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ESTATUTO
ADITADO À LEI 10406 DE lO DE JANEIRO DE %002. OUE INSTITUIU O CÓDIGO CÍVlL. as alterações da

Lei 11.12712005.

•

TíTULo PRIMEIRO
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINS

CAPÍTULo I
DA DENOMINAÇÃO E SEDE

Artigo 1° - A LIGA LENÇOENSE DE FUTEBOL AMADOR (L.L.F.A), doravante

denominada simplesmente LIGA, ou L.L.F.A., fundada em 19 de maio de 1991, com sede

na Rua Ignácio Anselmo, n. 633, CEPo 18.680-080, foro na cidade de Lençóis Paulista,

Estado de São Paulo, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de

finalidades desportivas, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, de autonomia

administrativa quanto à sua organização e funcionamento, regendo-se pelas normas

vigentes no Pais e adotando as regras desportivas fixadas pelas entidades de administração

internacional, nacional, estadual e municipal.

CAPÍTULon
DA DURAÇÃO E FINS

Artigo 2° - A LLFA, que funcionará por tempo indeterminado e exercerá as suas

atividades segundo o disposto neste Estatuto e leis acessórias, tem por finalidade:

a) dirigir o esporte de clubes não-profissionais e amadores no municipio de Lençóis

Paulista e região incentivando a sua difusão e aperfeiçoamento;

b) promover a realização de campeonatos, torneios e competições municipais e regionais

de FUTEBOL NÃO-PROFISSIONAL E AMADOR entre as associações filiadas; e
c) estimular a cultura tisica intelectual, moral e cívica dos desportistas não-profissionais e

amadores, especialmente os em fase de formação.

TÍTULo SEGUNDO

CAPÍTULO I

DOS PODERES

Artigo 3° - São poderes da LIGA:

A) a Assembléia Geral

B) a Tribunal de Justiça Desportiva

C) o Conselho Fiscal

D) a Presidência, e;

E)adiretoria.
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DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 4° - A Assembléia Geral, poder supremo da LIGA, compor-se-á das

filiadas, nos termos da legislação vigente,

Artigo 5" - Nas reuniões da Assembléia Geral, salvo disposição em contIário de legislação

superior, cada associação terá direito a um (01) voto.

Parágrafo 1° - As associações filiadas serão representadas nas reuniões da Assembléia

Geral pelo seu Presidente ou no caso de seu impedimento, pelo seu substituto legal, na

forma do respectivo estatuto e cujo nome figure na ficha da diretoria, arquivada no

departamento competente da LIGA.

Parágrafo 2° - Somente poderá participar da Assembléia Geral, a filiada que:

a) tenha participado do último dos campeonatos oficiais promovidos pela LIGA, nas

divisões e categorias a que pertençam;

b) figure na relação das filiadas cuja sitnação se ache regularizadajunto a LIGA;

c) tenha atendido às demais exigências legais.

Artigo 6° - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente:

1- ANUALMENTE, para, no mês de Janeiro:

a) discutir e votar o relatório e o balanço geral das atividades administIativas e financeiras

do exercício anterior apresentados pela Diretoria;

b) aprovar a proposta orçamentária para o exercício financeiro; e

c) conhecer o relatório do Tribunal de Justiça Desportiva.

2 - QUADRIENALMENTE, para, no mês de novembro:

a) eleger o Presidente e vice-presidente da LIGA;

Parágrafo 1° - A Assembléia Geral Ordinária quadrienal eletiva poderá ser realizada até

trinta (30) dias do término dos respectivos mandatos.

Parágrafo 2° - Na Assembléia Geral eletiva somente poderá ser sufragada cbaJ"lS

completas.

Parágrafo 3° - As chapas poderão ser registradas até dez (10) dias que antecederem ao

pleito,

Parágrafo 4°, - Poderão concorrer aos cargos de Presidente e vice-presidente cidadãos

maiores de vinte e um (21) anos, que tenham sidO Presidente, vice-presidente ou membro

da diretoria de uma associação filiada à LIGA e participante de Campeonato promovido

por esta, tendo cumprido no mínimo um (01) mandato, que comprovarem residência e

domicflio no município de Lençóis Paulista de no mínimo três (03) anos e ainda não

estejam incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei, bem como e também. os

que tenham cumprido no mínimo um (01) mandato como Diretor da LIGA. '

Parágrafo 5" - São inelegíveis para desempenhar cargos e funções eletivas ou de 1ivre

nomeação na LLFA as pessoas:

a) Condenadas por crimes dolosos em sentença definitiva;
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:b) Inadimplentes na prestação de recursos públiclt!ljC��r.oadminisl1l��"

definitiva;

e) Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade;

d) Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 1:f
e) Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude <'IJ

de gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; e ,o ollM VEiS - _._,�

f) Falidos. �r# .;.-_.
t\S-�> .

Artigo .,. - A Assembléia Geral Ordinária será convocada pelo Presidente da UGA,

mediante edital publicado, pelo menos lS(quinze) dias de antecedência, em um (01) jornal

dimo da cidade e através de oficio entregue sob protocolo de recebimento às associações

filiadas e com direito a voto.

Panígrafo 1° - A Assembléia Geral Extraordinária será convocada pelo Presidente da

LIGA, ou ainda, por intermédio deste, quando requerido por um quinto (1/5) dos membros

que a compõem, havendo motivo grave e urgente, ou por qualquer dos poderes referidos no

artigo 3° mediante solicitação devidamente fundamentada, efetivando-se a reunião pelo

menos cinco (05) dias depois de publicado o edital em umjornal diãrio da cidade ou feita a

convocação oficial.•
Panígrafo 2° - A Assembléia Geral poderá também, ser convocada por, no mínimo dois

terços (213) de seus membros, quando tratar-se de proposta que envolva a extinção ou

fusão da Entidade, caso em que a reunião será específica e a decisão, para ser válida,

precisará contar com voto favorável de pelo menos três quartos (3/4) de seus membros.

Parigrafo 3" - Recebendo a solicitação, o Presidente da UGA fica obrigado a marcar dia

e hora para a reuniAo, determinando a expedição do respectivo edital, ou convocação,

devendo a data ser fixada e estar dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da entrada

do pedido no protocolo da Entidade.

Arti&o 8" - Compete ainda à Assembléia Geral:

a) dar posse ao Presidente e vice-presidente da UGA;

b) relevar, no todo ou em parte, e em processo findo, pmaUdade de natureza

administrativa, imposta à associação filiada;

c) reformar o Estanrto por iniciativa da maioria de seus membros ou do Presidente da

UGA, mediante proposta devidamente fundamentada;

d) homologar a concessão de títulos honoríficos à pessoas fisicas ou jurídicas, que tenham

prestado relevantes serviços à UGA e ao desporto em geral, em qualquer ramo de suas

modalidades;

e) julgar em última instância, dentro da UGA, os recursos interpostos contra atas de

qualquer poder, exceção feita às decisões do Tribunal de Justiça Desportiva, subordinadas

à legislação especial;

f) autorizar ou determinar a aquisição, alienação ou gravação de bens imóveis;

g) delegar poderes especiais ao Presidente da UGA, para, em nome desta, assumir

responsabilidade que escapem à competência privativa dele;

b) autorizar a abertum de créditos adicionais, mediante justificativa da Diretoria;

i) resolver os casos omissos, pronunciando-se, obrigatoriamente, sobre as questões que lhe

forem submetidas, ainda que o fimdamento das decisões não conste expressamente das

Leis da UGA;

j) referendar suplementação orçamentária, devidamente justificada pela Diretoria;

k) dissolver a UGA, nos termos da legislação em vigor;

I) rever os recursos de suas próprias decisões;

m) interpretar este Estatuto e demais Leis da UGA.
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PaJ;'ligrafo primeiro - A alteração, no todo ou em parte, do �!llOI!l"8IijêR9,'3 Q11C �de' 8 .'
alInea "c", somente poderá ser feita em reunião extraordinária da Assembléia Geral para

esse fim, não podendo ela deliberar em primeira convocaçao, sem a maioria absoluta dos

associados, ou com menos de um terço dos associados nas convocações seguintes.
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DAEXCLUSÃODOSMEMBROS

Mtire ,. - ClRuldàã ainda a A=mbleia Geral" pi'. I. julgar e se Ik' ',jQ h•

. cassar o mu,.1a!.. dos eleitos, pero voto de 213 (dois taços) de seus "'O"JI'OD!"'k met1ÀUde

prwem regular, ins2aurado por de1i':>tiaçAo da maioria de seus Membros, em que bnui

!!!!mb de.fi:s8 nos moldes do migo 51 do Código di: PIO" , .. , cml e Ma(111i1\l. a Lei Do

11.12712OOS.
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Artigo 10" - A Assembléia Geral será instalada pelo Presidente da LIGA, ou pelo seu

substituto legaI, desde que os presentes totalizem pelo menos metade mais um dos votos.

Parágrafo Único - Haverá uma tolerância de trinta (30) minutos para o estabelecimento do

"quorum" e, caso não aconteça, o Presidente marcará nova reunião, trinta (30) minutos

mais tarde, instalando-se, então, a Assembléia com qualquer número de membros

presentes, salvo se, constar da Ordem do Dia, matéria que, nos termos legais, exijam

"quorum" qualificado para a sua aprovação.

Artigo 11° - Instalados os trabalhos, na forma do artigo anterior, caberá ao Presidente da

LIGA ou, no seu impedimento, ao seu substituto legal, presidir as Assembléias Gerais.

Parágrafo Único - O PIesidente da LIGA poderá sempre intervir nos debates, embora sem

direito a voto, sendo-lhe ademais, permitido transmitir a Presidência a um dos membros da

Assembléia Geral, o qual perderá o seu direito de voto.

•

Artigo 12" - A Assembléia Geral poderá também, ser convocada por, no mínimo dois

terços (213) de seus membros, quando tratar-se de proposta que envolva a extinção ou

fusão da Entidade, caso em que a reunião será específica e a decisão, para ser válida,

precisará contar com voto favorável de pelo menos três quartos (3/4) de seus membros.

Parágrafo Único - Para eventuais desempates, repetir-se-á o escrutínio tantas vezes
quantas forem necessárias, sendo que, quando se tratar de eleições, a igualdade de número

de votos beneficiará o candidato mais idoso.

CAPITULOU

DA JUSTIÇA DESPORTIVA

Artigo 13" Os órgãos integrantes da Justiça Desportiva são autônomos e independentes da

LLFA compondo-se do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e da Comissão Disciplinar

(CD) com competência parajulgar as questões previstas nos códigos de Justiça Desportiva,

sempre assegurados a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo 1° - A Comissão Disciplinar é o órgão de prinoeiro grau de jurisdição

desportiva, composta de cinco membros titulares e cinco suplentes, não integrantes do

TJD, para aplicação imediata das sanções decorrentes de infrações cometidas durante as

disputas constantes das SúmuIas ou documentos similares dos árbitros ou, ainda,

decorrentes de infringência ao regulamento da respectiva competição.

-------------------------
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escolhidos pela Diretoria da LIGA, para mandato de quatro anos, sendo permitida a

recondução e também a reeleição de qualquer membro.

�lll\M V"J
Parágrafo 3° - A escolha dos membros da Comissão Disciplinar constará � ata.(de

reunião da Diretoria da LIGA; 'li �\S-::-.-.

" .\

Parágrafo 4° - cada Diretor da LIGA poderá indicar três pessoas de boa reputação, num

total de até quinze nomes.

Parágrafo 5° - Aberta a reunião para a composição da Comissão Disciplinar, os Diretores

da Liga, inclusive o Presidente, escolherão primeiramente os cinco membros titulares

dentre as pessoas indicadas e, depois, os cinco suplentes.

Parágrafo 6°_ Logo em seguida, dentre os membros titulares, escolherão um deles para

Presidente da Comissão Disciplinar.

Parágrafo 7"- A escolha será tomada por maioria de votos, sendo que em caso de empate

prevalecerá o voto do Presidente da LIGA a ser proferido por último.

Parágrafo 8"- A Diretoria da LIGA elaborará o Regimento Interno da Comissão

Disciplinar.

Parágrafo 9" - Das decisões da Comissão Disciplinar caberá recurso ao Tribunal de

Justiça Desportiva da FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL AMADOR, órgão de
segunda instância, que só terá efeito suspensivo na hipótese da penalidade imposta exceder

a duas partidas ou a quinze dias de suspensão.

Parágrafo 10" - Os recursos ao Tribunal de Justiça Desportiva deverão estar

acompanhados da prova do pagamento da taxa devida, sob pena de não ser recebido pelo

Presidente da Comissão Disciplinar.

Parágrafo 11° - As modalidades de recursos, assim como os prazos de interposição e

respectivos prncedimentos, seguirão o que dispuser a legislação vigente e normas

• pertinentes ao Futebol Não Profissional.

Parágrafo 12° - O exercício das funções dos membros da Comissão Disciplinar é gratuito,

sendo considerado de relevante interesse público.

Parágrafo 13° - A LLFA promoverá o custeio do funcionamento da Comissão Disciplinar.

CAPlTULOm

DO CONSELHO FISCAL

Artigo 14° - O Conselho Fiscal compor-se a de 03 (três) membros efetivos e 03(três)

membros suplentes, com mandato de 04 (quatro) anos, todos brasileiros, eleitos pela

Assembléia Geral, segundo o disposto no artigo, e seus parágrafos.

Parágrafo 1°- Não poderá integrar o conselho fiscal, o ascendente, descente, ou cônjuge,

irmão padastro e enteado a Presidência da Liga Lençoense de Futebol Amador, sendo que

se os membros não respondem pessoalmente pelas obrigações que construírem em nome

da entidade na pratica do ato regular ou sua gestão, mas assim essas responsabilidades

pelos prejuízos que causarem em virtude de infração legal ou estatutária.
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Parágrafo 2°. A responsabilidade a que se refere o parágrafo anterior prescreve no prazo

de 04 (quatro) anos contados da aprovação pela Assembléia Geral, das contas e do Balanço rv--1-
do exercício do termino de seu mandato. ��\

Artigo 15"- O conselho Fiscal, que logo após a posse, deverá eleger o ge}��.
reunir-se-a ordinariamente quando necessário com a presença da maioria de seus membros,

competendo -lhe:

a) E1raminar a escrituração, os documentos da tesouraria e a contabilidade da Liga

Lençoense de Futebol Amador, a fim de verificar a exatidão dos lançamentos a ordem dos

livros e comprimentos da prescrição legais relativas a administração financeira.

b) Apresentar a Assembléia Geral, parecer anual sobre os movimentos econômicos.

financeiros e administrativos.

«:) Dar parecer sobre os balancetes mensais que a tesouraria submete a apreciação da

diretoria.

d) Opinar sobre qualquer matéria de natureza financeira que lhe seja eDc:aminhada pelo

presidente da Liga Lençoense de Futebol Amador, e bem como sobre abertura de credito

adicional no orçamento, tendo em vista os recursos de compensação.

e) Manifestar-se sobre a proposta orçamentária elaborada e pela diretoria.

f) Fisc:alim o comprimento das deliberações do Conselho Nacional de Desporto e praticar

os ates que lhe atribuir.

g) denunciar a assembléia erros atlministrativos a qualquer víolaçi1o da lei ou estatuto,

sugerindo as medidas a serem adotadas, inclusive, para que possa em cada caso exercer

plenamente a sua função fiscalizadora.

h) Convocar a Assembléia Geral, quando ocorrer motivos graves e urgentes.

i) Opinar sobre a conta onerará ou alienação de bens e imóveis.

CAPÍTULO IV
DA PRESIDtNCIA

Artigo 16" - A Presidência da UGA compõe-se do Presidente, e dois Vice-Presidentes,

eleitos pelo prazo de quatro (04) anos. cabendo ao Presidente e, no seu impedimeDto, ao

primeiro Vice-Presidente;

a) presidir a UOA, superintender as suas ativídades e promover a execoção dos seus

serviços;

b) cumprir e fazer cumprir este Estatuto e demais Leis acessórias, executar as próprias

resoluções e as dos poderes da UOA;

«:) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

d) representar a UOA em juízo ou fora dele, outorgar procurações, c:redenciar e destituir

representantes;

e) nomear, admitir, licenciar, punir c demitir fUncionários;

f) nomear, empossar e dispensar os membros da Diretoria e demais órgãos situados no

âmbito de suas atribuições;

g) assinar conjuntamente, com o Diretor Financeiro, cheques e bem assim, quaisquer

papéis de crédito ou documento que envolva responsabilidade financeira;

h) visar ordens de pagamento e autorizar despesas nos limites fixados pela proposta

orçamentária e promover, por intermédio da tesouraria. o recolhimento, em

estabelecimeDto bancário, das disponibilidades financeiras da UGA que excederem a dez

(10) salários mlnimos;

i) assinar com o Diretor Administrativo, diplomas e titulos desportivos;

j) convocar qualquer poder ou órgão da LIGA, observando o disposto nas Leis ou atos

legislativos da Entidade;
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órgãos de hierarquia superior, designando competência ao Diretor Administrativo para

subscrever quaisquer outros papéis de expediente; di
I) assinar as atas das reuniões de Diretoria;

m) sujeitar à aprovação da Diretoria, os balancctes financeiros, assinados pe t.
F. . �
mmooro; �

n) fiscaUVlr pcssoalmente ou através de representante as competições

LIGA;

o) praticar qualquer ato necessário ao bom andamento das atividades da LIGA, "ad

rcferendum" do poder próprio, quando for o caso; e

p) presidir as Assembléias Gerais, nos termos do artigo 8".

Artigo 1,. - No caso de renúncia de todos os membros da Diretoria, coletivamente,

assumirá a Presidência da LIGA, o Presidente mais idoso das associações filiadas e com

seus direitos estatutários, cumprindo-Ihe iesponder pelo expediente da LIGA e convocar a

Assembléia Geral, extraordinariamente e de acordo com as normas deste estatuto, dentro

de quinze (15) dias, sendo que os eleitos exercerão o mandato pelo tempo restante do

período assegurado aos seus antecessores.

CAPiTuLo V
DA DIRETORIA

Artigo 18" - A Diretoria da LIGA compor-se-á de um Presidente e dois Vice-Presidentes,

além de um Diretor Administrativo e um Diretor Financeiro.

Parágrafo I" - O Presidente da LIGA poderá, a qualquer momento, criar novos

departamentos ou alterar-lhes a denominação.

Parágrafo zo . A organiVlção e o ftmcionamento dos departamentos serão objeto de

regulamento aprovado pelo Presidente, que poderá nomear Diretor Adjunto.

Artigo 19" • Os Diretores da LIGA deverão ser de nacionalidade brasileira. ressalvado o

que consta no artigo 84, cm seu parágrafo único, do Decreto n.° 80.228 de 2S de agosto de

• 1.9n, que regulamenta a Lei n.° 6.251 de 08 de outubro de 1.975.

Parágrafo Únieo - Os membros da Diretoria, quando a serviço da LIGA, terão direitos a
uma verba de icpít&m1ação para custeio de despesas de hospedagem, locomoção e

alimentação, desde que aprovadas pelo Presidente.

Artigo ZOO - Os membros da Diretoria, no caso de impedimentos de até cento e oitenta

(180) dias, substituir.sc-ão, na seguinte forma:

a) Presidente pelo primeiro Vice-Presidente;

b) Primeiro vice-presidente pelo segundo vice-presidente;

c) Segundo Vice-presidente pelo Diretor Administrativo; e

c) Diretor Administrativo pelo Diretor Financeiro.

Parágrafo 1°.- Não poderá ser concedida licença a mais de um membro da Diretoria,

simultaneamente, e a falta de comparecimento de qualquer deles, a três (03) sessões

consecutivas, semjustificativa comprovada, importará na renúncia do cargo.

Parágrafo zo.- Vagando-se o cargo de Presidente, cumpre ao primeiro Vice-Presidente

assumir a 4ireção da LIGA, convocando a assembléia geral no prazo máximo de quinze
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Parágrafo 3°- Nos casos de vacância, a complementação de mandato, quando inferior a

um ano, não será considerada para efeito de proibir a recondução.
�""VfJi

.é� fJ
Artigo 21° - Compete à Diretoria: '" . ./:;;/

a) Colaborar com o Presidente na administração da LIGA, na fiscaHzação os

atas que regulam O funcionamento das respectivas atividades e na preservação dos atas que

regulam o funcionamento das respectivas atividades e na preservação dos princípios de

harmonia entre a Entidade e as associações filiadas que a compõem;

b) decidir os assuntos que lhe forem submetidos pelo Presidente;

e) contribuir para a correta aplicação das verbas, adotando as medidas administrativas que

não sejam da exclusiva competência do Presidente;

Jo. d) colaborar com o Presidente na adoção de providências necessárias à defesa da Entidade,
i

... ao progresso esportivo e a organinçã<l do calendário das competições oficiais;

L... -' , e) homologar, aprovar ou retificar os atas dos Departamentos e demais órgãos da LIGA ou

suspender-lhes a execução;

f) conceder licença a qualquer de seus membros, na forma do Estatuto;

g) intervir nas atividades dos Departamentos a fim de fiscaH7Jlr o seu funcionamento ou

reparar irregularidades;

II) apreciar balancetes de receita e despesas, observando as formalidades previstas neste

Estatuto;

i) fixar taxas, anuidades, emolumentos e porcentagens, bem como promover soa periódica

atullHzação;

j) conceder filiação às entidades que preencham -requisitos; e

k) conceder filiação a título precário, até a legalização efetiva, dentro de seis (06) meses no

máximo, as�que se encontrem em dificuldades pala soa legalização.

Artigo n° - Das decisões da Diretoria, que serão tomadas por maioria dos votos, caberá

recurso para a Assembléia Geral, sem efeito suspensivo e em conformidade com este

Estatuto.

•
Parigraf., Único - Se ocorrer empate em qualquer deh"beração, prevalecerá o voto do
Presidente, a ser proferido em último lugar.

Artigo 23" - Á Diretoria cumpre aprovar e expedir as tabelas dos campeonatos e torneios

promovidos pela LIGA depois de organizados pelos Departamentos e proclamar as filiadas

campeãs no prazo de trinta (30) dias.

Artigo 24° - As decisões da Diretoria serão registradas em livro de ata, aberta com as

assinann:as dos Diretores presentes, cumprindo ao Diretor Administrativo e Presidente,

subscrevê-Ias.

Artigo 2S" - Ao primeiro Viee--Presidente, compete participar das reuniões da Diretoria,

auxiliar o Presidente e substituí-lo nos impedimentos.

Artigo 26° - Ao Diretor Administrativo, cumpre orientar as atividades de secretaria, a

distribuição do expediente, a assinatura de correspondência, nos termos do Artigo 15°, letra

"k" e títulos, diplomas e permanentes, além da guarda de livros e papéis da LIGA.

Artigo 2.,. - Ao Diretor Financeiro cumpre, a direção de todos os serviços da Tesouraria e

a responsabilidade de escrituração de livros contábeis, como a guarda de valores, a

abertura de contas bancárias, a assinatura de cheques, papéis de crédito, documentos e



Artigo 28" - Os Diretores da LIGA não respondem pessoalmente pelas obrigações que �
conttafrem em nome da Entidade, na prática de ato regular de sua gestão, prescrevendo a

sua responsabilidade, após noventa (90) dias da data da aprovação, pela Assembléia Geral

das contas do balanço do exercício em que haja findado o seu mandato. l�'�"�f

Artigo 29" - A Diretoria reunir-se-á por convocação do Presidente, mensalme'nté"efu

caráter ordinário e extraordinariamente, a qualquer tempo.

CAPITULO VI

DOS ÓRGÃOS DE COOPERAÇÃO

SeçioI

Dos Conselhos Téenieos

Artigo 30" - Os Conselhos Técnicos, órgãos de natureza técnico-desportiva. um para cada

divisão, terão a sua organizaçiio, competência e funcionamento regulado pela legislação

vigente ou, em sua falta, por regulamento elaborado pela Diretoria

Seçioll

Do Conselho CODSUltivo

Artigo 31" - O Conselho Consultivo, presidido pelo Presidente da LIGA, será integrado

por conselheiros que representarão as divisões nos campeonatos promovidos pela

Entidade, de acordo com os critérios fixados pela Diretoria

Seçiom

Da Comissio de Arbitragem

•

Artigo 32" - A Comissão de Arbitragem da LIGA é um órgão autônomo, tendo como

função, deliberar e fisca1i7JlJ' o fiel cumprimento das leis do jogo•

Parágrafo Único - As normas e recomendações emanadas da Comissão de Arbitragem,
serão submetidas à apreciação da Diretoria

Artigo 33" - A Comissão de Arbitragem é composta de cinco (05) membros designados

pelo Presidente da LIGA, os quais indicarão seu Presidente e Vice-Presidente.

Artigo 34" - Não poderão integrar a Comissão de Arbitragem os que exercem cargo ou

função nas associações filiadas.

Artigo 35" - Compete à Comissão de Arbitragem:

a) Organi7JlJ' o quadro de Árbitros, Assistetltes e Observadores, colaboradores da LIGA;
b) Superintender a escolha e escala destes colaboradores da LIGA, e;

c) Designar Árbitros. Assistentes e Observadores para campeonatos, torneios e
competições oficiais ou amistosas promovidas pela LIGA, com aprovação da Diretoria

TtruLo TERCEIRO

CAPÍTULO I
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Artigo 36. - A LIGA admitirá a filiação de associações a qualquer tempo, dentro das

normas da legislação vigente e conforme preceitos estatutários.

CAPíTULou
DAS ASSOCIAçõES

Artigo 37" - As associações serão filiadas desde que pratiquem o esporte não-profissiona!

ou amador, não respondendo pelas obrigações sociais da LIGA.

ArtIgo 38" - São l:ODdições para obter a filjaçio:

a) ter pen;onalidade jurídica;

b) juntar prova de registro, na forma da legislação vigente;

c) ter estatuto devidamente aprovado pela LIGA, que preencha as exigências legais;

d) juntar relação de seus diretores contendo profissão, nacionalidade, residência e duração

de seus mandatos;

e) juntar desenho, em cores, dos uniformes, pavilhões e escudo, e;

f) depositar na tesouraria da LIGA, com pedido de filiação devidamente insttuído, a jóia

de admissão e a anuidade estabelecida

Parágrafo Único - A Diretoria da LIGA poderá conceder a filjação a título precário até a

legalização efetiva, de conformidade com a letra "k" do Artigo 16 do presente Estatuto.

•

Artigo 39" - São condições para permanência de qualquer associação da LIGA:

a) recoehecer a LIGA como única dirigente do futebol não - profissional e amadm em

Lençóis Paulista e região;

b) disputar ou não campeonatos e torneios na forma prevista neste estatuto;

c) pagar pontualmente as anuidades, taxas, multas, emolumentos e porcentagens :fixados

nos regulamentos, não podendo, em hipótese alguma. ficar em débito para com a LIGA

por mais de trinta (30) dias; e

d) impetiir que as funções executivas sejam exercidas por outrem que não o tespeàivo

Presidente.

PJll'á&rafo Únil:O - O não cumprimento de qualquer das determinações deste artigo, poderá
acarretar a perda da filiação.

cAPíTULom

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Artigo 40" - São direitos das associações:

a) disputaf�iOiBciôS e demais competições promovidas pela LIGA;
b) tnanterrelação comas demais associações vinculadas à LIGA;

c) participar da Assembléia Geral, na forma prevista por este estatuto;

d) apresentar recurso aos poderes competentes da LIGA, bem como formular consultas,

em conformidade com a legislação vigente; e

e) reger-se por seu ptÓprio estatuto, cujo texto e posteriores alterações estarão sempre

sujeitos à aprovação da LIGA.

Artigo 41. - Sio obrigaç6es das associações:
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manifestações de qualquer natureza;

b) providenciar para que compareça a UGA, ou locais por esta designada, quando �
regularmente convocados, seus dirigentes, sócios, atletas ou outras pessoas que lhes

estejam vinculadas; �"" V'Is

e) ceder à LIGA e às entidades superiores, quando regularmente requisi � otIh
convocados, seus atletas e suas praças desportivas; � �......-::,/

d) não permitir que atletas profissionais de futebol participem de campeonatos ou torneios

sem a devida regularização e observados os preceitos legais da ll"gislação pertinente, os

que não forem devidamente registrados ou que se enconb:em cumprindo pena disciplinar

aplicada pela Justiça Desportiva ou de caráter administrativo;

e) disputar todos os campeonatos ou torneios a que estiverem classificadas ou

determinadas, que forem organizadas na forma prevista por este Estatuto e Leis acess6rias;

f) responsabilizar-se pelo pagamento pontual das obrigações e débitos, dentro do prazo de

1rinta (30) dias, sob pena de perda de todos os direitos; e

g) impedir os seus dirigentes ou quaisquer oulras pessoas que lhe estejam vinculadas,

individuais ou colelivamente, de promoverem o descrédito da UGA ou a desannonia entre

as filiadas;

Panígrafo ÚDieo • A exclusão de qualquer associado SÓ é admissivel havendo justa. causa,
assim reconhecida em procedi�to que assegure direito de defesa e de recurso, nos

termos previstos neste estatuto e timdamentado nos moldes do artigo 57 lio Código Civil,

como tambémjá adaptado a Lei n. 11.12712005.

Ardgo 41° • Nenhuma filiada poderá, em seu Estatuto, Código ou Regulamento, incluir

disposições contrárias ao presente Estatuto, as quais serão tidas como nulas de pleno
direito.

TÍTULO QUARTO

CAPíTuLo I
DAS LEIS E RESOLUÇÓES

DA FORMAÇÃO E VIGtNCIA

Artigo 43°. As leis da LIGA obrigam o seu cumprimento, a todas as pessoas fisicas e

jurídicas a ela direta ou indiretamente vinculadas, depois de aprovadas pelo Presidente e a

partir da data de sua publicação.

Artigo 44°. São leis da LIGA, além deste Estatuto, Regulamentos, Resoluções,

Regimentos e demais preceitos legais regulamentadoras dos podaes e órgãos competentes.

A'1ire 45"- Os órgãos técnicos de cooperação terão regulamentos próprios.

DO ORÇAMENTO

DO EXERcíCIO FINANCEIRO

Artigo 46". O exercício financeiro será de doze (12) meses, coincidindo com o ano civil.

Artigp fr . Constituem receitas da LIGA:

a) Emolumentos de filiação;

h) Aa\lidad�i
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c) Taxas de inscrição e de transferência de atletas, inclusive rcJati .as -a'-processos--ee_--

, . recursos, multas e indeniZJlções; 2{

d) Rendas provenientes de locação de móveis e imóveis;

e) Auxilios, subvenções ou doações não sujeitas a encargos; ..

f) Percentagens ou taxas referentes às competições entre associações;

g) Rendas resultantes de televisionamento, filmagem e transmissão de

organi:zadas pela LIGA;

h) rendas provenientes de bingos, e;

i) qualquer outra renda eventual.

Artigo 48" - A percentagem da LIGA nas competições entre as associações filiadas será de

dez (10) por cento sobre a renda bruta.

CAPÍTULOu
DAS DESPESAS

Artigo 49" - Constituem despesas da LIGA:

a) aluguel e manutenção da sede;

b) ordenados de funcionários;

e) gastos com expedientes e representações;

d) contribuições para entidades superiores;

e) premiação para competições promovidas pela LIGA;

f) promoção de treinos, campeonatos e torneios;

g) aquisição de bens móveis e imóveis;

h) água, luz, telefone e meios de comunicação;

i) despesas bancárias;

j) impostos e prêmios de seguros;

k) ensino, escolas e cursos, e;

I) qualquer outro gasto eventual.

Artigo 50" - Nenhuma despesa poderá ser feita sem a prévia consignação Olçamentária.

exceto as de caráter urgente, devidamente autorizada pelo Presidente, "Bd rd'erendum" da

Assembléia Geral.

Artigo 51" - O patrimônio da LIGA compleende:

a) bens móveis e imóveis adquiridos sob qualquer título;

b) troféus e prêmios, que são insuscetfveis de alienação;

c) saldos positivos da execução orçamentária;

d) fundos existentes ou bens resultantes de sua inversão;

e) doações, contribuições e legados.

TíTULO QUINTO

DA INTERVENÇÃO NAS Fll.JADAS

Artigo 52° - A LIGA intervirá na vida interna de suas filiadas nos seguintes casos:

B) manter a ordem.Qesportiva e o respeito devido aos seus poderes internos, c;

b) fazer cumprir aiOs legalmente expedidos por órgãos ou representantes do poder público.

Artigo 53" - O regime de intervenção processar-se-â na forma estabelecida pela Diretoria.

Artigo 54" - As atribuições do delegado interventor devesão constar do ato de sua

decretação, o prazo de sua dnração, prorrogável a critério da autoridade competente.
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", �A'i1igo 55° - Superados os motivos que determinaram a in�o..ointerventor, se for o-
caso, fará realizar as eleições para regulariZar os poderes da filiada sob intervenção, de tí}..J.-

acordo com resPectivo estatuto, ��

Artigo 56"- No transcurso de sua gestão, o interventor não poderá modificar��/
filiada sob intervenção. . 5,. -

TÍTULO SEXTO

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 57"- Para os efeitos deste Estatuto, e nos termos do artigo 20, � 3° da Lei nO 9.615,

de 24 de Março de 1998, a LIGA LENÇOENSE DE FUTEBOL AMADOR, , é entidade
de administração do desporto no Município de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo e em

conseqiiência, estarão sob o amparo do Poder Público, todas as associações a ela filiadas e

legalmente constituída.

Artigo 58" - A Assembléia que decretar a dissolução da LIGA decidirá a respeito do

destino a ser dado ao seu pattimônio, observando os preceitos ditados no artigo 61 do

Código Civil, ou seja, as quotas ou frações ideais serão destinadas à entidade de fins não

lucrativos por dehõerayão dos associados, à instituição Municipal, Estadual ou Federal, de

fins idênticos ou semelhantes.

Artigo S9" - A LIGA não é responsável de forma alguma, pelas obrigações contraídas

pelas suas filiadas, ou órgãos de hierarquia superior.

Artigo 60" -_Na LIGA ou dentro de suas filiadas não será permitida atividade de natureza

racial ou religiosa.

Artigo 61° - A LIGA &dota como sendo suas cores, O VERDE,O AMARELO, O AZUL

E O BRANCO, que serão ntjliZlldas em seu símbolo, bandeira e uniforme.

Artigo 6r -Na solução dos casos omissos serão aplicados os principios gerais de direito.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Artiro 63" - Se os Códigos de Justiça dos desportos especificos propostos pelas entidades

federais de administração e aprovado pelo Conselho Estadual de Desportos atribuírem

nova nomençlatura ao órgão judicante da entidade, o mesmo se adaptará às suas

��� .

Mtirn 64" - O pr.......esente-� Estatuto, assim consolidado, entra em vigor na data de sua

aprovaçAo pela Assembléia Geral, rev as disposições em. contrário.

LENçóIS PAULISTA, 15 DE DE

o��(4-/Pnsidellte da Assembléia '--- �
OABISP ....
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