TÍTULO TERCEIRO — DAS ASSOCIAÇÓES
CA %TULOi - DA FiLâAÇÃO
Art. 35º—A LIGA admitirá & filiação de associações com personalidade jurídica e

qualquer tempo, ãentre das normas da !egzsiaçãe vageme e nos preceitos

Estatutários.
CAPÍTULO 11 _ BAS ASSOCíAÇÓES
Art. 36º—São condições para obter filiação:
&) ter personaitdade jureêdica E: .nscrçào no CNíºJ;

b) juntar prova de r gístro, na forma da legisiação vigente;

e) ter estatuto devidameme aprºvada peíã Dâreàorâa da LâGA, que preencha a:

exigências legais; ,

d) juntar reãação de seus direàoreg cantando profissão., nacionalidade, residêncg:

e duração de seus mandatos; '
e'; ,?untar desenho,em coreados unifarmespaviâhão escudo;

f) depositar na tesouraria && MGA, com pedido de filiação devidament—

instruído a jóia e & anwdade esªabeãecsdas;
Parágrafo Único-A Diretoria da LIGA,poderá conceder & iegalizaçâo & título precári

até & Iegaíização efeíivaxiemrc do ano.

Art. 3Tº—São condições para permanência de qualque; associação na LIGA:

&) reconhecer a DGA- comº dirigente deâpgríâva 710 município de Sãº João d

Boa Vista e Região;
b) disputar as competições promºvidas peia LEGA na forma prevista nest

ESTATUTO; '

e) pagar pontuaimente as anuaaadesª iaxaa muitas, emolumentos:

porcentagens fixados nos regulamêníosnão podendo em hipótese aigumajicar el

débito para com a L&GA por mais de Dez f 107: xiitas;
-7 -= ..--.=-,,-_ - . . __ -. --.'_ =DD ' 5
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desportivas; '
Art. 32º—Ao Diretor de Árbitros compete:
a) organizar o quadro oie Árbitros esa LEGA;
b) superintender :) concurso para admissãº de Árbitros;
c) designar àodos os Árbâíros para ara competições de Campeonatos 01,

amistosos com aprovação da Diretoria.
Art. 33º—Os ªire'tores da LíGA'não respondem pe'ssoaimente petas obrigações que

oontraírem' em nome da Entidade na prática de ato regular de sua

gestão,prescrevendo & sua responsaw'lcade após nºventa (90) dias da data de

aprovaçãopela ASSEMBLÉIA GERAL,das contas e do baianço do exercício em que

haja fundado o seu mandato.
Art. 34º—A Diretoria reunir—se—à mensalmente em caráíer ordànâfêf:

e,extraordinaràamente,quando convocada peão Presidente.

TÍTULO TERCEIRO - DAS ASSDCIAÇÓES
CAP'ãTULOl - DA FiLãAÇÃO
Art. 35º-A LIGA admitirá & filiação de associações com personalidade jurídica a

qualquer tempo, dentro das normas da legisiação Vigente e nos preceitos

Estatutários.
CAPÍTULO II — DAS àSSOCíAÇÓES
Art. 36º—São condições para obter filiaçãº?
&) ter persona?êdadejun%dica & ànsc '”“çàa no CNPJ;
b) juntar prova de r gãstro, na forma?da iegisiação vigente;

e) ter estatuto devidamenàe aprºvado peª,:; Qiretoràa cia LEGA, que preencha a

exigências legais;

e!) juntar reíação de seus Diretoras csnâende profissão, nae.Dnalidade TGSÍÓÉHÇh.

e duração de seus mandatos,

e) juntar desenhaem somados màfermeepaviêhãc ascudo;

f) depositar na tesouraria da LlGA, com pedidº de fiiiação devidament—

instruído, a jóia e & anuzdade estabeieczdas;

Parágrafa Único-A Diretoria da LIGA,deerá conceder a legalização &: título precári

até & Iegaiização efeªtivagentro de ana.
Art. 37º—São condições para permanência de qualque; associação na LIGA:
&) reconhecer & DGA comi.) dirigenªàe deâpsrââva 310 município de São João d

Boa Vista e Região;
b) disputar as competições promowdas peia LEGA na forma prevista nest

ESTATUTO; '

c) pagar pontuaimente as anuacjades, iaxas, muitas, emolumentos,

porcentagens fixados nos regulamaníosnão podendo em hipótese aigumajicar er

débito para com a UGA por mais De Dez 'j'ãôt: Dias;
.=- . . :..-pç; - ' . __ -. :; Lua:. É
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d) impedir que as funções executivas sejam exercidas por outrem que não c

respectivo Dresidente.

Parágrafo Unico-O não cumprimento De quaãquer Das Determinações deste artigc

poderá acarretar & perda da fiiiaçª' =- =:— "“::“ºtada Deia Diretoria, garantido-se

amplo direito de defesa, Dem come “: 3111.150 da decrsão para a Assembléia

Geral

CAPÍTULQ III ' — ' DOS DIREITOS E OBRIGAÇÓES
Art. 38º—SâD direitos das associações:

&) disputar as competiçõea promowdas pela LIGA;

b) manter relações Dam aª: Demais associações filiadas & Ent1dade;

D) participar da ASSEMBLÉIA GERAL,na forma estabelecida por este

ESTATUTO;

d) apresentar recursr aos poderes competentes da LlGAbem como formuia

consultas,em conformidade. com & iegisãação vigente; _

e) reger—se por seu próprio estatutacujo texto e posteriores alterações 19513-511

sujeitas à aprovação da LEGA,
Art. 39º-São Dbrãgações das associações:

a) cumprir as disposições desâe Estatutº e da âegisêação vigentepen

com0,acatar 33 (39013663 doe; órgãos s-'...1Deriores de hierarquia desportivaabstendD-a

de críticas ou manifesíações de quaquer natureza;

b) providenciar para que comDareçam & LÍGA Du iocaí por ela designadc

quando reguíarmente requísàãadosc-DDDWDCDDDS, seus dirégentes, sócios, atietas O'

outras pessoas que lhe sejam vãncuiadas

c) ceder & LEGA e as entidadeº suDe—Doress,quando reguãarmente reqmsitados D

convocadosseus atletas e praças desporivas;

d) não permitir que pessoas suspensas ou ehminadas exerçam quaisque

funções administrativas,técnicas ou profissionais dentro da associação;

e) disputar todos os campeonatoa & torneios & que estiverem classificadas D

determinadas que forem organizadas na forma prevista por este ESTATUTO;

f) responsabiiizar—se Deia pagamenm Domtuat de muitas Du débitos,der11ro ci

prazo de dez" (10) dias,sob pena de perda de 1.0st os dirDEír =—

Q) impedir os seus dirigentes DD quai.squer Dutraz-«s " 11111?— 11111 "D+";

vincu.'ada individual ou coíetivamente, de promoverem D descrédito da LIGA ou '

desarmcnia entre as fãiadas;

Art. 40º—Nenhuma finada poderá, em Dei,; Estatutopódigo ou regulamento,inc1u

disposições cóntrárias ao presente ES?ATLE"TC=, as quais serão tidas como nulas d

pleno direito.

W
.
;1—1.

1
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TÍTULO QUêRTO - ' DAS LEZS E RESOJLUÇÓES
SAPITULO UNICO - DA FORMA E VIGENCIA

Art. 41º-As ieis da LÍGA obrigam a todas as pessoas físicas e jurídicas à ela direta 01
indiretamente vincuiadas,depois de aprovadas pelo Presidente e a partir da data de
sua publicação.

Art.42º-São leis de 1.113,51, aíém Deste ESTATUTO, reguiamentos, resoluções

regimentos e demais Dreceêtos iegaie reguãamentaree "dos poderes e órgãos
competentes. -

Art. 43º—O'presente ESTATUTO poderá ser reformado & qualquer tempo,a fim de
adaptá-io aos preceitos iegaie que porventura venham & aRerá-to implícita 01

explicitamente. .

TÍTULO QUENTO — DO ORÇAMENTG
CAPÉTULO % - DO EXERCÉCEG FãàãâNCEZRª
Art. 44º-O exercício financeiro será de doze (12) mesespoincidindo com o ano civii.

CAPÍTULO II - DA RECElTA
Art. 45º--Constituem receitas da LIGA: .
e) emolumentos de fiiiação ou de inscrição e transferência de atletas, ínciusiw

relativos a processos e recursos;

10) muitas e indenizações;

c) anuidades; _
d) rendas provenientes de locaçõee de bens móveis e imóveis;
e) auxílios, subvengões, comemos OLá doações, provenientes de Órgão
Públicos Du Privados, Internos Du Externos, de. ,area Federal, Estadual ou Municipai; '

f)percentagen3 Du taxas referentes ae DDmpeàações entre associações;

g) rendas reeuitantee de teievisienamenío, direitos de imagem, filmagem +
transmissão de competições organizadas Deia LQGA;
h) rendas provenientes de eventos autorizados destinados ao fomento d'
espone;
i)qualquer outra renda eventuai.

Art. 4Bº-A percentagem DD LEGA nas competições entre as associações fiiiadas ser
de dez por cento (10%) sobre a renda bruta.

CAPÍTULO III - DA DESPESA
Art. 47º—Constituem despesas da LEGA:

&) gastos com manutenção da Sede;
b) ordenado de funcionários; &

e) gastos com expediente e represenaaçâo; %

D.
..

..
L
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d) aquisição de material'para serviços burocráticos;

e) prêmios e aquisição de troféus;

f)quaisquer outros gastos evenàuaãs.

Parágrafo Único-O pagamento das taxas devidas aos árbitros. fiscais, arrecadadores.

biiheteiros, observadores, necessários à reaêlzação das partidas, serão de inteira

responsabilidade das equipes participantes

Art. 48º—Nenhuma'despeea poderá ser feita sem a prévia consignação orçamentária,

exceto as de caráter urgente, devidamente autorizada pelo Presidente da LIGA, & ser

referendada Deia ASSEMBLÉEA GERAL..

CAPÍTULO v: — DO PATRIMÓNIO

Art. 49º-O patrimônio da LEGA compreende:

a) bens móveis e imóveis adquiridos sob qualquer título;

b) troféus e prêmios,que serão insuscetíveis” de aíienaçào;

e) saldos positivos de execuçãº orçamentária; -

d) fundos existentes ou bens resuãâanâes de sua inversão;

e) doações e legados; '

TÍTULO SEXTO
CAPÉTULO ÚN-lCO - DA ÉNTERVENÇÃO NAS FlLlADAS

Art. 50º—A LiGA, ãntervirá na vida interna de suas fiiladas nos seguintes casos;

a. fazer cumprir atDS'legalmente expedidos por órgãos ou representantes da

poder público.

TÍTULO SÉTlMO « DAS D18POSiÇÓES GERAIS

Ari. Dãº—Pam efeitos deete ESTATUTOD DGA é entidade dirigente desportiva n

município e região de SAO JOAG DA BOA VESTA —SP, Des seguintes modaiãdade:

&) Futebol de campo:,

50) Futeboí de SãÍãOÇ

0) Basquetebol;-

d) Handebol;

e') Tênis;

f)Tênis de mesa;
_

9) Judô;
%

à
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m) Ciciismó; '
n) Xadrez;

0) Hipismo;
p) Futebo! Soeiety.

Parágrafo Primei'rD — O Futebol de Campo constituí desporto básico e essenciai da

LIGA,
Parágrafo Segundo -— Anualmente será obrigatóric a realização do Campeonato

Amador de Futebeí.
Art. 52º-Como órgão oficial da LIGA, haverá um comunicado sucessivamente
numeradaa medida De sua pubíicaçãadesàinado à divuígação das ieis e aíoe st
poderes e órgãos, para cºnhecimento de suas filiadas
Art 53º—A ASSEMBLÉiA que decretar & egssoãução Dai.':GA decidirá & respeito do

destino a ser dado ao seu patrimônio.
Parágrafo Único: Em caso de dissoiução da LÉGA SANJOANENSE DE

DESPORTOS, o respectivo patrimônio iíDuido da entidade, será transferido outra

pessoa jurídica de igua! natureza, que preencha os requisitos da lei nº 13.019í14 e

cujo objeto social seja, Dreferenciaimente, 1.1 mesmo da entidade extinta.

Ari. 54º-A LlGA,não será responsávei de forma alguma,,oeias obrigações contraídas .

pelas suas filiadas,ou de hierarquia superior & qUai estiver filiada ou vincuiada.

Art. 55º—Na LIGA ou dentro de suas filiadas não será permitida atividade de natureza

política, raciai ou religiosa.

Art. 56º—A LlGA,adota como suas cores D azui e brancaque serão utilizados em sua

bandeira,que terá como fundo de cor azuí sobreposta pelas iniciais LIGA em cor

brancaponstando (: ano de sua

' fundação, e o uniforme sendo de caíções e meias na cor branca e camisas azuis e

brancas com símboão do ãado esquerdo.

Art. 57º-Na solução dos casos omissos serão aplicados OS princípios gerais de

direito.

Art. 58º—Este ESTATUTO, devidamente apmvado Deia ASSEMBLÉIA GERAL da

LiGA SANJOANENSE DE DESPORTOS, 1119013 e partir da data de sua aprovação.

Art. 59º'As sociedades de fato, pessoas físicas ou jurídicas não fiiiadas “a LIGA

SANJOANENSE DE DESPORTOS someme serão aceitas & participarem de eventos

Á?
%.,
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e competições por esta “promovidas como convidadas, a critério exclusivo &
reservado da Diretoria.

Art. 60º“ As Filiadas da LlGA SANJOANENSE DE DESPORTOS, bem como as

sociedades de fato, pessoas físicas ou jurídicas que ingressarem na Justiça Estadua
ou Federai contra & LiGA SANJOANENSE DE DESPORTOS, ou contra & qualque;
Instância da Justiça Desportiva antes de esgotadas todas as instâncias da Justiça
Desportiva, ficarão imediatamente impedidas de participarem de eventos e
competições por esta promovidas até o prazo de 05 (cinco anos) após o trânsito err
julgado da 'respectiva ação.
Parágrafo “Iº — O disposto neste artigo aplica-se “as Filiadas da LiGA SANJOANENSE
DE DESPORTOS, bem como 'as sºciedades de fato, pessoas físicas ou jurídicas

que estejam com ações em curso na forma do presente aríigo

São João da Bºa Vista, 2 de maio de 2017.
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