
\

'\

Valor Total: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Prazo de Vigzncia: 90 (noventa) dias

NOME: LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE-LDG CNPJ - MF 13.242.771/0001-37

ENDEREÇO: Praça Dionísio de Brito Vilas Boas, sln, Bairro Para íso- Guanambi-BA.

OBSERVAÇÃO: Com recursos à conta da seguinte atividade:

06
Unidade Orçamentária - 09 - Secretaria de Esporte e Lazer
Projeto Atividade: 131220032064 - Gestão Das Ações da Secretaria de Esporte e Lazer
Elemento: 335043 - Subvenções Sociais

ASSESSOR A JURIDICA HOMOLOGAÇÃO

0807
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LDG • LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE

Filiada à Federação 8aiana de Futebol
Fundadaem 15de Fevereirode 1965- CNPJ 13.242.771/0001-37

Com sede no Estádio2 de Julho - Bairro Paraíso- Guananibi - Bahia

Oficio N° 05 Guanambi, 27 de Março de 2017.

Do Presidente da Liga Desportiva Guanambiense
Ao limo. Sr.
Prefeito Municipal de Guanambi
Jairo Silveira Magalhães

Assunto: Solicitação de convênio entre PMG/LDG

lIustríssimo Senhor:

o Presidente da Liga Desportiva Guanambiense, no uso de suas atribuições

que lhe confere, vem a ilustre presença, solicitar da Prefeitura Municipal de

Guanambi, um convênio entre Prefeitura Municipal de Guanambi e Liga

Desportiva Guanambiense-LDG, para realização do Campeonato Municipal de

Futebol de Campo Amador do ano de 2017.

Na plena certeza em que poderemos contar com o apoio que sempre
obtivemos nas gestões anteriores e com certeza nesta nova gestão. Desde já,
agradecemos.

I
/

Atenciosamente,
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LDG - Liga Desportiva Guanambiense
Filiada à Federação Bahiana de Futebol

Sede na Praça Dionisio de Brito Vilas Boas, S/n .
Bairro Paraiso -_Guanambi Bahia CNPJ 13.242.771/001-37

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR
DE 2017

PLANILHA DE CUSTOS

N° HISTRICO VALORES RECURSO DO TOTAL
- - - -- - -

MUNICIPIO
01 Despesas com árbitros 9.500,00 9.500,00 9.500,00

02 Despesas c/ Prestação de Serviços 3.600,00 3.600,00 3.600,00

03 Despesas com materiais Esportivos 700,00 700,00 700,00
Despesas com Publicidades

--
04 1.000,00 1.000,00 1.000,00
05 Despesas com materiais de escritório 200,00 200,00 200,00

06 Despesas com tintas e rolos 1.200,00 1.200,00 1.200,00

07 Despesas com transporte 500,00 500,00 500,00

08 Despesas com material gráfico 600,00 600,00 600,00

09 Despesas com contabilidade 700,00 700,00 700,00

10 Premiação dos clubes finalistas 12.000,00 12.000,00 12.000,00
---

11 Ajuda de custo para os clubes 5.000,00 5.000,00 5.000,QO

12 TOTAL - - 35.000,00
J
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LDG · LIGA DESPORTIVA GUAiNAMBI\ENSE

I .

Filiada à' Federação Baiana de: Futebol: i

Fundada em 15 de Fevereiro de 1965 - CNP J 13.242.771/0001-37
Com sede no Estádio 2 de Julho - Bairro Paraíso - ,Guanambi - Bana

I

CAMPEONATO:

MUNICIPAL DE

FUTEBOL DE CAM,PO

AMADOR 2017
ri

A E A
RELAÇÃO DAS EQUIPES PARTICiPANTES

GRUPO A
N°. EQUIPES1-. .. -

01 BIRA E elA
02 VOMITAMEL
03 MUTANENSE
04 BAHIA
05 i VENUS

GRUPO B

-_._--_._----
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LDG !I LIGA DESPOR IVA GUANAMBIENS r

Filiada à Federação 8aiana de Futebol
Fundada em 15 de Fevereiro de 1965 - CNPJ 13.242.771/0001-37

Com sede no Estádio 2 de Julho - Bairro Paraiso- Guanampi - Bahia
,

---- _ _._--_._. __ _._-

PRIMEIRA FASE
I

• I
I j
, .

i

DATA HORÁRIO EQUIPE

21/05/17 15:00 BIRA E CIA

21/05/17 17:00 HALLlS

EQUIPE DIA

VOMITAMEL DOM
--------

PORTUGUESA DOM

-. - . ---f ..... - ---_._-_~

JOGO 3
.. -, - --- ...-._-_ .....

DATA HORÁRIO EQUIPE PLACAR
--------- - -,",--_ ... --------- -"--_. __ .--_._------._-----"- ----- -".- - - .-,-- ----_._. --------

27/05/17 16: 00 BAHIA X

,
- - - ;

EQUIPE, .
MUTANENSE

DIA

SAB

DATA HORÁRIO EQUIPE
••• _•. _ •.•• _ •••• - • 0-' _. __ ~ ~. • _ • . __ • ••

28/05/17 15: 00 PALMEIRINHAS

2Rm5/17 17· 00 ; VENUS

EQUIPE'

CERAIMA

DIA

DOM

I)OMx BIRA E CIA

I ~

DATA
- --"--- --

10/06/17

HORÁRIO

16:00

EQUIPE

GAC

JOGO 6

PLACAR

X

I

"

EQUIPE
"' - --- - .-

HALLlS

DIA

SAB

JOGO 7 - 8
.. - .... -- ...._ .. _._------ ... -._---_. -.--- . - .. -.. _.--- - .

DATA HORÁRIO EQUIPE PLACAR
- -+_._----, ----~------ ---.- -- ~ -- -.-----.-.--- .._'- --------

11/06/17 15: 00 PORTUGUESA X

; 11/06/17 17: 00 I MUTANENSE I x :

EQUIPE

CERAIMA

DIA

DOM

VOMITAMEL
• •. ~._. . ~ __ •. t. _...J;', . . .....__ ...__" ' .. _

I '"

DOM

DATA

17/06/17

HORÁRIO

16: 00

EQUIPE

VOMITAMEL

JOGO 9

PLACAR

X
EQUIPE

VÊNUS

DIA

SAB

DATA HORÁRIO

JOGO 10 - 11
----._-_._.. -- ---,.. o - •• __ •• • __ - - - •• __ __ •

EOUIPE PLACAR EQUIPE
- .. ... ------ ... ~. . . () ,r~1"l~f'I'-"J~\i":rH01~~:\l~ ' ,-_,,, ,C"," ,",.m.i1

~~ A;ji~~::jj;~---======--
( .!,
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LDG · LIGA DESPORTIVA GUA .:AM'BIENS

Filiada à Federação Baiana de Futebol
Fundada em 15 de Fevereiro de 1965 - CNP J 13.24t 771/0001-37

Com sede no Estádio 2 de Julho - Bairro Paraíso - Guanambi - Bahia

------- _ _-_ .

PRI A FASE

DATA HORÁRIO
--- ~ ... - _.- .-

01/07/17 16: 00

JOGO 12

PLACAR

X
EQUIPE-_.__ .. ".-- .._----,

PORTUGUESA

DATA HORÁRIO
-- - - -- -- --- - - -- - ----- - ---- __ o __ •

02/07/17 15: 00

02/07/17 17: 00

JOG013-14
- . • .... .__ - __ . --_o- ._.

EQUIPE PLACAR
"'-- .' _ ---.- -- _. ... _. ".--- ,.

HALLlS X
- _.-

VENUS X

DATA HORÁRIO

08/07/17 16 00

JOGO 15

PLACAR
.- - - - -. -

x
EQUIPE

BIRA E CIA

DATA

09/07/17

JOG016-17

PLACAR

X

HORÁRIO EQUIPE
_____. . .__ .._ , '0--- .. ..._. _

15: 00 VOMITAMEL

EQUIPE
P.ALMEIRINHAS

DIA

SAB

EQUIPE
. --_ ... -, '-_ ...

CERAIMA

MUTANENSE

DIA

DOM

DOM

EQUIPE

MUTANENSE

DIA

SAB

EQUIPE

BAHIA
----

i x . ! PORTUGUESA
1___ _ J ., __~ ,__ _ .. . ".__ _ __

! 09/07/17 i_' __ ..__ J 17: 00 i GAC

. _.

DATA HORÁRIO

15/07/17 16 00

JOGO 18

PLACAR

X

EQUIPE

CERAIMA
-- -- ----_._-------_.-

DIA'

DOM

DOM

EQUIPE

GAC

DIA

SAB
---------_. --

JOGO 19 - 20

DATA HORÁRIO EQUIPE PLACAR EQUIPE DIA
-' -- -_. -, -- - _. - --

16/07/17 15:00 BAHIA X VENUS DOM
-,- ._-- o

:16/07/17' 17: 00 I HALLlS " X PALMEIRINHAS DOM" I:, ,L . . . ----.J • . ._. __ ..:.. ... __ .• _ .•_._~ , .__ • .__ .. ~ .. __ . __ . .__ •..•.._. •.• _
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LDG · LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE
I

Filiada à Federação 8aiana de Futebol
Fundada em 15 de Fevereiro de 1965 - CNPJ 13.242.771/0001-37

Com sede no Estádio 2 de Julho - Bairro Paraíso - Guanambi - Bahia

DATA

22/07/17

;22/07/17

HORÁRIO

15:00

17:00

SEGUNDA F SE

EQUIPE

1° DO GRUPO A

2° DO GRUPO A

JOGO 21 - 22

PLACAR

X

x

DATA HORÁRIO, EQUIPE
_o. - - ..... _.. _ ..,_, .. .. _

23/07/17 15:00 1°DOGRUPOB
I

:23/07/17 17:00 2°DOGRUPOB

JOGO 23 - 24

PLACAR

X

DATA HORÁRIO

29/07/17 16:00

x

SEM.- FI AL

JOGO 25 - 26

PLACAR

X

EQUIPE

VENCEDOR DO JOGO 21

30/07/17 16:00
----------

I VENCEDOR DO JOGO 22 X

DATA HORÁRIO

06/08/17 16 00

FI AL

EQUIPE

4° DO GRUPO B

3° DO GRUPO B

EQUIPE

4° DO GRUPO A
----

3° DO GRUPO A

EQUIPE

VENCEDOR DO JOGO 24

VENCEDOR DO JOGO 23

DIA

SAB

SAB

DIA

DOM

DOM

DIA

SAB

DOM

JOGO 27

EQUIPE PLACAR

VENCEDOR DO JOGO 25 ! X

-- I . - ~,.,..., ,1 ~, \

,--" . C:\\lr:.- r;: I"CV; C ',Ir;,:',' "l.
/ ,,' • 1\,'1 \ '•• \\i..l.J\,,, , 11-
( ;,\;ti (~\" D·..: ,:9í:AL. :..'.

ISA-I~ '1LVt:SDA SILVA ~=-=-----,-,-r\:,,--,'" ,,_' '~ '
o...bc.-1-rll"'\,"",+-l'"'l .ri""" I nr.

EQUIPE DIA

VENCEDOR DO JOGO 26 J;39.S\
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LDG - LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE
Filiada à Federação Baiana de Futebol.

Fundada em 15 de Fevereiro de 1965 - CNPJ 13.242.771/0001-37
Com sede no Estádio 2 de Julho - Bairro Paraíso - Guanambi - Bahia

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR
PRIMEIRA DIVISÃO - 2017

REGULAMENTO
CAPITULO I

DA PROMOÇÃO E OBJETIVOS

Art. 1° - O Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador da primeira
Divisão de 2017. Será promovida pela Liga Desportiva Guanambiense, na
conformidade deste regulamento e tem por objetivo, desenvolver, através da
prática esportiva, a integração e o intercâmbio de pessoas envolvidas com
equipes de futebol, de forma saudável e oferecer novas oportunidades de lazer
aos adeptos do esporte.

Parágrafo Único - Todos os dispositivos da Legislação Desportiva aplicáveis ao
Futebol de campo no país e hierarquicamente superiores ao presente
regulamento, fazem parte necessária e obrigatoriamente do conjunto de
parâmetros legais as quais o campeonato se submete, dentro eles os Estatutos da
FIFA, as Leis Federais 9.615/98, 9.981/00 e 10.671/03 (Estatuto do torcedor), os
Estatutos da CBF, as Normas Orgânicas do Futebol Brasileiro (Expedida pela
CBF), o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), os Estatutos da FBF e as
Normas Gerais dos campeonatos Oficiais da FBF, RDI'S/CBF/FBF, (Lei Pelé),
9.081/00 e Estatutos do torcedor - Lei 10.610/2003.

Art. 2° - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem as
competições do Campeonato de Futebol de Campo Amador de 2017.

CAPITULO 11
DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO

Art. 3° - O Campeonato obedecerá às disposições deste regulamento, do Código
Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e demais legislações esportivas em vigor.

Art. 4° - A organização e Execução do Campeonato de Futebol de Campo amador
de Guanambi de 2017 caberão a LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE, que
cumprirá e fará cumprir este Regulamento.

. ..- .
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LDG . LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE
Filiada à Federação Baiana de Futebol

Fundada em 15 de Fevereiro de 1965 - CNPJ 13.242.771/0001-37
Com sede no Estádio 2 de Julho - Bairro Paraíso - Guanambi - Bahia

Art. 5° - A Liga Desportiva Guanambiense (LDG) compete:
a) Emitir e interpretar este Regulamento, zelando pela sua perfeita execução;
b) Elaborar o Regulamento do Campeonato;
c) Elaborar a formula de disputa;
d) Elaborar a tabela dos jogos;
e) Designar o representante da LDG, nos jogos para posteriores relatos dos
acontecimentos verificados nos mesmos;
f) Elaborar, com base nos resultados dos jogos aprovados, a classificação final
nas respectivas fases do Campeonato;
g) Providenciar com a devida antecedência a marcação do campo de jogo e
colocação das redes;
h) Manter no local da competição, até o final da partida 03 (três) bolas de
qualidade;
i) Assegurar vestiários para a troca de uniformes das equipes competidoras com
antecedência;
j) Observar o número de pessoas em campo juntamente com o árbitro central de
cada jogo, permitindo acesso apenas para os credenciados;
I) Observar que no banco de reservas permaneçam apenas reservas, limitados ao
número de 11 (onze) e mais 05 (cinco) representantes da equipe (Técnico aux.
Técnico, massagista, preparador físico e médico)
m) Providenciar Policialmente com antecedência;
n) Providenciar ambulância com antecedência.
o) Liberar a entrada pelo portão de atletas apenas de um carro podendo ficar no
estacionamento do estádio com os materiais de jogo, até o final do jogo, e todos
os atletas envolvidos no dia do seu jogo terão entrada livre com sua moto nos
portões 1 e 2. (Portão 1 - Atletas do 1° jogo e Portão 2 - Atletas do 2° jogo).
Porém a LDG não fica responsável pelo os veículos dos atletas e dirigentes.
Quanto aos veículos dos árbitros só um carro por árbitro e motos liberados.

Parágrafo Único - Todas as decisões da LDG produzirão efeitos imediatos.

Art. 6° - As Regras para arbitragem do campeonato serão as vigentes na
Federação 8aiana de Futebol, sendo que das interpretações dos árbitros não
caberão recursos, sendo suas decisões definitivas.

Árbitros: A LDG - Caso necessário poderá recorrer às cidades
circunvizinhas para articular árbitros para os jogos Campeonato
Municipal de 2017.

~~;'::?~r-:.: :;;("'~
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LDG . LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE
Filiada à Federação Baiana de Futebol

Fundada em 15 de Fevereiro de 1965 - CNPJ 13.242.771/0001-37
Com sede no Estádio 2 de Julho - Bairro Paraíso - Guanambi - Bahia

CAPITULO 11I
DOS PARTICIPANTES

Art. 7° - Participarão do Campeonato as seguintes equipes:
ESPORTE CLUBE BIRA E CIA HALLlS ESPORTE CLUBE
ESPORTE CLUBE VOMITAMEL ASSOCIACAO A. PORTUGUESA
CLUBE ATLE. MUTANENSE PALMEIRINHAS FUTEBOL CLUBE
ESPORTE CLUBE BAHIA CERAIMA FUTEBOL CLUBE
ESCOLlNHA DE F. VENUS GUANAMBI ATLETICO CLUBE

Art. 8° - O Campeonato de Futebol Amador de Guanambi - 2017 é destinado a
clubes esportivos, agremiações, associações ou equipes independentes, filiadas à
LDG.
Paragrafo Primeiro - A participação das equipes vincular-se-á, a normatização
contida neste regulamento.
Art. 9° - As equipes que participarem do Campeonato serão consideradas
conhecedoras das leis e regras de futebol, bem como deste regulamento, e assim,
se submeterão, sem reserva alguma a todas as consequências que deles possam
emanar.
Art. 10° - As inscrições das entidades participantes deverão ser feitas na
secretaria da LDG.

Parágrafo Primeiro - Todos os clubes estão obrigados ao pagamento da
inscrição, no valor de 400,00 (Quatrocentos reais) pagável obrigatoriamente
antes da primeira partida de cada clube em tabela.
A) Todos os clubes deverão procurar a secretaria da LDG, munido dos valores
correspondente à inscrição, pagando e recendo e seu comprovante, de acordo o
paragrafo primeiro deste artigo;
B) Os valores das inscrições dos clubes serão repassados pela PMG;
posteriormente após a liga receber da mesma no valor de 500,00.
C) Nenhuma inscrição será feita por telefone ou E-mail, mas, sim, pessoalmente
por um representante legal do clube filiado;
D) Acatar, respeitar e cumprir o regulamento;
E).Participar dos jogos programados nas datas, locais e horários marcados para a
competição.
F) O clube que deixar de comparecer em campo para seus jogos será punido pelo
o TJD, com eliminação do campeonato em curso, e ainda o clube será multado
em 02 (dois) Salários mínimos vigentes à época do pagamento, também perderá a
sua parte na renda para a equipe adversária e outras penalidades que rege nas
leis desportivas;

I' -.._..•. --...
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LDG . LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE
Filiada à Federação Baiana de Futebol

Fundada em 15 de Fevereiro de 1965 - CNPJ13.242.771/0001-37
ComsedenoEstádio2 deJulho- BairroParaíso- Guanambi- Bahia

G) O Clube fiüado à liga, que deixar de disputar o Campeonato Municipal da
divisão principal (como o nome 1a divisão), do ano de 2017, só terá direito a
retornar a disputar o campeonato do ano de 2018, após pagar uma multa de 01
(um) salário mínimo vigente à época e disputar uma 2a divisão.

H). Local a serem realizados os jogos, (Estádio 02 de julho). Jogos nos

sábados 16 horas, às domingos às 15 e 17 horas, sendo que as datas e horários
estarão fixados na tabela do campeonato (às quintas e sextas à noite campeonato
Infantil sub 10-12anos.
Parágrafo Segundo - Cada equipe terá que estar dentro do campo de jogo
(gramado), 10 (dez) minutos antes do inicio da partida, caso não cumpra o prazo
determinado o clube será penalizado de acordo o CBJD da LDG.
Parágrafo Terceiro - O Clube que ultrapassar a tolerância dos 15 (quinze)
minutos, do horário do inicio da partida contida na tabela, será penalizado com a
perca da sua porcentagem da renda para o clube adversário.

CAPITULO IV
DAS INSCRiÇÕES DE ATLETAS

Art. 110- As inscrições de atletas deverão ser feitas através do formulário fornecidos pela
LDG, onde deverão constar todos os dados pedidos na inscrição de contrato do atleta. As
equipes poderão inscrever no máximo 30 (trinta) atletas, de uma única vez, ou 16
(dezesseis) atletas, até dia 19/05/2017, sendo 48 horas antes de cada jogo. E
completando até 48 antes da última rodada da primeira fase. Todos os pedidos de
inscrição deverão vir acompanhados do Xerox do comprovante de residência.
Paragrafo Primeiro: Todos os clubes receberão os pedidos de inscrição de atletas
através do pendrive, na sede da LDG, já com o ano vigente inserido,

Art. 120 - A Participação de atletas no Campeonato Municipal de Guanambi poderá
ser inscritos no máximo 30 (Trinta) atletas. Sendo que podem ser inscritos no
máximo 15 (Quinze) jogadores residentes em outros municípios de qualquer estado
do Brasil. Para atletas profissionais do munícipio de Guanambi residentes e

.. domiciliados a mais de 90 dias e que tenha comprovação documental, estarão
liberados para disputarem o campeonato municipal de futebol amador 2017. (Todas
as inscrições serão consultadas e a condição de jogo só após a analise do
presidente da LDG).
Parágrafo Primeiro - Atletas profissionais que não é natural do Município e não
residem em Guanambi só poderão inscrever no campeonato municipal amador de
2017, aqueles que não foram inscritos em campeonatos profissionais do Brasil e do
Exterior, nos anos de 2016 e 2017.
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LDG - LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE
Filiada à Federação Baiana de Futebol.

Fundada em 15 de Fevereiro de 1965 - CNPJ 13.242.771/000í-37
Com sede no Estádio 2 de Julho - Bairro Paraíso - Guanambi - Bahia

Art. 13° - Para participação no Campeonato o atleta deverá ter idade mínima de
18 (dezoito) anos, completos ou a completar até a data de sua primeira partida
(nascidos em 1999), sendo que a participação de atletas menores de 18
(dezoito) anos, ficará sob total responsabilidade das equipes ao qual pertencem,
cabendo a LDG fornecer o formulário ou autorização para 9 participação. Este
regulamento subentende-se que o menor possua autorização do responsável legal
vinculada à equipe ao qual ele está inscrito.

Paragrafo Segundo - Todas as equipes participantes do Campeonato Municipal
de 2017 terão que inscrever 04 (QUATRO) atletas com idade até 20 anos, ano
limite 1997, sendo que a secretaria da LDG estará conferindo no ato das
inscrições este porcentual.

CAPITULO V
DOS JOGOS

Art. 14°- As datas, e horários constantes na tabela, somente poderão sofrer
alterações por determinação da LDG.

Parágrafo Primeiro - O Campeonato Municipal Amador de 2017, terá o seu inicio
no dia 21 de Maio de 2017.

Art. 15° - Qualquer partida poderá ser adiada pela organização, em virtude de
mau tempo ou por outro motivo de força maior, dando ciência da decisão aos
representantes das associações interessadas e ao arbitro da partida.

Art. 16° - Os jogos serão disputados de acordo com as regras de Futebol, sendo
permitidas 05 (cinco) substituições durante cada partida, podendo permanecer no
banco de reservas 11 (onze) atletas constantes da ficha de inscrição,
devidamente uniformizados;
Paragrafo Primeiro - Para participar da partida os atletas deverão estar
completamente uniformizados e os portões de atletas serão fechados após o
termino do primeiro tempo. O Delegado da Liga comunicará os porteiros o horário
do fechamento.
'Parágrafo Segundo - Os atletas que chegarem ao Estádio após o fechamento
dos portões nos terão direito de entrada gratuita, será considerado como torcedor,
e os acessos serão pelo o portão da bilheteira.
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LDG . LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE
Filiada à Federação Baiana de Futebol

Fundada em 15 de Fevereiro de 1965 - CNPJ 13.242.771í0001-37
Com sede no Estádio 2 de Julho - Bairro Paraíso - Guanambi - Bahia

Art. 17° - Todas as partidas terão duração de 90 (noventa) minutos divididos em
02 (dois) tempos de 45 (quarenta e cinco) minutos. Sendo permitido o intervalo de
15 (quinze) minutos.

Art. 18° - As Bolas a serem utilizadas no Campeonato serão de. responsabilidade
da LDG e cada equipe tem que está com a sua bola para aquecimento antes e no
intervalo de cada partida.

Paragrafo Único - A LDG não fornecerá bolas para o aquecimento das equipes.

Art. 19° - Poderão permanecer no banco de reserva todos os 11 (onze) atletas
inscritos, e mais o Técnico, aux. Técnico, Massagista, Prep. Físico, e um
médico caso o clube tenha.
Parágrafo Único - Todos os membros da comissão técnica dos clubes atuantes
do campeonato Municipal de 2017 terão que estar no banco de reserva
uniformizado com calça e camisa com manga.

Art. 20° - A identificação dos atletas será feita através da carteira de atletas
fornecida pela LDG, sendo que a mesma só será aceita com a foto.

Paragrafo Primeiro - Caso o documento acima não seja apresentado ao
representante da arbitragem, o clube poderá apresentar a RG do atleta, caso falte
qualquer dos documentos, o atleta ficará impedido de participar da partida.

Art. 21° - A equipe que não se apresentar pronta para jogar (devidamente
uniformizada), perderá os pontos por não comparecimento (W.O.). A equipe que
perder uma partida por W.O. Será eliminada da competição (Recursos, somente
em caso de morte de atletas ou diretores clube no horário da partida).

Paragrafo Primeiro - considera-se equipe ausente, aquela que não se apresentar
com pelo menos 07 (sete) atletas, para inicio da partida, devidamente
uniformizada.

Péjragrafo Segundo - Sempre que uma equipe, atuando apenas com 07 (sete)
atletas, vier a ter um ou mais atletas contundidos, poderá o arbitro conceder um
prazo de até 10 (dez) minutos para o seu tratamento ou recuperação.

Paragrafo Terceiro- Esgotado o prazo previsto neste artigo, sem que o atleta
tenha sido reincorporado a sua equipe, dará o arbitro como encerrada a partida,
procedendo-se na forma prevista no paragrafo 2° do art. 21°.
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Art. 22° - Os jogos terão horários fixados na tabela na tabela, não sendo admitida
uma tolerância de 15 minutos.

Art. 23° - O mando de campo do jogo pertencerá sempre à equipe colocada em
primeiro lugar na tabela, cabendo à responsabilidade pela troca de camisas, em
caso de coincidência de cores a equipe constante do lado esquerdo da tabela.

Art. 24° - Somente o árbitro terá autoridade para decidir, acerca do adiamento da
partida, bem como, no campo a respeito da interrupção ou suspensão definitiva de
uma partida. A ele caberá, fornecer à organização, com a maior urgência, um
relatório minucioso dos fatos.

..

Paragrafo Primero - Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou
suspensa quando ocorrerem os seguintes motivos:
1) Falta de garantia;
2) Mau estado do campo, que torne a partida impraticável ou perigosa;
3) Conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio;
4)Procedimento contrário à disciplina por parte dos componentes das associações
e ou suas torcidas;
5)Falta de iluminação no Estádio.

Paragrafo Segundo - Nos casos previstos nos incisos deste artigo, a partida
interrompida poderá ser suspensa em definitivo se não cessarem após 23 (vinte e
três) minutos, os motivos que deram causa a interrupção.

1) - Se o árbitro entender que o motivo que deu origem à paralização da
partida poderá ser sanado após os 30 (trinta) minuto previstos, poderá
estender o prazo por mais 30 (trinta) minutos;

2) - Ocorrendo o previsto nas alíneas 1,4 e 4 do § 1°, o árbitro poderá a seu
critério suspender a partida em definitivo mesmo que o chefe do
policiamento ofereça garantias.

Paragrafo Terceiro - quando a partida for suspensa por qualquer dos motivos previstos
nos incisos deste artigo, assim se procederá:
"'1 - Se a associação que houver dado causa à suspensão, estiver a frente no

resultado da partida, será ela declarada perdedora, pelo escorre de um a zero (1 x
O ); Se for perdedora, adversária será considerada vencedora, prevalecendo o
resultado constante do placar no momento da suspensão, e em casos mais graves
prevalecerá o artigo 35° deste regulamento;

2 Se a partida estiver empatada, a associação que houver dado causa à suspensão
será declarada perdedora pelo escore de um a zero (1 x O).
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Art. 25° - As partidas não iniciadas e aquelas que forem suspensas até o termino
do primeiro tempo, pelos motivos enunciados nos incisos § 1° do artigo 27, serão.
Jogadas integralmente no dia marcado pela LDG, se houverem cessado os
motivos que a adiaram. Caso contrário, a partida será suspensa definitivamente,
executando o referido nos incisos dois e três do respectivo artiqo.

Paragrafo Primeiro - As partidas depois de iniciadas e que forem suspensas em
definitivo pelos motivos constantes dos incisos 1,4 e 5 do § 10 do artigo 24, até o
termino do 29° (vigésimo nono) minuto do 2° tempo, serão complementadas no dia
marcado pela LDG, desde que nenhuma associação tenha dado causa à
suspensão, dela podendo participar os atletas relacionados na súmula da partida
suspensa, exceto os que nela tiverem sido expulsos ou que tenham completado o
número limite de cartões amarelos ou aqueles que foram substituídos.

Paragrafo Segundo - as partidas que forem suspensas em definido, pelos
motivos constantes dos incisos, 1 a 5 do § 10 do artigo 24, aos 30 (trinta) minutos
do 20 tempo, serão consideradas encerradas, prevalecendo o placar, desde que
nenhuma das associações tenha dado causa ao encerramento.

Paragrafo Terceiro - A LDG ouvidas às associações interessadas, decidirá se a
complementação da partida será realizada com portões abertos ou fechados.

Art. 26° - Somente em casos extraordinários e de absoluta força maior poderá ser
transferida a realização de um jogo por decisão da LDG.

Art. 27° - Quando um jogo não se realizar, for interrompido por qualquer motivo e
lou for anulado, será fixada sua realização e ou continuação, quando for o caso
pela LDG.

Art. 28° - Somente o erro de direito que ocasione prejuízo real à equipe vencida,
no tocante a alteração do placar e lou tempo útil de jogo, dará motivo à anulação
do jogo, desde que esta anulação não beneficie o infrator.
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CAPITULO VI
DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 290 - para efeito da classificação a contagem de pontos (ganhos) será a
seguinte:

VITÓRIA. 03 Pontos;
EMPATE 01 Ponto;
DEROT A 00 Pontos.

Art. 300
- na hipótese de uma equipe perder o jogo por W.O. (não

comparecimento) o resultado da partida será de 1 X O para equipe adversária para
efeito de estatística.

Art. 310
- Quando houver empate em pontos ganhos, entre duas ou mais equipes,

na primeira, segunda fase e semifinal do Campeonato, o desempate para efeito de
definição da classificação das equipes, em cada grupo, ocorrerá pela aplicação
dos critérios a seguir:

a) Maior número de vitórias;
b) Maior saldo de gols;
c) Maior número de gols marcados;
d) Maior número de pontos ganhos no confronte direto;
e) Maior saldo de gols no confronte direto;
f) Menor número de gols sofridos;
g) Menor número de cartões vermelhos;
h) Menor número de cartões amarelos;
i) Sorteio.

CAPITU LO VII
DA DISCIPLINA

Art. 32° - O Tribunal de Justiça Desportiva-T JD, terá atuação especifica no
Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador de 2017.

Paragrafo Primeiro - O Tribunal de Justiça Desportiva será regido pelo CBJD,
sendo constituída por 03 (três) membros titulares e 02 (dois) suplentes que serão
nomeados e convocados sempre que se faça necessário.
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Paragrafo Segundo - No caso de impedimento de 01 (um) ou mais membros do
TJD, que possa implicar em prejuízo do andamento do processo, o presidente
deverá nomear outras pessoas que venham atuar interinamente.

Paragrafo Terceiro - O TJD constitui-se no único órgão de julgamento do
campeonato municipal de futebol amador de Guanambi - -2017, sendo que
deverão ser endereçados a esta comissão os recursos impetrados pelas equipes.

Art 33° - Qualquer recurso sobre irregularidades seja de atletas, ou sobre as
disputas dos jogos, só será considerada mediante representação escrita, em duas
vias, assinado pelo presidente do clube ou procurador legal com poderes
especiais e o clube que for punido pelo TJD, será penalizado ao pagamento de
100,00 (cem reais) (em dinheiro).

Paragrafo Primeiro - A petição inicial será liminarmente indeferida pelo
presidente competente quando:

1- Manifestante inepta;
11- Manifesta a ilegitimidade da parte
111- Faltar condições exigidas pelo Código para iniciativa da impugnação;
IV- Não comprova do o pagamento dos emolumentos.

Paragrafo Segundo - Os recursos referentes aos jogos deverão ser impetrados
até às 17 horas do primeiro dia útil, subsequente aos mesmos, devendo ser
protocolados na LDG, contendo o horário da entrada do recurso. Cedendo este
prazo será indeferido qualquer recurso.

Paragrafo Terceiro - Para apresentação de provas pertinentes ao recurso
impetrado, a equipe denunciante, terá o prazo de 24 horas a contar do horário do
protocolo do recurso.

Art. 34° - Serão aplicadas penalidades classificadas em: advertência,
desclassificação, eliminação e multas a todas as pessoas de responsabilidade
definida (atletas e dirigentes) e, pertencentes às equipes inscritas no campeonato,
bem como, suas respectivas torcidas que venham a incorrer em infrações
previstas neste regulamento serão punidas de acordo com o estatuto do torcedor.

Paragrafo Primeiro - Durante a realização do campeonato, a equipe participante
que provocar a interrupção da disputa, por indisciplina coletiva de atletas e ou
dirigentes identificados, que provoque o cancelamento da partida p(~.~~:~;~~ i~\ri~.',f'\..
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Agressão ao adversário e equipe de arbitragem, desde que relatada em súmula,
Pela arbitragem, será considerada vencida pelo placar de 1xO e eliminada da
competição, independente de outras medidas punitivas que forem cabíveis,
aplicadas pela LDG e TJD.

Paragrafo Segundo - O atleta, ou membro da comissão técnica e dirigente, que
cometer ato de agressão física ou moral a equipe de arbitragem, representantes,
membros do TJD e da LDG e a estrutura física do estádio, ficará excluídos de
qualquer competição esportiva da LDG pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da
data de publicação da punição, independente das demais sanções que lhe
possam ser impostas pelo TJD.

Paragrafo Terceiro - Caso o ato de agressão seja generalizado, relatado pela
arbitragem e/ ou coordenador da LDG fica (m) a(s) equipe (s) excluída (s),
automaticamente da competição, sendo julgada (s) pelo TJD, ficando passiveis a
severas punições.

Paragrafo Quarto - Qualquer irregularidade cometida, com relação à inscrição
irregular de atletas, quando comprovada, acarretará a perca do dobro dos pontos
disputados, sem benefícios das equipes. Para aplicação do presente artigo será
considerada:

1. A apresentação de provas pelo denunciante;
2. A confirmação do registro do atleta irregular, na súmula do jogo;

Paragrafo Quinto - Quando um atleta ou dirigente for denunciado por depredação
da estrutura física do estádio comprovado e relatado em súmula por arbitragem e
ou representante da LDG, os mesmos poderão ser punidos pelo TJD com
eliminação do campeonato.

Paragrafo Sexto - O torcedor que for denunciado por depredação da estrutura
física do estádio não poderá assistir aos jogos do Campeonato municipal.

Paragrafo Sétimo - As sanções anteriormente descritas nos parágrafos 4°, 5° e
6°, serão aplicadas independentemente de sanções civis e criminais, que por
ventura o TJD ou a (s) parte (s) agredida (s) durante a competição possa
apresentar. Todas as penas impostas pela TJD terão validade em todas as
competições organizadas pela LDG e em competições organizadas pela SECEL
que tenha o apoio da LDG.

Art. 35° - Os membros do TJD e da LDG não receberão reclamações antes,
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durante e após os jogos, sob hipótese alguma. Somente no dia seguinte a partida,
através de oficio.

Art. 36° - Os atletas expulsos ou que tenham recebido 03 (três) cartões amarelos
estarão automaticamente suspensos por uma partida independente das punições
que poderão ser impostas pela C.B.J.D.

Paragrafo Primeiro - No caso de agressão ou tentativa, o infrator (atleta -
técnico-massagista-aux. Técnico-dirigente) estará automaticamente eliminado, do
certamente independentemente de outras punições que poderão ser impostas
pela TJO, inclusive atletas e dirigentes que estejam nos estádios como torcedores,
sendo que a punição será no mínimo de 24 meses e se tratar de reincidência
poderá atingir até 60 meses.

Paragrafo Segundo - Cabe aos participantes controlar a suspensão automática
por expulsão ou pelos cartões de seus jogadores e não coloca-Ios irregularmente
no jogo. Em caso contrário, a equipe infratora será penalizada com a perca do
dobro dos pontos disputados, na partida conforme reza o CBJO.

Paragrafo Terceiro - O atleta expulso durante o transcorrer da partida, não
poderá permanecer no banco de reservas, caso isso ocorra e seja relatado em
súmula, o mesmo poderá a ser punido, cabendo aos dirigentes tomarem as
devidas providencias no sentido de evitar tais acontecimentos.

Paragrafo Quarto - Todo atleta, técnico, massagista, auxiliar técnico e dirigente,
desde que identificado, que estiverem nos estádio em dias de jogos de sua equipe
ou não, que vierem a cometer algum ato, os membros do TJO da LOG e até
mesmo a equipe de arbitragem que esteja atuando no referido dia, poderão ser
relatados pela equipe de arbitragem e pelos membros do TJO e LOG e serão
julgados e punidos de acordo com o regulamento e o CBJO.

Paragrafo Quinto - Quando um membro da comissão técnica ou da diretoria
estiver no banco de reserva alcoolizado e causando tumultos o arbitro reserva e
os representantes da liga deverá fazer um relatório para ser encaminhado para o
TJO e este diretor ou membro da comissão técnica será julgado e punido pelo
TJO.

Paragrafo Sexto - Os cartões amarelos serão zerados nas fases seguintes:
quartas de final, semifinal e final.
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§ 1° - Uma série de 03 (três) cartões amarelos suspende automaticamente uma
(01) partida, que deve ser cumprida no jogo seguinte da equipe;

§ 2° - Um cartão vermelho suspende o atleta automaticamente de 01

(uma) partida ou de acordo com as infrações processadas e julgadas pela
organização, na forma estabelecida no Código Brasileiro de Justiça e Disciplina
Desportiva;
§ 3° - O cartão vermelho não anula o cartão amarelo; ou seja, caso o atleta entrar
na partida com 02 (dois) cartões amarelos e durante a partida receber o 3°
(terceiro) amarelo e durante a partida receber o 3° (terceiro) amarelo e após isso
levar o vermelho, o mesmo ficará suspenso por duas partidas.
01 (uma) partida devido o 3° (terceiro) amarelo;
01 (uma) partida devido o vermelho.

Art. 37° - Em caso de invasão da área de jogo, objetos atirados ao campo por
torcedores ou outros incidentes generalizados que venham a prejudicar o bom
andamento da partida ou o desempenho dos integrantes da mesma, estando ela
em andamento ou não, e se comprovada à autoria do delito, os infratores serão
abordados pelos policiais eu estiverem no estádio e levados à delegacia, onde
assinarão um termo de compromissos, obrigando sua permanência em suas
residências, nos dias de jogos do campeonato municipal, com a supervisão do
policiamento local, conforme manda o estatuto do torcedor.

CAPITULO VIII
DAS DISPOSiÇÕES FINANCEIRAS

Art. 38° - A LDG será a responsável pela confecção e expedição de ingressos
para os clubes e para a bilheteira.

Paragrafo Primeiro - A Bilheteria na primeira do Campeonato Municipal de 2017.
Serão dos clubes e com a responsabilidade de pagarem os bilheteiros e os
porteiros (porteiros: da Bilheteria e de Motos).

Paragrafo Segundo - A Bilheteria das fases: Segunda fase, Semi - Final e
Finais votarão a ser divididos da seguinte forma: 40% para a LDG, e 60% para os
clubes.
Art. 39° - Todos os clubes serão obrigados a pagar suas taxas de mensalidades
de Janeiro à Agosto de 2017.
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Art. 40° - O Clube que jogar em débito com a LOG, perderá os pontos da partida
em jogo para a equipe adversária.

Art. 41° - O clube que estiver com o seu CNPJ irregular na Receita Federal
(Baixado), não poderá participar do Campeonato Municipal de 2017, só
adquirindo condições para retornar no próximo campeonato após regularização do
CNPJ.
Art.42°- Todos os clubes terão que pagar a taxa de inscrição do campeonato
dentro do prazo estabelecido pela LOG.

Art. 43° - A Premiação do Campeonato Procederá da seguinte forma:

· Campeão: 7.000,00
· Vice Campeão: 3.000,00
· 3° Colocado: 1.000,00
· 4° Colocado: 1.000,00

Total da premiação 12.000,00 - (Esta premiação será do convênio
entre PMG e LDG). Caso este convênio não saia a LDG ficará isente desta
premiação.

Paragrafo único: Os clubes finalistas: Campeão, e Vice-campeão receberão
medalhas e troféus. Receberão troféus, o artilheiro, o goleiro menos vazado e o
atleta revelação do Campeonato Municipal.

CAPITULO IX
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 44° - A LOG não se responsabilizará por acidentes que ocorram antes,
durante ou após as competições, ficando a cargo do próprio atleta ou, de sua
equipe, as despesas pertinentes a seu atendimento, bom como quaisquer
processos de âmbito jurídico futuro.
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Art. 45° - A inobservância das disposições deste regulamento, quando não for de
outro modo sancionado, sujeitará o acusado às penalidades que serão aplicadas
pela LDG e também às sanções de competência da Justiça desportiva, citadas na
forma abaixo:

a) - Advertência;
b) - Multa;
c) - Perda de pontos;
d) - Suspensão;
e) - Eliminação do Campeonato;
f) - Desfiliação.

Art. 46° - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo TJD
que julgará de acordo com as normas da justiça e da ética desportiva.

Art. 47° - Este regulamento será observado na integra para a realização do
campeonato municipal de 2017, sendo observadas as disposições em contrário.

Art. 48° - Este Regulamento entrará em vigor a partir de sua publicação.

Guanambi - Bahia, 16 de Maio de 2017.
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DO SISTEMA DE DISPUTA

Art. 49° - O Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador de 2016 será
disputado por 10 (dez) clubes abaixo relacionados:

1. ASSOCIAÇÃO ATLETICA PORTUGUESA DE MANDACARÚ;
2. CLUBE ATLETICO MUTANENSE;
3. CERAIMA FUTEBOL CLUBE
4. ESPORTE CLUBE BAHIA DE GUANAMBI;
5. ESPORTE CLUBE BIRA E CIA;
6. ESPORTE CLUBE VOMITAMEL;
7. ESCOLlNHA DE FUTEBOL S. DESPORTIVA VENUS;
8. GUANAMBI ATLETICO CLUBE;
9. HALLlS ESPORTE CLUBE
10. PALMEIRINHAS FUTEBOL CLUBE;

PRIMEIRA FASE

Art. 50° - Na primeira fase do campeonato, as equipes formarão 02 (dois) grupos,
A e B, cada um com 05 (cinco) equipes, onde se enfrentarão dentro do próprio
grupo em um turno único. Classificando para a segunda fase, 08 (oito) equipes,
sendo 04 (quatro) equipes em cada grupo, sendo as 04 (quatros) equipes mais
bem pontuados em cada grupo.

SEGUNDA FASE

Art. 51° - Esta fase será disputada pelas 08 (Oito) equipes classificadas na primeira fase,
sendo a disputa da seguinte forma: As 04 (quatro) equipes mais bem pontuadas na
primeira fase independente de grupo, que jogaram com a vantagem do empate com a sua
adversária, ficando assim a disputa:
A
(1°Jogo) - 1aA X 4aB colocada;
(2°Jogo) - 2aA X 3aB colocada;
(3°Jogo) - 1aB X 4aA colocada;
(4°Jogo) - 2aB X 3aA colocada;

a) - Jogarão com a vantagem do empate as equipes primeiras colocadas nos seus
grupos na primeira fase, em um sistema de mata - mata.
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SEMIFINAL

Art. 52 - A Semifinal será disputada pelas 04 (quatro) equipes, que passaram
pela segunda fase, estas se enfrentarão da seguinte forma, Vencedor do 1° jogo
X Vencedor do 4° jogo e Vencedor do 2° jogo X Vencedor do 3° jogo, onde se
enfrentarão sem vantagem, em caso de empate a decisão será por cobranças de
penalidades, classificando para a final as duas vencedoras desta fase. Não
havendo vencedor nas penalidades deverão ser observados os critérios de
desempate do art. 31° do Regulamento do Campeonato Municipal Amador de
2017.

FINAL

Art. 53° - A final será disputada pelas duas equipes, que passaram pela semifinal,
em um jogo de 90 (noventa) minutos, e em caso de empate no tempo normal para
saber o campeão será através de penalidades de 05 (cinco) pênaltis para cada
equipe e um novo empate segue as penalidades alternadas até sair o vencedor e
caso terminem as cobranças empatadas. Não achando um vencedor nas
penalidades serão observados os critérios de desempate do art. 31°. Do
Regulamento do Campeonato Municipal de 2017.
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"ESPORTE E ARTE E LAZER~
RESPEITA O SEU PRÓXIMO~ AME SEU
IRMÃO COMO DEUS TE AMA~ PENSE
BASTANTE ANTES DE AGIR~ EXISTE

/

ALGUEM TE ESPERANDO EM CASA DE
BRAÇOS ABERTOS~:

Apoio:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUANAMBI
....,

FEDERAÇAO BAIANA DE FUTEBOL

SECRETARIA DE ESPORTE E
CULTURA

SECRETARIA DE SAÚDE DA PMG
....,

17a BATALHAO DE POLICIA MILITAR
DA BAHIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
C.N.P.J: 13.982.640/0001-96

FONE (077) 3452-4301

Guanambi, 5 de junho de 2017.

Presidente.

Encaminho a Vossa Excelência o Projeto de Lei nO12 de 5 de junho 2017, que
"Autorize o Poder Executivo a firmar Termo de Fomento com a Liga
Desportiva Guanambiense - LDG, e estabelece outras providências", para
apreciação e votação, EM REGIME ESPECIAL, conforme explanação
apresentada na justificativa do presente Projeto.

Atenciosamente,

JAIRO 5
Prefeito

GALHÃES
io de Guanambi

Exmo. Sr. Dr. AGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO.

Presidente da Câmara de Vereadores de Guanambi.
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PREFEITURA MU ICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CNPJ r,°13 982 640/0001-96
CEP 4l:i.430-000 .. GUANAMBI BAHIA

Fone (77) 3452-4301

C"ONFERE COM
. D~~"GIN L

PROJETO DE LEI N° 12 DE 5 DE JUNHO DE 201

"Autorize O Poder Executivo a firmar

Termo de Fomento com a Liga
Desportiva Guanambiense - LDG, e
estabelece outras providências".

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso

das atribuições que Ihes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara de

Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Termo de Fomento com a

Liga Desportiva Guanambiense - LDG, entidade jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ - MF n° 13.242.771/0001-37, sediada nesta Cidade, no valor

de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), destinados à premiação de Clubes de

Futebol, atletas, bem como a organização e a realização do Campeonato

Municipal de Futebol de Campo Amador de 2017.

Art. 2°. A Liga Desportiva Guanambiense, deverá prestar contas dos

recursos recebidos até o dia 30 de dezembro de 2017, conforme Termo de

Fomento a ser firmado com o Município de Guanambi e a referida entidade, em

atendimento aos preceitos estabelecidos na Lei Federal n? 13019/2014, que

"estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não

transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a

consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política

de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; institui o



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO. 90 - CENTRO

CNPJ n013.982.64010001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone (77) 3452-4301

termo de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nOs8.

junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999."

Art. 3°, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO DO MUNiCíPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA

BAHIA, em 12 de junho de 2017.

Prefeito do
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CNPJ n013.982.64010001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone: (77) 3452-4301

r';ONFERE COM
O ORIGINAL

DE 2017

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N° 12 DE 5 DE JVN
tlriana rado arques

r As ssora Jurídica
ASIBA N 16.243

o presente projeto de lei que ora submeto a consideração desta
Colenda Cãmara dispõe sobre a autorização para firmar Termo de Fomento com a
Liga Oesportiva Guanambiense - LOG.

A Liga Oesportiva Guanambiense - LOG é uma sociedade civil que tem,
dentre outras finalidades, a de dirigir, difundir e aprimorar a prática do futebol, bem
como a de promover os campeonatos, torneios e competições esportivas, incluído
nesta seara, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador de 2017.

Incentivar o esporte em todas as suas modalidades é uma forma de
estimular os jovens e adolescentes a uma vida saudável, buscando através dos
conceitos da prática esportiva, uma convivência coletiva onde o respeito aos seus
limites e aos dos outros atletas, favorece a comunhão de princípios voltados à
solidariedade, companheirismo, respeito, humildade, e tantas outras qualidades
abandonadas em um mundo cada vez mais individualista.

É importante lembrar, que os recursos que são canalizados para as
Federações, ou clubes profissionais, não são repassados às Ligas municipais,
regionais ou estaduais, constituídas por esporte amador, ficando, assim, o ônus
diretamente com o Poder Público, neste caso, o Município.

Oestarte, nos termos do art. 217 da Constituição da República, é dever
do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, através da destinação
de recursos públicos, por meio do tratamento diferenciado para o desporto
profissional e o não- profissional, bem como promovendo a proteção e o incentivo às
manifestações desportivas de criação nacional.

Feitas essas considerações vimos, como já o fizemos outras vezes,
propor, através deste projeto, um repasse da ordem de R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais), para que a Liga Oesportiva possa utilizá-Ios na premiação de clubes de
futebol, atletas, bem como a organização e a realização do Campeonato Municipal de
Futebol de Campo Amador de 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CNPJ n013.982.64010001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone (77) 3452-4301

Assim, solicitamos de Vossa Excelência e de seus ilustres pares a
apreciação e votação do presente Projeto de Lei, EM REGIME ESPECIAL, tendo em
vista que já iniciou o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, necessitando,
assim, disponibilizar recursos financeiros para garantir o bom desenvolvimento desse
Campeonato.

Guanambi, 5 de junho de 2017.

CONFERE COM
O OR~G~~J;~_~.,
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PREFEIT RA MUNICIPAL DE GU NAMBI
PRACA HENRIQ E PEREIRA DONATO, 90 - CENIRO

'c PJ n013.982.640/0001.96
CEP 46.li3\l-OOO - GUANAMBI - BAHIA

Fonefax: (77) 3452-4301
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"Autoriza o P der Exec tivo ~ - ~,~~~~ )·,621\3ÇlF.I3, l,r\

Termo e Fomento com a Liga
õesoortlv» Gusnembiense - ~DG. e
estabelece outras providências".

DE 2017LEI N° 1.121 DE 14 DE JU

o MUNiCíPIO DE GUANAMBI, ESTADO DÂ BA IA, no uso
das atribuiçõe que Ihes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara de
Vereadores a rovou e ele sanciona a seguint lei.

Art. 1°_ FiC~ o Poder Executivo autorizado a firmar Termo de Fomento com a
Liga Oesportiva Guanambiense :- lOG, entidade jurídica de direito privado.
inscrita no CNPJ - MF n° 13.242.771/0001 37. sediada ne ta Cicao no valor
de R$ 3 .000,00 (trinta e cinco mil reais). destmados à prenuação G€ l)ubes de
Futebol, atletas, bem como a organização e a reahzação do Campeonato
Municipal de Futebol de Camco Amador de 2 17,

Art. 2°, A liga Oesportiva Guanambiense, deverá prestar contas dos
recursos recebidos até o dia 30 de dezembro de 2017, conforme Termo de
Fomento a ser firmado com o Município de Guanamoi e a referida entidade, em
atendimento aos preceitos estabelecidos na lei Federal nO 13019/20', 4, que
"estabelece o regime juridico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a adrrunistraçào pública e as
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, oara a
consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes par a a poiítica
de fomento e de colaboração com organizações da ociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e altera ae eis nOs8.429, de 2 de
junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999."

Art. 3°, Es a lei entra em vigor na da a de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNiCíPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA
BAHtA, em 14 de junho de 2017 .

. ~
~ ~GALHÃES

un~o de Guanambi

J



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Praça Henrique Pereira Donato, 90 - Centro
CNPJ-13.982.640/0001-96

CEP- 46.430-000 - Guanambi/ BA

Ofício N° 19/2017

Da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

Para o Exmo. Sr. Jairo Silveira Magalhães

M.D. Prefeito do Município de Guanambi

Guanarnbi.vl ê de junho de 2017.

Senhor Prefeito,

Tendo em vista a Lei Municipal n? 1.121/2017 que autoriza esse Município a firmar
Convênio de repasse no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) com a LDG-
Liga Desportiva Guanambiense e considerando a Lei Federal n? 13.019/2014 e o
Decreto 177/2017, solicitamos de Vossa Excelência a formalização do Termo de
Fomento, para que o Município através dessa Secretaria possa disponibilizar o
recurso em tela para a realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo
Amador de 2017.

Cabe salientar, que a LDG - Liga Desportiva Guanambiense vem realizando o
Campeonato Amador com parceria direta com esse Município a mais de cinco anos,
no sentido de valorizar e incentivar o esporte em nosso município.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores

esclarecimentos.

Atenciosamente,

M . I d~~' . C Iarlste a . e za eixerra ava cante
Secretária Municipal de Cultura,Esporte e Lazer

Decreto nº19 de 04 de janeiro de 2017
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LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE SFERNANOES.~;.

Fundada em 15 de fevereiro de 1965
Filiada à Federação Bahiana de Futebol

Sede no Estádio 2 de Julho - Bairo Paraís
CNPJ 13.242.771/0001 - 37

---_ ..._-------------------

ATA DA .ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO
PRESIDENTE DA LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE ISAIAS ALVES DA
SILVA. Aos doze dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, às vinte horas, na sua
sede localizada na Praça Dionizio de Brito Vila Boas Sln - Bairro Paraiso, reuniu-se a
diretoria atendendo a convocação do presidente em exercício para deliberar sobre os
seguintes assuntos em pauta. Nomeação dos novos membros da diretoria e pedido de
afastamento do cargo de presidente, o senhor Isaias Alves da Silva, agradeceu a
presença de todos os convidados para compor os cargos da nova diretoria, nomeando
todos para um biênio 2017 a 2018, sendo os seguintes cargos, diretor Administrativo
Gerei Ramos Rocha, diretor financeiro Polyana Viana da Cunha Pereira, diretor técnico
e de Futebol Erivaldo da Silva Santos, diretor de Árbitros José Nascimento Benevides,
diretor de sede e patrimônio Silvana Santos Ferreira, diretor de Relações Públicas João
Roberto Rocha Pina. Tribunal de Justiça Desportiva - TJD, Edivaldo Oomingues
Santana da Silva, Wellington cry Novais, João Genésio Queiroz de Arruda, Paulo
Gilberto Neves Cardoso e Oailton Alves dos Santos, em seguida deu-se posse a todos os
novos diretores que assumiram os seus cargos imediatamente e os membros do Tribunal
de Justiça farão urna nova reunião com a finalidade de escolher o seu presidente, o
secretário e seus suplentes. Em seguida o senhor Isaias Alves da Silva presidente,
alegou-se que precisa afastar do cargo e requer da diretoria da Liga Desportiva
Guanambiense a título de licença pelo período 90 dias, pois precisa resolver vários
assuntos pessoais inadiáveis, logo após algumas considerações da diretoria foi aceito o
pedido dalicença, iniciando em 12 de Junho e encerrando em 12 de Setembro de 2017,
quando deverá retomar ao seu cargo de presidente de acordo o artigo 29 do Estatuto da
liga em vigência assumirá a presidência o Senhor Joel Alves de Brito, vice-presidente
da Liga Desportiva Guanambiense, conforme consta no artigo 29 paragrafo primeiro do

, Estatuto da liga, o vice-presidente, além da atribuição de substituir o presidente
~ enquanto estiver investido no poder, promovera todas as atividades necessárias ao

• ,:~' cres~imento ,pa entidad~. Na?a mais havendo a constar enceITa-~c a esta ata, .que ~epois\?- de lida e aJ'rovada, sera assinada pelos presentes na Assembléia. Guanambi-Bahia, 12
de Junho e 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CNPJ n013.982.64010001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI- BAHIA

Fonefax: (77) 3452-4320

Guanambi, 20 de junho de 2017.

Ofício Dotação nO103/17 - SECo FAZENDA

limo. Sr.:
Rangel Fonseca de Brito
Diretor do Departamento de Licitação

Prezado Senhor,

Conforme solicitação, o recurso orçamentário para atendimento da despesa
referente ao Orçamento de 2017, no valor de R$: 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais) é a seguinte:

Unidade Orçamentária: 09 - Secretaria de Esporte e Lazer
Projeto Atividade: 131220032064 - Gestão das Ações da Secretaria de Esporte e
Lazer
Elemento: 335043 - Subvenções Sociais

Solicitamos, também, manifestação por parte da Assessoria Jurídica sobre o
referido processo, opinando pela forma de Licitação.

Cordialmente,

~~~
Roberto Júlio Pereira de Oliveira·
Secretário da Fazenda
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LDG - LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE
Filiada à Federação Baiana de Futebol

Fundada em 15 de Fevereiro de 1965 - CNPJ 13.242.771/0001-37
Com sede no Estádio 2 de Julho - Bairro Paraíso - Guanambi - Bahia

.,/

TA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇAODA LIGA DESPORTIVA
GUANAMBIENSE, CONVOCADA PELO PRESIDENTE EM EXERCICIO O
SENHOR GERCI RAMOS ROCHA, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e dezessete,' às vinte horas em segunda sessão, na sede. da
entidade Liga Desportiva Guanambiense, lo~alizada na Praça Dionizio de

rito- Vilas Boas, S/n. - Bairro Paralso, nesta cidade de Guanambi,
reuniram-se nove clubes filiados em situação regular com a Liga sendo os
seguintes clubes, Associação Atlética Portuguesa de Mandacarú, Clube

Atlético Mutanense, Esporte Clube Bahia de Guanambi, Esporte Clube Bira
.e Cia, Escolinha de Futebol Sociedade Desportiva Vênus, Esporte Clube
Vomita mel, Guanambi Atlético Clube, Hallis Esporte Clube e Palmeirinhas
Futebol Clube, não compareceram e não tinha condições de voto os
clubes Ipiranga Esporte Clube, por estar com o seu CNPJ irregular, O

Ceraima Futebol Clube, por estar em débito com a Liga. O Esporte Clube
Bahia de Morrinhos por estar em débito com a Liga e com sua diretoria
irregular, O Vitória Esporte Clube por estar com débito com a Liga e com
seu CNPJ irregular, O senhor Presidente da Liga convocou o Senhor
Edivaldo Domingues Santana da Silva, para presidir a sessão da
Assenibleia Geral Eletiva, que deu abertura da votação as chapas número- .

um Isaias Alves da Silva, e a chapa número dois, composta pelo o Senhor
Ubirajara Pereira da Silva, feito a votação, abriu a urna e fez a contagem
d..9~votQS,_s_endQquea.chapa número urn.do.Senhor.Isaias Alves da Silva

como presidente obteve cinco votos e a chapa do Senhor Ubirajara Pereira
da Sllva obteve quatro votos, ficando eleita a chapa composta por Isaias
Alves da Silva tomo Presidente, Joel Alves de Brito como Primeiro Vice-

Presidente, Ariston da Silva Santos como segundo Vice-Presidente,
Hermenegildo Alves Silva, Marcio Pereira Menezes e Eli Gomes da Silva
corno Conselho F!s_~aJ,_.p'~q[Qde S.:.o_uzaOliveira e José Bernardino.daRocha

como Suplentes do Conselho Fiscal, houve varias manifestações de
gratidão e em seguida deu-se por encerrada a sessão da Assembleia Geral
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1063 LIVRO A:O Pag: O em 15/03/2017

conforme segue: DAJE N°: 9999 017 911939

J'Apresentante ; ;.;: :: ioo LIdA DESPORTIVA GUANAM!3IENSE

;::,\:~:W~'~(~k.s~D.!t;/:,::;'i/:.'..:!;:':.'.y.~:::,:,' .~:,: o I 00

Natureza do Titulo : ATA
~." .:'::

; .!

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahla

Ato Notarial ou de Reglslro
OG69.AB248331-4

MC858D08FV
Consulte: .

www.tjba.jus.br/autenticidade·

Ernolurnentos . : .: :, ~,.:
Taxa Fiscalização .:..: .. :
FECOM :...:..:.,0;.:.:.:.:: .. : :
Det. Pública :

PGE .

R$
R$
R$
R$
R$

145,71
104,91

44,68
3,89
0,00

TOTAL GERAl. : : R$ 299,19

Guanambl. 24~_2_0_1_7._· _

D~LCI RODRIGUES REIS FERNANOES
OFICIAL

::..-----
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LIGA DESPORTIV A GUANAMBIENSE

RELAÇÃO DA DIRETORIA

Nome do Presidente: Isaias Alves da Silva
Filiação: José Dionizio da Silva e Dorningas dos Santos Silva
Naturalidade: Espinosa - MG
Data de nascimento: 20111/1955
Cart. Ident. N°: 21.355.721-52
Órg. Expedidor: SSP/BA
CPF/CIC n? 367.494.006-04
Profissão: Paisagista
Endereço: Rua Estrada da Usina, n? 16, Bairro B.N.H.
Cidade: Guanambi-BA
CEP: 46430-000 '-
Telefones nOs: (77)99930-2315/ (77)99193-3...782/ (77)3451-8764

(
Nome do 1.0Vice-Presidente: Joel Alves de Brito
Filiaçã~: Constantino A~ves de Brito e .Coli,~t~IViP5~'i~!,~~~.,d~ Çonceição
Naturalidade: Guanambl-BA' ;'\~:' ,., .. i"" "'~, I' ::s',
Data de nascimento: 'j "'~' 'f< •

Cart.ldent.: 1,965,906
Org. Expedidor: SSP/BA
CPF/CIC n": 006.878,038-96
Profissão: Funcionário Público [e~~~~l ".' . !

Endereço: Rua Joaquim Lessa, ~{o~73;~,J.3ai~ro)3ra~ílja 't
Cidade: Guanambi-BA !~ \ \"::rf 'l \
CEP: 46430-000
Telefones nOs: RES.: (77)3451-4438/ trab.: (77) 493 -2 I 00/ (77)988-0830/ (77) 991-20 I 3

, ') ,

,.

Nome do 2° Vice-Presidente: Ariston da Silva Santos
Filiação: Fidelcino Teixeira dos Santos e Maurina Henninia da Silva Santos
Naturalidade: Guanarnbi-BA
Data de nascimento: 23/08/1969
Cart. Ident: 04.918.824-44
Org. Expedidor: SSP/BA
CPF/CIC 11°:513.767.255-68
Profissão: Vigi lante
Endereço: Rua Atílio Cassimiro de Castro, n? 515, Bairro Ipiranga
Cidade: Guanambi-BA
CEP: 46430-000

Nome do Diretor Administrativo: Gerei Ramos Rocha
'Nome do Diretor Financeiro: Polyana Viana da Cunha
Nome do Diretor Jurídico: Venilson Nonnanha de Castro
Nome do Diretor Técnico: Erivaldo da Silva Santos

orne do Diretor de Árbitros: .José Roberto ascimento Benevides
Nome do Diretor de Sede e Patrimônio: Silvaria Santos Ferreira
Nome do Diretor de Relações Públicas: João Rocha Pina

I
J

.-" ~11"'"L' ! _ .J..:t:..-
c":",A-. '.J .• __ • --

FlS; ~:""'-~'":""""If-"'>I-I
PROC; *,",,,+,~.,..-I-""'_I
ASS;



.: --I(,i -~)'I._ .• !.-~.!.í..;._i.'_-,.--,., 1.:·.·.•.·-..I_···.'.·.,-~,, ..-.,-.! ..-;-."J,.-...,_:~-.•:;,.".'J::: ...;.'.''.".:.:0" :t~;':'~"C"'I",;C:;~;~CI"~""i"'''~ í~,~ ~~~'I':~-l '~U'~-l ' 'J//'J /.' ~__-' r~)
_ ~ _ _ _. _--l- ~ •.. Á __ . _.L 1 •.. ~ L._'_ ... _~._.._. __~ .. !...-•• .....J...;. __ .1_ ._. _1"._' __ ~.l_--i......J.._ •.. _J ._ .._.~~..J_ _ __ .--I.--.!.

, ESTATUTO DA! LIGA DEüPURTIVA GUANN"BIENSE . I 1< Ii í ,. O/_~. I j
: 1 QJ\.p D~Ub;O I I I,'
!. .l,' I I, DA ENTJ'pAD]; E DOS S~1l.§ FI!\f~ I. , \ I -.... ':.n i J. I \i Art ~ 12 - !I. Liga Desportiva Guanamb í.cn se , aqui denominada L.D.G. 159'"

ou Liga, f'und ada en 15ide fevereiro de 1.965, é uma
. I

Sociedade c Lví.L regida {pele. Direito Comum, Leis Desl I
po rt.í.vas e este Estatu~os7 com séde na cidade de Gual (;;..

nambí;' Estado da 13ahiél,) e com dur'Jção por tempo i1inül I
: I

j'-,

i
Ard 2º

tado o

A LDG. e fU:Lada a Fed~ração

a cujos n~rmas e resol~ç6es
são f'f.n s da L.]).G o

1".8.1",Dahiana de Futebol?
se SUb1118te •

i,
Arq 3f2 -

: _ .'. .'
i

dirigir, d.iflfid:i.r;:e aprimorar a prática do fute:boli
P:romover e super íri tcnde r c ampccna to s , torneios ie

competições e spo rt í.vas i
c) - do s seus fil Lado s .

11
Di\B

j

..Ar:t, •.. )+º . - AL~Lg a teJ:lI, C9IT10 :Ln s~p.~~.,,:.a Bande ~_ra? o El~il~l erna 8 o I. (.y

i Un íf'o rme , com as seguintes car ac t.er Lst í.c as r

a) - A Bandeira é r-e t.ang ul ar t o pano Branco Vermelho
(~ azul , com o e scudo da L'í.g a no centr-o e as in:Lci.,/

L.D.G,
b ) .. A liGa LeJ!! dois Un í.f'o r-ue s : O nº 1, co m Cam.iaas

Branca. e Azv]., [;018. 8 punhos azuc s , calções brani
co fTlej.ões ;:)31.Üo ') n~l 25 é compo sto de camí s as 'Ver

meLha t-? Br anc a , C~ C01Ti go]~o. c_~ }?Ul111.0r.-3 br anco , e ;r.élJ.

ço c s C:~lli8 j.é1 os vcrw.ê11'1o.

DA QnGhP~j\..Q)lQ E QQ.Q EODmJ:§.ê,
GECatO I·-~·~-·7··

DA ºE9.::~LLJ~A.ÇAP
Ar t , 5'g ... A LoD.G. 8 Con st í.t.u.Íôa dos Cl.ube s e L.3S()c:i(i(~ãc :f'j.J.:i.:l:'l:.t20,

Praticantes elo I'ut.e boI no ô.)[Ibito l'·.unic:Lpal.

Ar t , 69 ~ t, or g an Ls açào 8 o f'mnctonemcnto c1.a. LDG; r e spe í .. tando·o
(I "L''" po c•. 1'0 Y1P c' i'P TI' •..t "1 t.uto (1 be de c (:,r '1o '~'" no I' ma'.' ('O 1'1S '~'~ '01.• J I.) Iv. J I.) I.J • *' •.., c.. J ": 'i . •.......\.....~~..... ,.. (~ .:> r , ••....I. _. •.. ;J (i

", f.'•••..••. _. J.
ato ~:;

: I'

I' - "

CO~JFERECOM O ORIGINAL
E,~\::.~~tl~A~"I...--,.,
:' ..~' ,-; ;- -' ! '
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L'Lt,.,{f:~jjTfi'fT~r~ú !rd:Z'ij,=3\,in~ ~t)t;t:..i .sIOl.lv~d vI.; \.:.Jr,':;';'; oui .,;,}\II\I~:: oJê es.c rlbv I~Uj\·.: !:, IIl.j( IllI.C;·I-,',:~I:.;

".:~(, \'\ ;';.,.0,1 • \ ,.,.1',- '!I~ r.;~;..·:.l

. -----"-- ----_._ ....
i

:tl\,

~ .

; , ':..; L :.-': -, L: ~ L', ... : .:_:..l.J...LLL; ..~J_ LJ..tL!...Ll..LU ..l..t.G._.LU- L L':"'L~..LLL:"'!. :_~.J...L!.1.)-' ;
._- ,.') - .. .•.. I \ LDG - °h" '1' ' l -". L .1 t\Paragrafo uni.eo - J .J. nao r e.cor; ecera corno va a ias as u.lSPOSr-r,:

ções que regulen! a organisação e o funcionamento
rias Associações le C'l ube s e sias filiadas neste
·c' t J.f'JS a tuto • j

..\rL. :'?,! .. l\~'; obr Lgaçô e s contraídasl pela L])(~. nao se estende ás
suas fil .i ad a s , nern lhe s -ler iam vínculo s d(~ sol idar ieclade •.,
SL,as rendas e r-ec ur so S flinanceiro s, .í.nc Lus í.ve Proveniente,
elas iterM~nIX~Xi{aIDiif5()ili ob~~igações que a s sumí r , se1'209 exc1

us Lvaiuent.e , empregada n~ realisação de s1..1.'2-s final:idades •
.;'..:1.'1:.. ~y~... :., LDG. lÚO Lnt.e r v Lr-à , de! oficio, em nego c io s ou a tiví.d ade

)

p('cul .í.are s d.as fiJ.iad.as ,! nern aotor .i.zara .i.ntervcnção s

.sal ':n nar a ;
.1\- manter a o~~delJ!despo r t í.va () o respeito

I
chovido aos seus poderes Lnt.er-no s r,
:6- faZ,E1' cuniPf'ir atos Leg al.men t.e e xpeü.lrío s ]

por Úl'gãQ!s; ou Rcpr-e sen t.anto s d.epocJ.cJ' P~l1üli

00.
. , ,

A n~el.U_d;:. prevípta. neste ar t í.go so :~eré!. ~1.«\t<\1c1(),
por Lní.o í a t í.va] da LDG. S8 náo ho vor nutre' 1'le:Lo

de r('lstc.belec~~t, a o r dorn ou a cLscirüina.
tX. i\r L. \.!" - li, L')í] o '(5 "J.:t::'t·l[{ldü 1')elô'i;:'~i')Ótl:B-i;-c'3"' i'lói1C1ónâclJ's" 110";1,; Li.só : ill?

CD';\ " co l.abo r-açdo dos ód;ãos r e f'e r Ldo s n(,:'1'231!10 artí.go ,
J ;)

fr\.;n:~:l: lJocho:c5:

J.'t "'.,i -:~.r i·...•S 1 I:') LI ~~xcr I~;2. c:-Jrgo ()u .rU11~.~8.0., I'P !It uno r a/i a O') nj,o,,
;:., i"t..~·;~·:()(·.·;'·).~::':~·;.o,L:tgé-J. ()U ..ua s ~:T:LJj_~ld.:.·~s?c xceto , qU.JT1cto

",. ::.; l._...: .: 1 .:.1::: :~..•~._-~(2 f C J to (l',~~lJ~:lTti C J r·1,yr· (te [..~.;s e :~jlJ1é~:t a :'~e r ~1~L

I,t ;.~~,~:tt;~1\·'11·1Cl~)I;-.!} .i berat Lvo ;

{)J( ~ 13 .. '-.:",:v:i. ~·~_·t.:).~l__ ':;c ~:;(~i_' e] (:~1to 011. ~-:.;~8rC~:~I'car go \;"';',1 ·~llJ.;~,·1::-J1::'l~J:--

o u uao ,

O',, :CiC!/."',.1 ..•... , .• ,,- "I .. t- ..: .. ·,,,·, ('''-''(')-I'':'J'1(1(') f)'··j'1:--llei',,·lr-'~.L\.._.l.t .,}._l -; .• , .• ..J.\f._ •. t. -,~_)JI'.I.;A-'-1.. ' .. :.\ ..... :1.. __ ... \.' .• _. :i.'::\J)O s t:J.

~ •• 1" " ~ •. ..',;

:..:,' ;',:se rut i.no socr et.o s l?ro CCdr:ll(10-- !..~Q (~1.1 C;':lSO de CiO, ~:,:1ÜQ i

., !iL' :;C!!~lUld(' l,:;scTutincid) \'ntrc c:S C010Cild()~, (;Í!! pr LiílC'lT'O

i.U:>.'..~r'. ']':' , :l.pÓ~: ,') 110M) .o scr-ut.Ln i.o ; vC'r:;.fj_C~·F' ..·se ·.\ut::I'C!

c >:~ -;j .t(-~_~ _:3_i:'?:~:~~lJ~O l.".lS.8!tt.Cl" :~;~i?_-'__c' l '2 i Lo.s: (!'Ç:-t~t!'(' :-> G • -G'~D_~_ilc'(~ ::'.~:.f:-)~S:-

'>~.'-! ::.'n·~)~'t·'J.';1..\':1, pr o vat.e ccndo , I.C'·;" ')Tdc:.1 ;.:U'';C'2~3SJ_V;.1; ;l c an

i,
I
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,... I l· I . , i I I ! I j , I U j j ; ! j i L: u_L J u...lu \ ..J..u_l_,_I_I_L:iGU ...JJ.LLi..lliL.LJ..LLLL.1L.L..LLJ _.

... __ 1 . .L._L'·~···_.LRV: ;~r-~~e-~h:des-e-)~lpenhia~o na entidade, cargo] durante ~ : V 01

! g e s tâo finda; ~

! fhl. 13 tenha desempenhado! na entidade cargo em outra gestão

'" ! PV' C - tenha exercido ca;lgo mais elevado em ASSOCÜ1Çã.o;

R". DO· , . 1y rnaas Ldo 50.. i'
Arto,11~2.. Poderão ocupar cargos em qualquer poder ou OrgãiJ. da

(

L.D.er. somen te Brasil~iro nato, maiores de 21 (vinte um)

"U10s , \

PX .. ll.Td l2º - Os membros dos POdere~ e ~rgãos não
f'or ma , ,:'(nmmeraclós pe l eis f'uncê e s que

, I·'
\ Ó - ,U membr-o de qualquer p,oder ou r g ao po de r a licenciar-se. ,

do e xrc Lc í.o do cargo Ok,l função 7 por p:,'uzo não superior D.
,. 1

~;() (rio vent.e ) d:l3.S7 pOrl[endo, caso nc ce s s ar í.o , ~:;er:!.·~!10va/
. I,

serno, de qualquer
exercerem na L.D.G.

I i-jYR. Artn ' 139. _.

do :'1 Lí.ceriç a , i

II1,--
POD}lm:,:s---r-

J\.rt. ;J 1.~.9. .• S8.0 poderes da LigQ~ !
~\) .. As scmb.l e í.a Geral; I

" !
'" b) 1 •• tJ:!.unta de .Jw;tiç:a De!sportiva

"'\.1'.,. - -:-"", . C) ..' ·Ci)h'se:r'l1:o~·'li'i·ÉlCL:tl__: ,:.,~;,:,,;:,.j:;:,(:;-
. !

DOS

d) Presidenciaí'
DÜ'ctor1ao

"

dos. })oder00, poderão
I

Aux í.Lí ar e u e Dcparf'-,(·J;lC~n\t() s o

:

PeTa. cOipper(J.!e nas 8;tj.vida.des,
sor í.mst lt u ído a SC1,ivio-'O"

• ~ ••• ) J v -~ ...) - 'j '!J' 'J

]1...Uª=_~~)~º-~[

,
"' A '~s~:;{~rf!bl{::iL.'.GC:lal, POrJ:OT:'J. seber ano ('I;:t Lj.[';óc? consi:.i.tl.1ÍJ2SP

elo:, Clu!:Jcf:J e c'..s[()cio.ç:J.o' dLr c t amcn t.o fjJiacla.s.
(" ..,J,C '10101(,<;

ti
S:Ü,tCiiW.

i.ni.t.ari.o nt rcp!l:"]sc:ntct\;~Í.o (1()~) fLlLarlo s
i.h.' arnad..-n' >

.i!.,\s :·::eldl1ój.::1 r e un j.- SE-:- ú, o r-di.nru- Lamon te;

'"Frcs:lch:n:l'::iLl. e votar :.1 pru:x,s:t;·,.
ínc.l U.'3 'i",,~no,

I
I
i
[
I
I
I

I
I
!
!

fJ~

!
II,;
I
I
;
I
!

. I. ..:

i lI:

!

: .~: .-

iü:l pr:L,",·,irJ. qul aeria <te j ane Lr'o t.r í.era.Irnent.e , };:'~ra;

''::.legar I) pre::;:u:1ente,: 03 .to Ls V'i ce Pr(~s:i.dclltes, c1t:d
'L·.J/~G:; C" ·(Y:'j'-lL.::-;jt;l'oú;:db··'"COn~~T(J.bb' ····10:"8\::aT·'~·'_.. " .' '

C""ICr:r>t: CfVJ (\ .O~\G\N~U\\11 1.111. ~\J'., " ..lL
t~!:VJ I.', "f'i-"! -t-r :··'······-7-.- . ..~._ -r •
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{I I j:- Y

if)i\ PRri~grafo único Aposse elos membbo s dos poderes ela L'í.g a , ponetá
I .-. "P~." ' ~I' ocorrer logo apo.s a proclamaçao dos r e s ul t.ado s

I .

da eleiçe.o ou etn solenidade de s í.gnada para 05
I: i (cinco) dí.a s de})OiS, no max í.mo ,

; Ifi./.., Ar{~ •. :J}3P _. A Asselnbih.íia. reunir-sr-, á, e x tr-aor-ô.ínar í ament.e , para dei,{/; (,1"\ .j' .

'c i lLberarsobre matéria d~) interesse geral da Liga, a
1

terço dos seus componen t.e s , por .ini
Pre~idente da Liga ou por couvo cac ão

..

i.'e'lUerL}ento de um
c Lat í.va do pó r pr Lo

do Conselho Fise 2.1.1.

i\ Assemb'lé La Gera1 ser~l comvo c ad a peJo Presidente da
I

Li.gn. ou seu. sub st í.t.u to l legal, com émtecedência (l(:~ 06,
(~;,~ü;)dias mediante eçli tal publicado em, um jornal .d í.a

'r i.o 9 ou serviço de nad~O da c i.d.ade ele Guanamb i , CQJL)\endo
~;/1)rCSarr;ente 0, r-e s pe c t ã.va or dem do dia.

... O~· ;', _ , . . 1 , . . I i

fé.1.T~:iU;j···lfoJkJ't\tco - J~ As semb.l el.a GeraJ se r a obr Ig a tc.r Lamen t.e crJn'(oca
ela pe.l.o Presiclente da +,igo. ou. se u sub s t.Lt.ut.o lega} a

y'c'Juel'inlCY1CU dos Club~;s que represente pelo meno s
} ~

:2/3 (d.Oü;) t.e r co dos vót eo c, em caso ci<::~ o ro í.s sáo o.ec?o:r'
, I

... "'1 c' , r, .'" ~ ~ 'J"'. c' ') ~,l ~e . , ~'~}'ment )"'1 CJ '1")'" 'r"'> h, /.1'" -.,__0", .1.1_ \(AL"" l..\.d", l.•.l), 1. ,(fLcCJ. ,. ,. O, I',., O ',L l" .•C.. q1.!lE:./

i

Art, 19Q

-'I; Ir,

Na 1) ) ..·"1, .. ·....if'oK # -, t" . .1. c.c~ '.:. (.1. .. 1",) ')Q •.• En~;re a data dE;.';i~~';:{~;)cação e da n.':1.mião o PT;:JSÓ
!

nao p()der:~ ult.r apac ar çle Cl8(oito) rlLa s ,

,.,),() ,~ J}" 1'('>1'U~l'1'o~'" r; r'I:' r, "c'>ll'j1)1 c~J'" GC'I"" 't <J' pr'2; ('\i; -abe r í "J C'.. 'PI~,'8,j.~,....... ••. L. •• I.:j '.\ ••..•. ,. • L.J ";" .f.J. \.•.•. 1:;.1.._ _ • .•.•. •...•. _, .L- ,,-". V( ..

~:;jd:i,das pel,o Pre:':.:LcJente da LiGa e para cs fj~ns prcv i.eto s
,

na Let.r n i31l elo art . 171 deste Est.st.uto , se r ao pll:EnJ:nr~a:sx,
·Prl),,~Ld("d:1. por um dos se ús membr o s e soo.l í.do no momen to , ()

qual corrvi.d ar a o sec:cet;~n'io e o s e sc r ut í.nado r e s e

.1 ro '1' J .', ...• " ., -, '.:o c '1".' ,'\c' r-« ,o, ib J ~"', ,-..r, ~7 i'" l a s ~ . , IJ.lC. C P ..,LOl~J. <1(:;0' ..,,0 l L.c .. ,',,:>eJl, .,C.J ...;L 0c.I ela JOllllC '-).:,; pOI ·"·I(J,lO/

. . . ! ' .
l':i.~l. s í.mplke s de votos cJ9::~ pr e scnte s a !'C'.lrJJ.ao?

tJR .~~)' ::(;1' :.,!:j 1 (~ ;'~ Asse mbl. é ta se :Lnp tal ar 8., (!);l IJL' :LinE'LJ'3. corivo c "'C; ~io
f' CO',f: o co mpar e c Lmento , a·j;ust;-l.dO pc l a ass í.natur a no li ira

tiu pr e senç a , ela !2l.ikLoriaL~ ..:32:iu..t3. dos seus membros c~9 'o m
~;"trU11c1a convo c aç ao , comlinterval0 nün.imc de O;,~(d(C!às)

, I
hord.:'> / con '1~2.~lrluer n umé r-o o

---~-~ i I

~f{P ...'->i':';[é~j·20~;' - U.si'i..LLa/Jos ~3er3.o lCpJ'(,~:3cnt;:1.doS na assernbJ.éÜl GeX'éÚ

·.•. pelos 1~e2p(Jctj,vos Pre::;iítentes ou por pro cur-ado r: regl:l1ar

Ifl(!ntc con stLt.u í.do 7 de venrlo , nos te CCi,SO 00 mand ato s(:')1.~
. \

ar qu.í.vado na L:Lg::.1 pelo 'penos 21.,(vintt:! q'C'aJtro)hoTa~; anl.e s

,'\1't..;.-

d a r-cun í.ào ,

FL8:~~"""'"1""f4--l '."
PRqC:'· .-: -:-·f- rr

AS$': "

I
! ': ._.

1 fi!·'-···
I

I'.,



! ..• ,:, :,.J.L ...i.. ,_LLL '.j~LLL.L,-,-LLL~_3.L,,:'1J.,LLL:JL_~,__,~!.L.:.I ..L,Ll.LU i.!
G i J' ,

iNR. 1•.•.~••_a_r_:a_G_!r_él_r_(_)_3_~)_·- O candidato a qua.I quer- cargo integrante do s pJ/
I deres da entidade, de ver à se inscrever até 03'

--<três) dias ante~ da respectiva c'leiçõo', atrafé
ve.s de r e quer tmen to indicando sue. qua.l í.f'Lc acjio

L

e o cargo a que f.oncorrerá, sendc '1U8 o ped,iclo
de Ln sc rí.c áo dev~rá constar da 05 (cinco) ~IS::;i., i

n at ur a s , no '"üDit,o de pr-e s.i.d ent.e s. de c):,SOCLil(?;::lO
I

ou Clube fi1iac101a \Juites corn a L.~.G. apo.iando
a candidatura, ve dad a a maní.f'e st aciio llIQ,.is clc,~~i'õl

una vez, para ca~a cargo, pela A~so c Lnç áo ou Clube.
. :

pão ,ter<i SliLÇj· to; a vo to o fLL iadc oy1o n ao (~st:i.vc

'-..., -
. i " \ I /, I

• \. .. ·,..•\ ..••• /_1·,

" L ~.1. .J

f1K· ~:'~.L~-.J.;..:.1 _.L/ . - . ~~-'~'-=--

•• -_ •• o _.' • _... - .- ._-- - -" ..•. --_.-- ..- .._------- - ." - ---- .-
j.;; !\".,., Jt: ~·c.r··' r~·:!~H.·,:,cnl•..•• :.,,;\'J\:' \;' ••.• :.;';0;" " Ll''''·''l dtl ~:!~\..'!

(1'

j ~ ',',

nui t.e com a L.D.(l;.. ou
n.a i s !:le Vii! Câ.il!Plô9Dato por esta promovido p~l,

car;"t8I' 01wigatótiO. O di.retcb.!D 3er;) rC:ldj.'1:!,:rido
, ,~ 1

d2}JOÜ; que a a s só ci ac ao verina a dis pu t ar- o ut.r a
i .

c ampeoriato da me srna nato rc za , 11,1 t'o r-ma elo .",:::'0/
ue ct.í.vo regu1Cüi!at,lto.. ,

Cu'tl: iJC; te ~. ./\.8 :3erü'bJé .ía (; et ~~1.1•.'. i
T ....-Pelo vo t.o de L,.,I)' do s pr e sent.e s , d í.e so lvc r a L:L~:;;l';

]! -, Pclovot,o !J,l) 2l3._~lq~"J!.r.~,$Gnj:,e8._:.
;':!.."~'-.:': i. ...c7x· ;-i--- al t.e r ar ,

f}1( • b;; '" Ij,.'c:r(:~ta!'
ii.lfc' ;l:.;,r;(')LUY'C'1.'ll'l:_t J'j_br;!rd:-'.clr~ ,.-1('; defesa;

f{JY\ .i') - ,i lü::;ar o ;:; re cur so sinturpo st!)~; pOl'Ci.1i ;~\.do~3

~j(O /\1":V~ f\ ~ .." .' r.

...~.~-'.

,.'

no t.odo ou iyHl pnr t.o ,

,~ pc rd a (I,~ fi1i,-l<':íO?

o G:: t ;".;1.11:.0 cl,:l J, i ;:':1..

!:1cci:i:'Hl'::'~~pro sc s r.o

('c; .rt.r (l

a ~:i l.l.C~GiS~.58~) do pr e S 1·Jcn te d L1 L te ti. r e.: ::':i ,3J. v.irlo 3 ~"~")

.'.~n,::: •.·..' ~.~ r la CCl'::~p:::t.ej·lC t::~ do ~r,:rJ)..

:i::;', 1,:1>::: ;,,::: .l.v. i,? ,'.íUP(::"-' j<),~-. o.u val.or I.1,r'CJ:,!,J,.'lll;,', ; " ..fi i,

.·:,:i.c:~:u i.J 9

'I;! -; \,"üt~~)
------, ~-
;;]'.'::c.n c: 11(:1'

L ,. 1111 1.' -I

'~:"l, iH·'.',ii,lL:m doob~j(~ti.v() d,:~

,\:; :3Cl:ibl ~ i ;:,C (! 1:' :>',1 or d ':_l1,:,'u'-1.:)

FLS:~'~'"'*"',...;.t.._--I
PROC~~'+-"'~~~ __ I
'ASS:--L.l~~I.l..ll-l-...

J
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i

'" i
i
I

. 1p 1 ~~ ~\1 .(0 '. r ' '~( f 'i~
U '_1- ~ L!rLL !i_LL .L~_I_U.LU--l __~_LJJ-.LLUJ._LL~.L~LLLLt.LLlJ-':Wli_LtLLL+LLLL!_ ..L.LLId~l.--L.h!

i í I, 1I sobre qualquer matérüa. de Lmte r-e-sse da Liga desde ue

! a desisão seja por unfmimfdade de seus integrantes.

S.UB~1·CÃO. 11
DA~I..QPITA._;~ US~I~ DESPORTIVA

:?2º -. A ,Junta de J-ustiça De sp rtiya compoe-se 18 05 (cinco)
i Auditores e 02 (dois) $uPlentes nomeado pelo Presidente

I
TOJ' J ."i d t ~n i.co -- ~s vagas ocor r au as no curso o manda o , se r-ao

preenchidas pele. forma ~)revista no ncaputl1ct:este artigo.
Ar t , i~3º - O membro da J-JD. que fai.tar a 03 (três) sessão consecu/

tLvas ou 05 (cinco) int4rc;::üa.das perdea13. o mandato, salvo~. ,

j ust.c moti vo ~ as sim con s.lde r ado pelo Tribunal o,
1

"'lJ'3 r1-:-':l!' 'K() r1-[_I:>_!...'" uJ~~_:!:~_.._::":':":._
DO CU'I'JC'·;"lTTÁ. FIelC ~L i01 • UJ.J !J.1UJ . ~ü .1_ .-- --'---"--r ----'- i

U Con s e.l.ho F:Lscal compõcy...:se de. 05 (cinco) membros ",fe::itivo

c O:c' (dois) suplentes. i ;
lº- O pr6prio Cons811m cieger~ seu Presidsnte e Vice ~re/

! ~ !;sükntc na pr LmeLr a }"I: eun í.áo que r-e a'l í.sar , ,
i

;~Q_. 0-\Óons<:;I110 :F'iscal reL~nir-se-á? or-dLna'r Larne nt.o , rcJJc
....•.~....~.. _ .. _•.. __, ..'_'" ":l.~ ~.5_.... __ ~'~_""""~."_'r.~_>~ __"." ..• , .•••.• _.•.•..••..•. _..•.• ~\ ...•. ~, ,_ •.·,1.. _.. '~.." ... .,....

meno s urna vez por 'tíi\,'f$:"(iP9 e x tr-ao r d lnar i.amen te , qUi:lX\do
f ,

corivo c ado pelo seu P~esidente. .

i\ Lno b ncrvanc Lc ~~..P1.l':8T<~~O..~nt~r:::~r",~m,:l~Cé~~~~ .lja,. r'

dC:E;t:i.tLLLi;;'i!lO dO:3 mcrnbnos s,....ndo o s fa.l to soe sub stí.tiul.do s
. I

I;or no moaçào elo Pr(!s~dentc da Lj_ga'13JF referendo (~a
, , J eÓ, (' 1 I r de ,~Q ( - .,- " (" .. i",i\3;'CliID .. 8J.a .•era , no '.praso max í.mo .e .ic: ,aluO" .d_c1:u •

. , ~ i
COmpUG8 ao .Con se l.ho Fisqal, a'l e m cl.a.~3 at.r Lbuí.çoe s de f'en í.das

da L.D.G.
j ,

Itlf r a r" rr ir> ,., ·"'0l/~" CI. '. (~'Ó t tA..1.

i, .. _ ..

,
I
I

-: :-_ .._.\

·f}t 'i·,·t·~ 'Y\ .l'..l. .I ••'

po r Lo i.r

;.1.,: .. r1,~::calis9.~ô.o a escr Lt.ur aç ào (~ con.t.ab i.l Ldudo dé.' I,jJgao

;i "I _ :-=tcori1.paJl112~l'· a e:XGCL1Ç~tO Ol"'t~!.~t1Tiel1táT'j_a.~

C )#0"
j

(~l'(;í '1 .í, t.o ..,y 'c'-, ". " r- (]!l' 1'1" .,' •. - . 1_.. '. ,J. d.tL r .U lO )

va.Ior supe r í.or ,.Ji '.)()r)c.. J ,J ~. _.\.. _~ L;' _ . ~

d ;_. ,
uu to r Lzar- 3. aqu:i.s:Lçao de
(clu~~entCls) vese s c 11\aiQl' no -1 '1 f'J' ,'.I i 1 .; ... _,

be ns d.e

f) .., ·r)'·1l~P("~]·· "u-'lJI~{·,1 '" ··'·L' l' (,>11'-1"':"'101. '-"'. -" .,..........J ': C-t. (.1.. • •.• _ I••...•:; <: 01.1 one r aC]?:ia (h~

to. ,

g)_O op í.nar c Lr-cun st.anc.í.a.Lmen t.o sobre as contas do
i

f'Lnance í.r-o , ií!udiant~ parecer escrito;
h)-·· oI abo r a e apr o var ~)e:uHeg:Lmento .Int.e-no 1
, 1 t -~,..' . j, \ ·bJ ' , G 1:L/- apre sen -;:,.r reJ.(l"(;OrlOj a A s se m __ 8J_a .e!:·,~._ ~
..; -, r···...., r' 1 q 1:~•.-. ., . - ....~·1·:~';G ' "I',.1) _.. 001·1.,VOCdI·, . (",., ....s,>o!!lbl"'i_,:,:'~~.,el··9~.l: '(~:1::WRdo'--0(;0TJ'e·r,

GI'<),"vee ur g en te o

FlS:i-: ..;;,.A,,~~TM\~-I

P~G~·;;la;··i···~~~~I
ASS:
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.'·'~OB "i·"çÃO IV· j ,". v01:" _ ""EE.. __
nA PHESID:1r;NCIA I---;------_.,.,

NR. Art;. ~~6 - .A Presiclencia, ó rg am ex1,cutivo da Liga~ será composto do
Pre siden te, de um lG[e:M*-º Vice Presidente, e um 2f> Vác e

I.

Presidente, eleito pela~ Assernbl~ia Geral~ na forma do
arco 1'7, letra B:. com rn~dato de 03 (tr(3s) anos, de aco r Z
do co rn a Le í. n~) 6.251 d~ 013-10--759 r eguí ament.ada pe Lo

r

Decreto número 130.228, q1é 25-08-7'70
I

j\r to , :2'79 -Cor!lpete ao Presidente: 1
éJI..- éd - c umpr Lr e r(J.~~er cU:~lprir este Estatuto, as Le:Ls des/

por tí.vas e as reso~.uções dê1S Ent,j.cl:lde~)de lüel'arquia
r

s~)erior; I
é\( b) - ropr e :38n tO.I' jl.l.dic ifÜ e ext.r él- j ud í.c Lailnneri te D.,fJK c) rI.OllLê'ar , dispensar ~: pun í.r seus dirl~tores, os

Lare s dos s()rviçosli\:u.Jdllares, os c ne t'e s do s
1

t.amento s ~) O~3 8mprhsado~:l da ent:LdélJ1c;
! I .

()( Ll) _. a s sí.nar o \B:[pedtenl~G c j r e spect í.van-ente , a CCdT(~S/

pondências da Ligal quando d:Ll'ig:Lda aos pode r e s 1
c.';r ". :::;()s d (2: h j e .J" '''T' ou lLa·· <"U·'l'JE> T c;,o J.' oo (·1 ':.']1 d e d ol l" I::· ') r ;. f)(·~· .' - . c". '1.., ,:)', "... ~!l. .? .r." •..••....••o... ,l.-, __ ·-'.:l'·~·-

,,! ,
··(;OHlpetÉ:ncia Oa Diretor do ])epa:ctanlf:=mto ch] Ad;:lúÜtV

ti~él,iõ.()·i:i·á)~21'S;::l1:lf)'~~;é~~r;·"~)\':Ú:;r:·ôi".:p·(:·Ú)é·{sé1'eE;~~i:i~;d·:J.8·1];fE~··9·ti< c) - niov:Lrnentar? com O thretor do Depar t.amento de Firha.n~r
Ç';\.~3? corrtus banc àr â as , v.í sar- ordem de pag amento i e

i
docmnentcs fina.nce(i.ros ou contÉlbo:Ls;

i ,

f) - fLscaltz3.l' as COiTIp~ti(:;õe;3 patrocinadas pel.a L:Lg:;q
. . \ . .....,

c()n~Jcc18r reg:L!Jtro 7 t .i.ns cr i.c ao u tT'oXlsferencia::; dos

norne ar c d í.spenear-] conüssões? assessores e ~)l).b~(~:L/
! f

lDetol'oJs Pí;1.r'.3.. cada Pepartem'0nto~ jsen! dir~:ito í:' :yq:yo
aubmo t.e r a LhretorJ.a, 00 d i.a s pe i.o meno s , an t.e s iC "-- __

en scr r amento de cadtcl exerc:tc:j.o j a pr'o po s t a OTc;ar!lc;:l'I-.L---
, ;

.........- .,..t 5'j."Ti:l:~·~'i··"·;h:~üj"iX:c'7' -;i{;j)i)":'-é'l«:~l:::: j:c;""';jct; \:i~:·....tt0'·;·~~·"" ,CI"\~i·rtél"/;.:·r-"\rr.'Ari!f,~\II~L
'~;jIJl'"' ú.. \.h.JI\!l \.J ~Jí1IJIIft'1

t i FlS:~~~~~~f~., ...,..;...r- ..,. ~~.\~:i.~...,..~,~,.1li'.·_.~_~"
':-rri-'-Tp' r: T pRÕC:.H .•••~""-I~.....I__1

\ 'ASS: ' '
i"'-;"" ;':(.". ':'~.'~':;": ' .':.L·:'.~ ,'r' r:!:,{ "., ·:~"",-.:,,!.;t.: .;~, .~. 'r.:, .: ;, #~~~~~=1

. ,,"', ';-: i •

!~.~}r·G.
J~' •. l~ -li!:)"~. \,U~.r_.
D81J\Sr/

!

aCl.:::;t2c::=; na f'o rma da Lc í.;
cun:;cdor l::Lcemço. aó s clubes

, .'
cornpet i ('o<~eC' amí, <., to s '"i..' ,,~ . I ,_ I".;. .~_. o"'; " •.• ) U. ~ •....• ~J l,.\. ••) ")

par a él :.C c a.l i~)~1_ç.8.0

exercer qua.l que r out.r 3. aLr j.buiçã.o 'te Ce!.,:3 Ctr iaé~6
!

exercício ch? cCJord(ma\~ão e ,;cpcrvi:::ão que lhe i*curnba~
;

ele turnúnaT Ln t(~rveh(; ã.o em qual quer fi1 Lado 7 quando
,. t '"} ..,.. (~~('I " -: .. ,: n ..p.. " t·.'l j ., ' . ,.,., ineC(::Sf3DTJ.d "-< .. ",8·;.1··' ..1, apo s l.",1 es uno ua c au ...>o.?:

no meando Inte::cvent't))~ no mosmo ato oficial;
, '-"} i "con~3e(hôI' pe:·~niunent?s a Dj.retores dos Clubes ,':.1. .V1UOS

(-' _., "1.'::'1 ~~ b /" .....-~;' - " t·'l'.''- r' oconvocar O,) J!ooGr"f' e 01:;;.1U .i.n erno s ;

I
I! i;'~_··,
I
i
1

I ç.;,._.

I
I

I
I lJ~'
I

!

; .
i ;1'

. \',..

i '

J
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L ..D~G o ou t í.tuí.o's , quando super :Lor a 200 ((hneh ta s )
.... I

r:- -~ 'F------·--:';~,'"'':'".;;.;c:;"'~,.";;;:-.'" ;;;~=~'~,":";;;;~,:"--~---.~----~~:~:-:

I L"L .' J". 1...1 ..LL..t .."1 .'...1 LU~_LL;" ..L.L.'..Ll"LLJ ...L'....LL'_:"'" \_,_L.LU""lJJ_LU Li.; L.LL _LU ...+_L.LLLL~LLLLL~ ...;-:L! :~~ .

:, e,! DI< p) - elogiar, premiar~ .. con t.r a ta , recindir contrato1, ·~'":'0~\.\,
conseder férias,~ abrir inquéritos, instaura pro/yt;;:

f . '.'
cesso, aplicar p~n3.s adüninistrativa "ad-o-e f'er endem" ,.!

do J.J .D. ou da rSsembléia Geral, cornf'o r me o caso S~

admit.ir e demitir empregado s , exonerar 9 d í.s pe n s ar ,
:tdé s t.mtuf.r , Lí.canc í.ar , de s í.gnar , diplomar e licen/

ciar-sr do cargo!, t.r ans í.g í.r , assinar ou c ance Lar

moratória; 1,j
definir atribuições para os Diretores dos dLver ço s

1
Departamentos; í,di.. r) - apr e sent ar , anuaíl men te , 8" Assembléia Ger a.l , convo/ ti"'"

d '1 Jt f' ] t" '.I Ic a a e spe a i..a meni e para e:3se 'llil'l r'e.i a to rto c í.r cnnst
L ., d i 1 ' . t ~ < .1 ICl.U1Sl"anCl3.ClO (e (sua ar rm.n i s r açao no exer-c í.cro. .': I

anterior? juntan~ente com o ba'l anço do l+o v.imen t.o jiX""
_.., ' I I ----
tsconorm..co c Fj.napceiro e o parecer do ConSClht);lO',!I:ç:'"'EC(';~!I'I'lI'tl:r:;\\'1v }I,! ~K ,V,vI,v.,;I""I,I"
]?j,sca.l,. 2M: _~j)

(j.(3) abr Lr créJcito ad'Lc Ioriaâ s , u.ed Lance parecer c1o~s::;.;~,.h __ -
Conselho Fiscal ;'! i i 1

~ ') - autorizar 1-1 publjicação dos atos originários d~S

.... [~_" "..l?.9._d,S~.r~.§."t?_ §~gªq~S~;l.~~__"" "..".. ."' " ,..'.."" '.'RJ" u)\ -' prov:Lclenciar ~~,"g(l~'~~dae 8. conservação dos 'ben;
-'" ,--..J " . 1 1 D G' I ' , 1 t it '_- ~FIlOVeJ..S c a I" • Ti. a l8na ..- os 8 conS"l U:Ll'

;

:ccnü] so oee O~, H\8SrnOS, mcdí.an te éluboyizaçQo di:'
iI.:, •.. '"'bl''''' (j',., '~'l' .r , l" ("1 rv r i.I.l . I""' c' ...•'1'1-"00(',11, 0.i8. ",10 ... 1, OUVJ_l1.Cü I) ,,(.n"'<.·"."1.0 . l",Lc.." 9

quando l.ütl'apassbr 200(du:,>entas) ve ze s o maí.o i'
S;jl:~T:Í..O \i1Ü1Í1tLQ 1j~i.gente no país;
depo~üb.tr ou r.h,t;erTII:Lnar depós:Lto em o~,pécj,.c ein
"i J"""!"L' t.u.íc ào r irience.í.r a ;rJo"vl<:ta do" va lo r-e s :1."'.2'.,_ •. ~ I:) v. J l... _~; ~:t,,- _...LJ..! L._ .. ' \... I .J-..l , . ...,.... v I:..t,

vs: ze:3 () :J • b·\ ~]i.4; ':
pr esü'l.ü' ,lS reurÜõe ,'3,
voto, inclusive }.) ele qua.Lí.dude , nos casos

exped í.r aviso á~:ifilú1.Clas 1 observando as

i
I

da Diretor:i.a com r.lire:i.to~ ;'1,

nor-mas

deste Est:l.tuto " , ~ " 'e: 3. compet.cnc La co s ue mai s

I
I
i

i

I -r- •••• _. I
tI~'

I .~~: ~

~,,
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.' jtlR· Arte; 29 O l'Q Vice Presidente da;:LoD.Go é o substituto eVen!hl~ , ,I õ!~-=.

i ' do ç Pr e s í.dente e, no seu:; Lmpedí.men to , o exercicio da II

i, " f'uncáo caberá..1 ao 2º Vice Presidente o

.. '.Ó I,{o. Parág, r~fo ~Çl o "~s Vice p~esidentes1 a.l.ern da atribuÍls8.o de sub s t í.t.u/' I

p~ L ~
, ir o Pre s í.den te , por in~licação desta integrarão a Dire /

I

to r ta e poderão exercer ,1outras funçõe s lue I'or em delegadas
pelo Presidente.

;~~º,Ocorrendo vaga no ctrgo de V:Lce Pr-es í.derit.e , por qual/
quer motivo, a mesma S8},8. pr e enchí.da por e.l e í cào mar c ad a

: • J

para até 30( t.r Lnt a ) dta~ da data ela vacane áa ,

Em caso de irrlpedi·!l1en.to~o Bresidente e dos Vice Presidentes
os Diretores dos Depar t.ámen to s serão suce s s í.vamerit.o chamado s
ao exer-c Lc ío da Presidêr~ci8" conforme a ordem est8pG.1.!icicla
no arti.f'o 31, pe l.o prazq~ de 90(noventa) d.í.as ,

I

!
i

SUB::;8ECÃO V-_._ .. ~i-'

.."). I)J"'~l'\'I'l'~")IAUl ;.....::l'::'!_.\1Jl:: ....,

30 -

: {Jt\. i\l't •• Jl~2o - A Dirctor:La, poder CO!jIPlenta:c da super Io r ac1m:Lnistrla/
"'~ (:.) 1 r ez í. ":.:'1 1-' I~ 1 Jo''; ir- -- .... Jlo:._ "c.:\:1 I)~ ,...... 1') J•. :
ç ao., an..• ef:, me ue co.i eg a.aoo cC)\dPOE...·S" no .re.:>,LCC\1t-q e

"\T ~.-.~~-~ ",":1 '1 .•• (""I':,-'I t-;'I'- '_ T ~.l i.;,: :' ~ '.. . . .- . !. ,.. LC E., . 1.1.8 .:>•• ~ .J.G,rl. ,t•. .da.,-;;~;1,i9.j;;r:,·e '.-t,kUS .do ;:L3, .Dree.to r e·::;-- I.J ()~, :'

seg u í.nt.e s Depart.amento s r

~1) - j~d.rjl:i...ni s t~r ~:1~:~Zio ~ .-r-(tt(
ti< b:: ...

M c)-

~ (1)-

f\'I' 'if-- ~~
aí :(}.-
Ci(G)-
tJ< 1!.)~

. 0<- J':.::u:<i.~::r:!,?QÜní.co
llR '-'1"- ·1'");'" :. -l'),·J·.·.L",,·~-:·,~·,j.'·J·.;:,·, '.'l"I·~1.11'1·.l· '.'." •• ,""",-".-.. :~",,, •• x.L l"" ,~k, ,; - i!. _ v,.' , _ .. _,

da. F:í.n::m~a:; j -s-:
T1"']'; .,..t-

L 1,[ .L•...LCO ~

c1.c~

tie 1\r1)i t.r-o ,é:; .k

de 11e].açõ 8~: FI ub l. j,c a ;-r
d.e

~
se r ao néroe ado s

ord irrar- ütnen te
ih

uma. VE;Z pC.\T' me s ,

'K ;1'1'"t, . "",.',,,

c <:)};:tTélOI'cJ:Lnm.' :taElmll:.e quando corivo cad a pc Lo Fre !.;:L!.lenjte s

\. ] 'J' '\')'''1·' ,:,"1,'1,) "'o "" ., nr ':l" f~>1(' "1 1" Lní.o: .., d a ('1(: ( '~E""1 ,,) l'I'Y';bJ'C):'"l_.~.... ~... I...\..". uJ l.'.L \,.; 1\. W. .1,"'- L.~J·í'\' ".';c... rI ... _.L.(. •.. lu. _~)\.,) . __ .'J ,I l.:..!J •• _ ~~J?
! '

deDtl'", (::3tCS o I'J:'e,,::Lc1(~qteOVo um dos V:Lee Presidente.:
..-t·(;'o :3t.>I<í, concf:(lj,do. Llccnç a a rna í s de ui 1 membr-o Cl:l Di:rc/

t.orí.a !:;:i.E1UJ.tan~i;,,~;'\~·!nteE,' a falta ele co mpar-ecLmen to de;

, . .' d 1 i.:J 1.1,:; t :Lt':í.cativa cc mpr-ovarta , .i.mpo rt.ar a na per-c a c o c;.?rg:o o

I
! ----,'
I tl~~

I

I
I
\ ç"I _
I
I

I1,,'"

,.;.

I,,

','

,,~ , _.-~: , ~.. '":-"'" -~.:.~,_::g , ~..,;,~ ,..,..~ ~•.~
1'":.;'.;/

! ! I i

'" 'r,'



,,,,,' - z » »:» ~,'"'' ,.,- »c: líJ fdJ

'i' , : ,.:"" Y I ' , ' 1 , J. ~(.l I 1'.1': ' I ' J ' . L' I • I' 'r i : , ' U.LJ 1 '!' , : ! I ! LI : I Y-1J,/ 'l._•••.......••.•.Vk.~
I I I .LL .L 1 J. !_ l.J .. L.l...Ll_J_ ..L.I_ ~_._.:.. J -Ll J_...:. _,_ -_ -1_1. ' L..J_ ,-~ . __ -2-_ .-- .~Ll - __.1... __ ' ••• _-j .._...... ---;-;: . .

R'" A,rt~ 3tl-º- Vagando-se o cargo de 'pre s Lden t.e cumpre ao lº V'í.ce \ \ sr:
! Pre s í.dont.e 7 a s sumí.r- a :direção da Liga, convocando elei/ !

ções no prazo de 30 (~rinta dias) caso faI tem nlEÜS de ! I,,'
(.' ) A 'I p IO:) ( sc í.s meses par a o; termino do mandato. 1'::;,"_'

j s., Vagando-i se os cargols de Presidente e de Vice Presidente I li
as sumf.r á a dj..re:;;,ão ela jEnticlac1e, o Pres:í.dente do Clube I /.IJ

rna:Ls antigo da I.• D.G. [convo c ando ele:Lções nas ccnd í.cê e s II (1\>_"'. "
. , f t' j ,do par ag r aro an .er ao r s:

. i I~t·Par àgr af'o 2l2- se a Df.r-etor La, pori qualquer mo to vo nao se r-eurrí,r- ao I I

meno s uma ViBZ por mês, !as::?j.ste a qual que r tjgam de coopera/ !I _. [

ção, o dire:Lto ele pl'amolver sua convocação aa fim provi/ [~-" ~
dcnc í.ar' a regu..la:rização! dos serviços adm.ln í st.r-at í.vos , I ~.~~ I~

, ," 1 "(!.lf. Pa1'4!gj'ifo 3º- Emca so de suo s tLtu~ção hão h ave r a pre j uiso das_ªlti/ I l'fl
vtd ado s de SUbst:LtUidoj. .. i 'C~ I~

Art~ 35º--Co~pete ~ Diretdria: i I

a)~ co Labo r-ar com o Pre!sichmte na adm:Ln:Lstl'ação ~ ria (j'l
f:i.~)c:üj,:;;cJ.(;ão d a s lef:Ls? e do S ato fi que regu.lem o ![\m/ r,
c loriamen to das respjctivas atividades (e; na pr('st~/ -' \\1

~.' : ~.'.,'COl,"" do s pr ánc í.p í.o sl de har-mon i.a entre a EntüLulei, e
::', ~ i liI.-seu~' fi1. Lado s ; "i s 1',' \

" b )'~'~~1'(c~~~id_":í.'J:"";~·'r;~&t;~'~:j,;~"':"~il~~';~ti~l"~)~'~"'~.~~d~~:i_'ib'e'~:~,ç'~,opef'O ."". ! i;i;' l'i"i~;,\1

Presidente; i ,
i

c)- I'risc a'l Lzar- i-~, [l,p1:Lca{:;80 das verbas Ol.~~;,q,rn9ntarjaSil·
: I; ·1'1adotando med.Lda s nene s sár í.as a adrírí.ní.s t.r açjio da LDGc" p

que nã.o se j am de ·c.;J+IusiVêÍl.lJ.ad€) competência do Pr e stden !~
~e- ~c v Ir,

rI.,
l
It\

fir
IIJ
'li
ljl
1;'\

r
i,\
.)

Il"j
ri
1::1
"I,;
!'j
;'1

i
fl,y. ParfgrafO

!

J

I,,eOH. o

ao prog r e aso dc spo rt ivo Ido Estado c' :'1. organ:i.'0a\;:;:J.o
do c:üenda.rj,o am.l:ü] dE; eompeti(~Õe;3 o fLci ae s de
futebol ~
ho moLog ar , ~",pJ.'OVi.ll'i)U lnoclifj.c; ar o ~': 3.tO!' dO;3 T)u part.azicn t
liIC.':.·l1t,O!~'(' ,-jPY'l:l -; " (:)1")'\"·1)] do' L· i) l'" bom corno <'<11 C"""->1'1('ii'J"_~ -,~ . ....,.~ .•• _L0 t)~. c "_-=-'"4\ '~' ~I. ,..)I...- . ..:,)}/-, .. '-.i.

I
con<-~::?deI' ltc(mça_ a 6uc1J_Clu8T dos seur membro s na forma
deste Est::ttu~o;

nas at.Lv'i d ade s de qual.que r De part.amcnto ,
!.corrogtr o.nregularülac1cs;
!

0,3 ba.l ancet e s í;I(,~nça8S da r-o ce lt a (; de speza

,.).fÜ;i de

observando f()1'iTlalid~d.8s pr ev.i at.an neste Estat.uto i
(2Vf:P ®··(;()ri'~j'éd.ei·····f:iT\àJ}ãó··~::,iénlbb'fi-€!-J\tfsoc'Tá(êlü"oem ··co!;i6 f

'lprova:t'.-lhe s o s res pc t i.vo s J~sta t.uto <'? Orçamen to J e /
llelatorio s ;

:,j' ) .. -:(iV;;\s:l:i,:?,:,:gb~,fi-V "i~;i-~r;r~Ii'{f--5~:'~l.jIr~k;~{,iiú}~t;:j lJ

c e .i.ro ,~".".I,," '."'c:,, "',:' ,:". '.:.' . ' ":"'" .:,r:F:?':lS"'":'''''''· ~..;:r-,-.....•_-_

PROC:rr-""'T ..•••••~.....l.._1
ASS: J



,:,,/. /! iJ,;'/ /i' }/''/.P>( II Ii ii i ~':I·,:r:".'f~t{':;.,." ::~Cl.,(;\:e( .f~~tin.3 t,'. 1>.'lhi:._qe. ;,fiterL.·d~,,(~.~ ,c,o. iE.I 2.~"..,:i~.-c,;·'t-:"\i'.H(,::' vor c:.""" se"),,~,,,.<. ('i<..!..!!.r,~:.,,",m,P!:'" ,- 7./,'--~.:.-...-/~_...:.:.;l_.! L! _._..' \..._\'-_- ".t L.-J ~_5 c;·(...l..•rG h(Jtt(\~.! 1110j;dúllE.: •...•vln~ s/ll,:[::l :;,houlú b,,;; l<:i,~(:.:nOUI 'J , •..•nt(;.s u{.; E:Si:;(lb; ~ull:~1 :;., h(.i'~ IIHtrn'I\.,:JI;~ - vr ~[I"------------~----------";~~,Co7;C;;:',,;;;;;:~,~-C';;;;;-;;;:;: 'o.,-;,;;;:;;C- ---------------~----- ------ --- -- ---1- - .,- I"

I ç '" -, 3t' ,r, 50 ( , , (1 I' _. r;
: \ r ' 1 L' ; I ' I ' , i I F1 i..LU .. \..L!...!..' .'_L.L!.. U_~_:"-'-.L !_,.Ll--' J__L~..L.lL LL!__~ ..LLLL_LL:"l.J..LLl_:' ..I_ \_LL·i ~_.L'----'.~__ Ll,i_LLLL.LJ I ~,

'----.. I ) h- decidir sobre a cerice s sao eL' qualquer lauxiLio" I, !, __" fi
! 1'1 R

! finànceiro;;:: i' f
~.• .. I' Id- elaborar anualmente a or-c amento eda receita e da \ ,~:

'." I despoz;a, aubme t.enâo= se á apr ovaçáo da As semb'l é La i __ 'o

Geral e acornpanha~ sua execução; ,! ~>

.'. I 1):u1st,mtuip. taxaS,jOiaS~ multas anu i.dade s, emolurnentos
.j

e percentagens, bfH1 como promover a sua utí íí.z açáo

e fixar seus valores;
fixar preços de ipgressos para as compe t í.co e s
pet.r í.c Lnadas pe l aj Lí.g a bem como alugueis ele campo

I _

ou de outras ut í.Ijí.dade s , apos apro vaç ao pelo Gon/
i

s í.l.ho Arbitra1';'\
I I

apreciar os balantietes dos filiac1.,'}s; .. _1
'Exercer qua'l que r putra atribnic];)ü d8'~CJ"m:Lw!i4,'1 i

n8;;tc }l;S'I~dt,utO· ou! I'lrn out.r-o.s Doplomas normativo~
l I
i !

Das clcc:isões da Diretoriia1 que ser ao tomadas por .aa í.orLa

de\rotos? caberá r-e cur so s para Assembléia, sem ef'citb
! )

! ~31.1~~~p.~:11Stvoo! I

. IJJ(. Péll'.ájr a fo ,-orÜCQ~. ;3l'~ hov:er ..?'11I?,i'l.tl3, ~:Eim::.q~~ªJ.ql~.qX..yqt;~l.Ç!=íQ.L,PES.\:~lr::C:~~,~(~l__.[.t .V~;:l..IC.;:'!' ;'U.:.,">

o voto do Presidente. i
\

Ar t ,. 37Q - 1\" (' e.l ib(>raeõe s '] a Dire'tÓlria SCl'3.0 do cument ada s em Atas~~) J... ..J ~:.1.. • ,...c!, ;

COLlas as s Lnat ura s c1eis (Diretores pr-e sentes -á sessão 7~, ,

cornprí.ndo ao Diretor da: Depart.amento da Adrn'Lntstr'açãb
, i

\)-, nc- . di .. . , ,~ 'l-, ." .", '1-' r' ~ ';, ,., 'O::, Asse s so r'e s da ~1e.:)l eric ia o" cne ro s ((" üervlf,c,J e)
~lu1:),.D:LJ·ctoros, po dcr-ào hJarticipar da s rcun tóe s da DJ{t·elt

I ,

~,())'La , .ruanuo con vo c ado s pelo Pr e sí.dent e q com c1 i:C'2:t'ÇO i
I ~ • I I ~

C(\~Ir:r.:r:')[r!:'i~~('\nn,., \!}l .
I.,.', i·i ·~I;H."v ,i\\;1 \.,. \./1\. '~ii! l~ ~I,...

~~,~:~L~,

(J{ ;»':'", 39Q .- U Dopar t crnento da AcJmil):Lstn;lção irnculüraJSe-á recf;;b:L!:
];lento CLI, 'dXpf3dJ(;;ão ela q;orrespondencia c.a Lí.g a do s s~~rvic~o:3

ele co mun i.c aç ác docUljJ(~ntação~ arquivo, i·:Lscalizaç8.o ~
di.ração dos serviços b0rocráticos da di,:::ip1:Lna do pCfisoal
e da r-esponc ab í.Lí.dade »(-:;108 LLvro s e pcr todas 8,t~;..viríade s

,., . . l' ,: d ~', .aux.i, .. r.ar e s lnC:Lspen~av~s a. e xe cuç ao uo s SorVl(]OS
vocais da, Liga. cabendó a :3(3n Diretor a s s í.nar CO:rI'8é~podêni
-' , ~ I

. i
.(~t.a.,(';.qxpE;(J,;ien~~,?que n8.Q so j am da compet.eno i.a dE? ouür-o

, , .. ,." ,,, ..•. ".-" .•...••.. --.-- .'.--" .. ' •... "- ".",.,,' o"~ """""" '~ .• <, ""'''''''''''·'",',''.·'',r", '. , .. -. 1__ .. " -
1)',?partamento e caril pr~'s'iclr:)nt8, O~ l:,.Li',u__Lo s e ll.iplow;.c:::

1

- .. 4.
1

C""" e Lal .- :-. .. ~ C""·1.,0 ("< •. t a s d a: 1..r::":'IU}iire'"10n011 .. LeG,:.> a .'.....-J.JOJ 011) 6 a."'0J. __l~l ao d c, C,,). G r---;,;.";:,.)..:;..-="',....:::..:t'~-+--...
FLS: '
PRÓC·...,': ~~'T'H-"+-"=t-I

ASS:

,~o ;'"r:'" • ,I.!. c.
!

da L.D.G.

Ilt", rl·I·,,- ')',)o~r", .'. ~.J., .JU j -

DO

,'3U]3;k-:3ECAo V oJ
•••..•.••.•_..".. j -_.:..-.~_ ••• - -_ ...•.•..,::.

m;Plüi.TAi,jJ~N'I'O DE J\lX'; Il<JL3'lTUii,:Ao
-'-"'-'·'-".~.""""""'''''''''i'''''''·'''.''~''''- ----- .•.••••.•.•..--.•.--- .•_ ..•_.._.._-_._.:1_.-

; , ! . "r"i-";- ;", "i ' .. "!' \ ;; i

i i

ii:--··

I '. ~: .,

:'.1

J
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(Antes deescrevi
Beforo \,.'riting·:-t .

. o 10 20 30 <I) so LJ) 7{:

lJ.LULJiLUiLLLLiri.LulLUlLl.liJlLLL' oll I I I LL I I I , I J I I ! I I I I I llJ.Ll,LlLUJ.J

I
' I' v

l'i,S!-JB~,~~ç";ÃO :v ;! :~;

..!
i. DO.. DEPAR:rAMENTODl!~ FINAW'A ti,"-' --' ,r--- - .._',-,~- !;:,j-:

~ 1 .1.1'. I 'i(jl( ArtlQ 4Oº - Ao ~epartànemto de Fi~'lança compete o desempenho dos ~~" I;
! encargo e conom.Leo finrceiro da Liga. a e j abo r açjio e li!'

acompanhamento de orçamento, do s balançoa e bal anc e te ~ i'l
o controle adrninistra~1 ivo das receitas e despesa; os õ~,·- !

I I
serviços de tesouria e contabiliUade, a guarda (~ :res i:

I !
ponçabilidade, pelos 3j.ivros fiscais e ben s patrimoniais I

j r
da Entidade, ca.bendo fO seu Diretor assinar com o Presiri!'en 1,-== I'

i, , / I se, "dente o s che que S e papeis de credito as folhas de paga;' ,'~" ,
men to e todo os documbnto de con t.ab.Ll f.dade , 1 I I

único-- O Departamento fe Ff.nanç a se co~põe das se:;rs~e s !
de tesouraria, con tab.í.Li.d ade , e patrimonio, e outrs~ lüç-

at.r Lbuí.côe s definidas ~m seu l~egimento Interno" I~ i· I
I"" 'C<TJT1 .. , C",''-' s r-. '\! ')

~:;;·.V.1iJV=~ Y-.l <.

, DO_121~P~IJ.-L'12..AHENrrQIDEFl!TE.,..BO#JUV~N'+J~ i !~f,.--=--:.. [
(/kArt.,lüQ - Ao, Vepartamento de Fubébo L Juvenllconpete, a pr-og amaç ao , !XX~l&W.(~-Mal:1

I 00 , exjec~~ção_diciplinação dlas. ,?ompetições esprot~va~~_e I ' _. t
..,c~,: el1a-l:3eraçao das t.abe Las l de J~gos e outras a tr Lbu í.qoe s ' _.-
Ii/'--....-....--.."-o ._-- ••~1e.fffiB-:kd-é1s-em'-&e.H-:"Re·tt-á/i~~;t9--H 'te-rne"6'-: ..·....· - _.-.- .. -._-0 - -1-'- ,- -r-» ,-_! _._'.
" r;.."'~TtQ 4,;'~º .. Ao lJepartamento de rSti'\!)ol amado r compete pr og arnar , 1 j 01__ 0

executar e dí.scí.p'Lí.nar 1 torneios e campeonato s da catei
1,;01'1807 a elaboração dei tabelas 12 regulamentos dos jqgo
assim como outras ~H:2fX~nii2írlK atr-ibuições·;'fl-ejfinid3.s .
em seu R.eg Lrnen to In t.e rno • . ;

i
1
I

Fa11ág'éafo
I

. \

DO

r
SUB=! 8:I:;:((ÃOV" r:J

DEPAH'rÂN'EffTOmCAl1BITHO--,---.__ ._--;-.:.-- -- -_ ...._---'-,

Iv: Departamento ele Arbitro, c abe as atr:'.blüç',ões que .
fOl'81l1 defin:Ldas no se u lReg í.men to Irrt er-no ,

Crw~r-r."' r(' P (\ onl"'~IAL,..olJ'::"tl'ÍC I,) i,VI U i\llJi!\, .SUB,:;;~E(;:]W V (-,
._-- ----:'_ ..._ ... ,_'1_;, E'fi'>: Q~! IJ.l .' i

~. ,. ~ _ •.•.. '-' .J' L....:..
DO P~.:O?:I!:.1~&lí~}:º~nJB}lJ.Igº. (\.', , .':I I.· ' .•.• ,.,-.. ..•._..""'~~ :

.- 1\.0 NDepart~im~mto .J'urLd.í.eo , . compete a (l~E"c)::;a da L:i.ga em ~::.-~..-----;-
Jln;,~o ou JreD.Hi e xt.r a=j ud Lc.í a'Lmen t.e , op i.n ar sobre tcdos ~/ ~
o s assunto s que lhe sejam ernc am.l.nhado s pelo Pr-e sí.de nt.e -'
a m.tnut.a de atos? soluções contratos? coriven í.o s e
todos os dema í,s assuntos que env í.Lvcm consu.ltorio t3
pro c urrado r ia j ur l.dic a.

STJ1?""SESllil Y.~2.
~":il' t J:.~;',~ DO JZ!f_t~1~~J~l~.'!1~ln~º.m~ 11Er:!N2.Q~J;' .f.P.m;:..IG.'i!~

1\ , >, l'O'''''., "'~" '1)"11" o, -v rr ,,.,.',',,, •.. ·1" Jn" ,- 'I(,O ..- ep;:tr·U.lfl't(.H1I,:O o.o ,1.~,j.d~O('JS .e U ). ,LCc,S? co mpe ce Cl. L ..LV11 .g ac ao oe

r-: . .,1 C",- ~,.::-- ("0 .,. + i il.: C' nc er-nent ,r· :; I l-ar, .~'"'ÇJ1-"1 ,7;;'Ll (.L..LV1.u.."cl.I,'i:J.U ..l,o LU -;,_.C.,,;i..o CO J~. ,t' , <'o,:, t;e .J t;,L'. c..X'JL,;!(,O.O
das pro~idências relativas ~1. t.r-an spo rt.c , r ec epçjio " ..
.ü1st·ala'q-ão·, --peTlli.J:t'1ê·nc·l'j§Xde·Delega(~'a0 ,e, ·:'u;(;r<:1.3· -i.mjí[~jÍ:i.l·-·
rl:lJ.r:i.buj.çõ'es defirüdas'pel0 Pr e s í.dente , I'

r+--~-e----~

(}l" ,'crt'\. ,'l.. J (1

,
i ~- - .,-c!

'·"T ..'·-,..···,-'r '"., .1 ! I ! !
'r'r! i,"'T !"j-~ (-rT-C'" (T'(-('1' ;--1T"(

;



Cj'~lTULO JV
DAS AS&lOCIACO'8 E CLUBES Il1~;-.- .--~;;if-I-= .."\

DA l"lLIAflt.Q I' --.

L~7º - Podem fil.iar-se á L.D.$-. qualquer Associação ou Clube .,-.=~: I
que atendam EJ.«lS r-e qu í.s Lto.s exigidos por este Estatuto y I,: -. ... I
pelas Leis e demais normas em vigor.

Único- Os estatutos' das! Associações filiadas não f~~/ I I,

rão conter disposições lU8 corrtr-ar-áIam as normas ]egl.?es
vigenti3s? assil~ ~Ol11S eSfe Estatuto~ ~ i lõii'-" i

LIBº - Para o b í.t.er' fllJ.açao d'rve a As soc í aç ác ou Clube, aléj,rn ~. I
.da s exigências cintidap na deliberação nº 03/679 do I i· !

'» i dk..,t.i1,cp~ó~6ver o r-eg Ls t.ro nb forma da~ Le í s , em v í.go r ; I i I
. i li)(-J>b) ter Bs·tatuto que atentla ás exigencias legais em vigor I s'--'".....<0~~AI...b _.....ló..c) pagar a taxa. de f'ilia~$ão, equivalente ao valor de r '

.... I' fi\. ~ ")()rfl d S 1'" }") i ' !

.~ i __ .:':.'~ RY~cd) ~;:~6Ya~ q;l~··~~rn.sede p~o~ria ou ;3.1ug':ldai.· ..! !
. "1·· -.. -- ···l?~·~·-C!)·-~~~1~~~+-Zü·..j~~Jt;~.~·~ij;~~~·_~~~~~~'~1E~-:1:~-'~:).~-~~~~...:(;::.)1i~-:·~f-·--··"-·-·-1()i;~~~

t : rvf!-bf) Provar a. ex í s tenc í.a de sessão de amado r-e s ; I ,"-'
RV~ @ Prova~~ que po s sruí, rec6p.";l mer;ç~.l nuncc: inferior a'i :~'.

; 05 (c inco ) veZE'S o s ail àr Lo m.iri i.mo reg:LOnal. ;
. "NR-+Par5grafo Único-.~Serão desfDiadop~ por ato da DiT'é'-fu)~~a..•a i:\.SS?/,r , CÚl(;F.1.0 ou ClubE: que de í.xa de atender as ex í.g enc a.as :

de st e artigo. i .

poderes da ,
. '. I

CO~l1{?íE COMO 6R\~\Nf.L I
~"·;~fIi!~I

dc ver e s do ::; fil .í.ados ~
cumorLr e e~ô.g:i.f! de so us as so c í.ado s o cun.prí.mcn to
":' .....• --L::)··c.., ~\':i~' ..(....'1'''3-- -1·"CI'·1·~11.L c." ro ao Lucôe s ..., ...)(,/ua:., ...Ll", CC!..lg.L,? .. ~é;!)_,:"lJ\:;; L,O"-,, 1<'.0 -- "'01 -v.O) C. L! •.)

tatu to s d(~sj.o rt Lvos ,
BubEiE~te:c 6. LoD.G. }K1Tél f'Ln s de d.i.r o í.to s , seu s
Estatutos.
apr-e sent ar c:nuaLnebte relatól'j_o de sua DiretorHlo
re que r er l:Lcença. par a S8 auscnt ar do Estado 7 COl11

--an te·cedE-H1cit.,;··lJj·ini'i'n"éil, da·OC)· ·C·c Lnco..)..d.í.as ..e. auto c :U~a/
cão nar-a nar t:Lr: i_D?'l';" ('1(.> CC:101JC ti r>õP.r, am.í s "1:.'.' s a s r-~' -r-:=-+--:- ••.•......--,
~ ~ ~ , '-'i. 1, FLS:'~:-I-,,","rl~-I
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par t LoLpar do s torne to's e c ampeona to s de sua e ate g jj:. ia
.in t.eg r ar "t Asselilblc·í.él • Ger a.l , na. forma prevista tiC:~t~~
E:3 t.at.uto o
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I.),''J f:LLJ.ados po de r am ser aniado r o s ou .juvcn.i:'. sendo o:'; CÜlbe
S8HlprG .amado r e s e !

•.. -" 1 1

Co·mpern';2sDivj"sõ,es ..do .clh1lJ~,.'~\JIU€l...atualnH·,n!-e ...~l,S·.j,nt,o::'ir ","l l..
U C[1.1Cnao e~]t(-l;j aT'1 a í'ast adors das proganlél!;oe:3 dO:3 Cüili}hX1n;ato
'.~ .,\,·1-"", f.n:...., ('I r- .;'I-L'") T -i (1"~ 11~ !1··I·~J· (~ ~r.. l"Yl ('l-":': '~1'101·)"'- vI UC_ ... '.11.1.0.; t)(. .. cc .I..L.",'" . L, "c< .• >.:> c.." J... ;"'1, ,... •

::' ',1.3:';~E T:!. C'() .. ;L~:'-o C:'l:~l:;<.. :!ié; :3;:: c i~"~]3.\) 1,,:~Hia~:.~\?~~\..~ r obr ~:.~_,~,:l:~(')'"1~1;~1::~;I;~~rIJ~~":l:,:~::~2ã(~
..L; ,j u V',;j 1.L 1.? .:>(,;11,..,,)" .u,.<-, pe II 1... LlJO, o .. nda ) J I, .:.11.1. .~d... ,)1.., ".I. ,J,~, C

;~~:~,l:,:~\ii~~~~;.~;;,~'~i:é~l;~~~"~(;~~ :l:~~.~~~;i.\;~!~;~rll,:~~~~J~jl~:~oiPar ck ? ;\ Di Vl ..~;~10:d

I.·.'.:.~:.:·~ '·\r'··'~'··l·)""'J r'.:-,'.·..-. ····11C~ J··"-:)·"~I·'"\ . L"\.. J~.· .••.-; .. - 1 ..'1 . -, _ " '..... ,',.-, .. _< J .~"::'," \jv.,-" [';:.1., ..10. I\ü 1,_LC~.p<:lCO ue , p8 ... \1 '::E'~nos. i..•1: i

(UX:) c i:YÜlpeOna.to pe I.a C ::J.t04;or :La cl(~ amado r(,' S o CÓNfERB COM O ORIG\t~~.L ....

~~;L~!~:t-
i I

: ~:

; 1••• I...L1J..L.!..-'-.LIJ.L.!...d._LLLL:L, ...;_~\,Ll.L.LL3..L..L.J.....LLu ....uli..J.....LL1LLLLJ:'J_LLJ_L.L.I....LI ...LuLu..LJ('I I o I j 1'\

I ,;\>; l ~ ; I,I iYt-'e)- PartLc i.par , an ua'ljnente , de toda s va s promoçoes
i de sua ·classe. c '. ,., ..

f) - ~paGar , no prazoll1~xim~, de 03··'CtTi.'ê1á:Yi.8-}élS, as
mu~ta~ guelhe fop:,em JJllpostae.,:;:as ~,a::x:a:~d(~c~rn/
tr:Lbulçaomb, .pe!1él de suspençao c.lqs~~J.,rel toa,
perca de pontos, ressalvado a competéncí a da
J'ust:!.(;ra Despo rt.Lva ,

g()- ceder a L'i.g a sua !praça de esporte e seus atletas
e f'unc í.onár-Lo s quando corrvocado s , assim COÚiO
re ser-var á~; auto rjí.dade dc spo r tl'sa s em suas nr ac as.' .'. .'e spo rt.í.vas , I

11)- y.'8§istr<J,:c ae us at)lc'3tas na forma da lei e pr-e star
c , 'f' ~. i d t",·quaa.s quer- J.n::orm8il~oes aos pOler8s

N

espor 'lVOS.
'(1 (' 1" . r •. - f'l"~ . br í d1---J8 C.. loes e as Assoc~açoes .l l~~as sao o1rlga.as a

l''''r:r'ter anual ment.e o b'plqtor-Lo de' suas at Lvi.d ade s. - '." 1.-, .;. __~ ••. \L ••. .••• ~ L. .• ~ ". ~~.J I).' . ',::, C • ~.,:J,

coro ba.lanço g(~J.'al do:exe:ccicioW1terior"a,ê,9:mpan~l.ido
do demon s t.r at.Lvo de Liucr-o e pe r da s.e regt's·t:;ro dor; ,
re sult.ado da,') contas IDatr=L1TlonLl1f. f'Lnaricei.r-a G ol'r.a./
'l'nelltáY':i.aso \- , ;;,....!l~(

'-'(1 /\ .. r," ('\"'1 cr> 'r"L~'-'T: ··rO···.-;·:)·,.l r'" ·~r,l·:l.l-::')l" r Ln s .. ' ,..,~ro!.<.0"., _"') ••.: -'.L.J ),j .;> .. .- c..;.dL o .( _'-'[,él.CO <, ,,1 r (:...'.c l,l;:, el", . vCI lÇO~ .. ,,:

cioS i:Jtlr, tas pertencenlt(3 S 8.f~ suas file Lr a, 80 b :ix-::nal
do n~o serem conside~adas as referirlas inseriçSes.1

I

i. ID V' .;:,.p '.' .,,~,....., ,', f'(\. ~; ~_ u.J. d.L,J l.'., ..•••

. .

'tlf?- I' 'xc/lC;II':.~:t'o

I;:t·,

,
DE:·:;r'IDH'l.' IV/\.,-....•.~_~-,~..,.-~.- __ .-

", OI'C;éLn.i.;:;;;l,:C(;" anun.Lnent.o , C:.:.Uif!:it.;onato E~ to:c'ne:i.(.~'i::) é).
.1

c:Y':ltél')O 9 senrlo j.nprC?c:L(Llvei.s (,) c ampeo nat.o l':'uni.ci:rb·.
::ll:.;~."UJ.(!r C1.'1 1:·1~ C~ ),:1 l)-;i;'-j ~~o - (' ~"Jl")". "1'" I, 1 ·"111·:":j'i·1y.1

; ; .Ó: :~ '\) .I .'_ ~ _.,_ c. -')' U '~J;";.; 2~ t-.:O.i. rJ.l ..O C. t~! l.l. ,L ••.• \.,.\ ..•• ~:

('01'n';3, (!Ure) í'o r 'c';'\: ,:)::;t;J.beJec:i.do[) 8S l'c~glili;:].i1l8nt()S cs:)c/
I

1
-," :

·:L~-.t ;:; c r j. c.? c ti.: ~; :!J':JX';~f_ (1 s dlv(~r(}~~l s c ,~t}-nI)(:~on ;).tc~
ar t í •• go, !3c:r[1est;1r)clf:~c:Ld.·()

:
i;!:~;.i.'lC=i..C'.11D_(Jo~-)no !'C~Jlr.·ttlf (le~ste
P().J· ét }):L:ee 'L() I' ~i.é.1. (.1:.1 T., li T) Q G CD

! . j i ~..~'~

FLS;~~~~~_I
,.ROC; .•••..~"+lIo~+-l...1I I ! 1-.----:
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r""~··j J"'T ·"("i·-·(~T-T·T··:-·r·
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i' .'" ,. Ir j~
I • • • () I,I! ~o '. . f; I

. '1 rI' I lL" ) 'I
l

t -I, .<'J 'i': ;·1,·,."'j·,··.· ,I I' 1 I • --:r ,- I : • , , , •• L I I -~- .. . L.LL..!....L .L.LLL _L_' .L.L.LLLLLU-L..LL.LU...LLl:LL L o-WJ..J~J-1 :.Ll ..LLU_,,-,-. ·_4-,...Ll_-- "--'---I" . ...L.L.J., v _.

~-~:_\tIR-~l\.I'ti 5:) - li ~l.lti1110 colocado no c~npeonato Hunici:pal da ~ª. Di ~/. 1°':'~
1 são de Amadores, srá r~baixado ~ara a;::';!. cedendo sua I

I vaga para o Campeão da!(!ies,ta.

'.~,'::_~.-,.~L!!~:€Y1,..~,::;;·,.56 - O c ampeorià to de J'uveníljserá di.spubado por todos os
Clubes das Dic·isões da b.f1e2~4, Divisão com atletas desta

, I

, "I 1 categoria. '
-~·'M~.~Art4 57 - O Campooriato da. 2(1 Div~são de Amadores, será d í.spu tado ,
._. I ' anua.l.menbe , pelos cIUbeJs devidamente Leg a.l Lâado s que não

tenham participado do lí1hmpeonato da 1\1 Divisão de Amado r'e s ,i I
:1: i ' QAP 1TUJl2 :LI

I I '
! DO g~G:.nl..Ii E.ÇO~P1Vj IÇQ, E J:i'l1i!lNÇ~IRQ·

;3E,LÃO I-~-~.-
DO EXERChcIO FINANCEIRO-,- '

O( Art 1;8 - O .b:xercício final1ceüo poincidirá com o ano civil e I

:.J courpr-e ender-à , (fundaJllentblrnente, a exec ucáo do or(~ameL~to.
, I ' ~ L

Par~grfo ÜnLco-. O or ç arnen to será rmo e incluirá dj,odas as reC(~irtls e

1, , í t 1- l. d t ~ •f ' :cespe~~s sUJ81'as a ruor~cas e ,o-açoes 8SpCCllcas na

1 " rC:Xn,ia,. ~1q,tLP1-:.t1:gP-A..?!l.fr~~1i~~~§.e,.e;..uj.J.L~?g..•_ ..... "'''' ' ... --" , .. L,
!'d( }\rt.[-:i9 - A rect~ita conIPreE!nde~f.r.'Mc:~/.t~c.( i

a as taxas de f~_lia(~ão; e pe i-manénc Ln , ou de inscriç~o
de contratos de atle~as amado r e s , trads;:f~ranc:L~~. d$

1 ] . I J,.' -, " 'at retas, .o.c eric a parf compe t.n.ço e s Lnt.er-mún Lc Lpa'L, -ou

:i.ntc1'--cstachta1. e detais emo l umerrto s , Lnc.l us í.vo o s
r e.l ativo s a pro se s so s de recursos;

'\J)-CI produto de mul t.as ç inden:Lzaç3.o;
) ~. i ( "\ I

C. A ~:l,:l'reC,).clw~ao elo ;::"01i,! vinte po r cento/ so br c a rCJ~da
br u t x (18.~; C01irl;et:.:icõe~ de qua.lque r nat0reL~a. 1)l'()1;io'i{ida

.L J; _ _ .J

pe Ia s 1'(' "1.1'1 ',) ",,..,,h t.o " c-'~::> __ •. ,•. \:;l~ -Jo.J ~

rJ) !\.;,: r enrta s das part í.das que j'eal:i.",ar ~
l.!) ,1.::; Y·Ci'1C.Ll::: r-e su.ltan t.e s da ap.l.f.c ac ào de s ~;8US ber~s I~

l-lé.1.tri'IJon:léJ.:LS :i

.r.l \

.L ,
; c'L'

:,'lUX J__ J.O S •,
i,' ~'J rend a.s "~('.''''IJ- tan t..o~' (1" t"1X'J" rle t e l 'V··L·?]' 01'j" 1"'" to'",' .. ,="l le..:O J, -',->c . cr. ,cor <•• " G",' , ,,_ .. w, <1.1.,,[1 '/

:í:' i.J.lilagen: 8 t:('~tn~;nli,:l~oão de compeU.çõe;:,;
J,s do 8,(]O 10:S ou li~G'1.dot conve rt Ido s ern d í.nh i.r-o ;

,
que

Vt8~'-" ;-t CT :Lc11~~

, ;j:: '[~h"I-;-ó:í1é.E-t::i"·ê-:-v(!liSú;:tI~;·V.··:;'·
L\ Pcrccn t.ua.i s de s tLn ada s

i
-' l'

por lei especifica.
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~1 il; zo ~o .10 5(i (f. a\
. L . " I I J I I. ' I t' I ' ILL,LJ_L ,Ir .Li,.~_U,..LJ..L!_L.L~L "U....LL..LllJ ,J...Ll...L}.LLL..LLLLW_LlLLL-.LLL J..LLL_ ..LLLf-l--LLl.,l-J

paráf1·,rafo Úni60 -A receita a que :se refe.re a lé;~ftiI-'á "c " destp !.
artigo, n50 pode~~ ser dispençada em hip6te~e
alguma ou sob QUf1Cluer pretesto.

- A despesa compreende: I
a) o custo das atividadesl desportivas, dos encargos dil

ve r so sd a admí.n Ls t.r-açjio: da Liga;

b) as o br Ig açôe s de pagamt.:mto que se tornarem e x í.g Lve i s

:':)111 cons~3Cluencia~.de declis~e~ .i ud í.c í.al , co ven Io s , con/
trato se operé1.1-sELes de piBedlto; .

c) o s encargo s pe cun í.ár- iols de caráter extraordinÉÍ.r .í.o,

não previsto no o r ç amen to, custeado s á conta de crél
d i to 8 ad.l.c í.o na Ls abertb s com autor Lzaç áo do Conselho

Fiscal e cornpen sado rne~ial1te util iZê..1Ção do s r(,CUT;30b
! • ::--!

11118 f'o r em pr-ev.í.s to ; !
t

d.) salários e outras espépies de r ernuner-ncáo ;
c) prênltos e troféus; (

ir) manutencio de sede e dbs seus est~dio;, i

g) auxLlí.o s , doa(~ões e lllafterüü cl(~ esporte.
Par8.r:fcafu 1'~. :1\.8 do spe za s ele urna p~"rtida conpreend.a: àr-b í.t.r ag em

pE!ri:bntuais de Leis F\~~\~ral, Estadual c dema.Ls prol
vi.a t'~~";~~-~'t;'-i~-i;;'t~H:f'll~:·ê5,:i~~·-';~i~h;~~';".~...;'e~~~~:;:':L;~i'~s
ne.l.o s Con se Lho s Ar'bitrr:usq

," , i '...: IPara,:,,'l'J,fo :,:~IQ Herihurna despe,;a se r a: processada a rC'J8,l·,h;1. do nc:par
•... !" j

t.ainento ele F'í.nançu s e se um que o r e spcccivol peg aucnto, '
~)C sujeite à autorizaçãp do Prcsj.denb,~ da L.Doe;.

,:"';' ( '.',í O i '1"[.~~ }-'~'.:

DO P.ATH:n'iÔl'JIO_ ..•.-_._._--_._ .._ ..

" !

I.

,',\,.

(J(i\.rL, ()J .. U ~-'admirmênie courpre end e e
;:;.) bens nlÓvej,s e .í.móve í s] ad qu í.r Ldo so b qua'í qucr L1.t,1,ÜO ~

b )lijiXitlC{lGpO:h::L'S'i0f0s

c)

t.r o :céu:, c prcirJio::; qUCj s ao .ín susce t:l.V8:LS dc,"

s a.Ldo s »o s ít.í.vo s d a ak<>cu'-'?ío do o r camen to ;.J.... .. v 1- •.J -- _..; r_. '-J í '-' '::;L. _ 1.... '. ":-; c.' ~

fundos e xi s t.e.ut.e s , ou; os beris resultantes ele
.í.nver-s ã.o ~

f:) l).oaçÕ(~fj c' Leg ado s ,

~-:ar:;!~I';3['o 1 c:!. [\. L:i,ga 6 o br Lgarl a a manter seu pCltri.\lôn:Lo d8vLla/'·

u.on te '"ser i t.ur c.do c to mbado ,
No c ::1!:--;O L tg ~L
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o \ I 11' ,'\ o 10" o , 'I "O, "o,/h·--j- I .J/F~--f./1

l,r,ies dg e~:cn:;',!61ret r•.~ c: ("..H: ú6' li' ce gÇ~;:0ü -,i~ e.:..·..•••U>(-:fH~n c.G" VL'! oe-o c.escruecc-co l~·!".'.Ifr,\'; jf'H3'l.l ~ ~ --vr
the. int.ede~\(1t1y. shl:'\?{ sho i be tak e.n ,üul ~. !-,i'lóG oc e sc nbi- ~Ullo1.' Ia Ilel"" tnlEt merfia

. ;"'-

::,'?'~::','~";':'I . ' . ' (clii6) o'Ccn·so~iho'..jÜ;,b:itr~' ~, s: ":xusiva· ;as taxas de ardi!! ' .- -:'/:ir·' ..!..:~ "'~~l::-;.~1;~~0::;.' : [:,'00:',0'':,,:':', tràg.~nl~.,~.:,.'·;~~;:-. ,,:0:11','0.J~""';:"'o , )::~;i.: ·· ..·,·f...~.:--::j.,.;:,~":·....à;·:;).~. j "~::.~o<"0, :o:'::~~:<:~;,':~.r,
~1 .•.~.-r~-_~-"\"«'fo_4"'''!_~''_~''''t'I-'"":""\,,,,,,,._,,~,,,",,':(t'~,W'~,,,,,, fo:,..;,1tf: ~1"'>Mo\,'It.'~~'~~~~~""';'''''''l'''--Y'''"·''''''''''-'''''·H'''''': ~ .•..•", ,

r';':::::' .:0. 0'0 ' " ',~':'.i,; ,': :::'.>:> :: ;'~'.~'~\':',"~:~h>'~~;;::~,;i>"0:;,,,5;;\'- :!' ;X,\~l~' ,~\ :(~:'::i:.'o;;/:': :~'~~,:~';<'::o,Y",'; ! :i;.: /:' :" :; (t:~~o,
, " "d" I ~ ,,;'.' J :'," ". '(:, .~; I DÀ:S: D!'8PO SIdtHnS~' -GERiHS;:, :~;'." o'. ' "" ,,',' ' , , I i l'

~~;,"fXA~;,:.1.6t~··-::·~~i:~~~~~~t~i~t.~~~~~~;~~~6i(;~;J~~ntar- t··~.to "'1"'~'
lk Art , 65 -r- A 1j,ga'ná:otepPPT1ii.~iCpe+'@i~.:,ool)r,igac;oes·c0ntraldas po rl spUS i

~" Ia< Ar t , (66 ~~1~~~~;; S d~~:;~V!~%~iW~~">;i~~ondBmpe oso aimerite 'pabS ',,,
! i obrigações que contràír<:;j!D°'enUl0lliecla L.D"G. na prát:ic~

i i ,,-::.:' de atos regular de süag!E:ist~ó,rnr:m a s sume essa re,spqn~'a/
~l) \ bi.L :i.cia.depelo spr0j.ui3àS): que causarem em vir tüde s (te ~nlr

I , - d l' t. t 1 t' 1 ] .1 i rac; ao o c .ispo sto ne s °e/ar ,;:lgO (o; (a .e r.,

lt1< Al't. 6'7 '. o~:) filiados em débito co~n 3. LD.G. nao pcch;rão part.í.cjí.par
'.:' ! de co mpe ·U.çõe s de;;porti v1é1S e ficam sem d.tre íto a voto: em

i b- r. G 1 ' t r , I . t. ~ 1 1r 1: . l.Assem lelaera , a-e a ~ul-açao (O ce~l~.
~

~ o

\ t r.: Ç) Ir"" l' ~ -"').....-..C' •..•• r"" '. ,'" -I. -; .. ":l ,-, d ",r.:r .. 0,-) ..·er,:,.o .ivr-e 2lBess.so nas [;)1 aç as '-,·,--'IlU~ VoLVu.C' 01'), L se
< .1. '. Ós: r':::l C .. , '''--"1 " ·t-.., J - '':1 . . {'zeru a a GJ_vld.ctd.t... u pr ogalI1a:~lcls pe.L:... L "D o·.Y <} todo s

;"I"';'-r-":"[ ;
'S

1 FLS:_~~~-+""'_I
°T':-rr-r rTnT"'iTTli-"-\!O', ~ROe:-;;'·:Jol.',),.j~"",,~J.i,._>-+1

I • ;
e, [,,' ~A~SS=.:;:~~~~~=::::J

f,t;;·.i.d."' Irp \!f;~':"',l (I ;;"J,~c li: d-:~.:(: f! (;it.n::'F('.!,~~,~;·r.,J;.~d'!?d"~(.ll;UJ,cf:..J~'i,;.'

I
!! I,'

p",'a1ll' /.... ...., - . I
I

, I

OS scns!
Diretores C>. as pes so a s c4~Llepo r lei t.cnhau s se cJiT8ito[o

A LoD.G. expedo r à 08 (oilto) pcrmanonte s para cada /\,S31;/
c a.aç ao f LL Lad a ,

- -- _. ~"""" ...." .....,,~..... , ..... ".." ~,...•... '~. ,
{-. ,,/ ...
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~Vo Art'1 70 - Antes de deco r r i.do 02 (~Elis) anos de sua. apro vaçâo , ~ão
! 1
I ! poderá ser reformado esf.8 Es.t.at.uto, que entrará em
, ( 1 .

..__.'.Ll I 1 vigor na da ta da sua ap~oOvação pelo Oo n se Lho Arbitl!'al
I 1 I
I Ar::: da L.DoG·l

1

!"fN~Arti,,·:.C) - O Presic1enteda Ligano~ prazo máximo de 90 (noventa)
::' dias? a contar de sua a~rovação,. ado t.ar á todas as pról

I i vidências por ele iD1posjtas.
'(({2 - Are] 72 - :f; inelegível pelo pí'azoj de 10 (dez) ano s ç- o membro eleil

,\, ! to de qualquer POderq~~ renunciar ao cargo, se for comi
I provado em Lnque r í.to j~gado pela As semb.l eí.a , com as
i ! .

garantia de arnpla defe~a,"se seu ato causou dano p, .
j r

Lisa. assim c amo quam prlovocar por dolo ou culpa j.~\te.rl
vencjio pelo or-gáo co mpert.en t.e s , ~

~ Ari..\ 73 - o;; poder'.~s da. L.D.G. o~ órgãrns Aux í.Li.arc s e os De1')arV
: -- fi i .. 1

t.amen to s terão egi111en~0 En t.e r no , nada 11'.] no qual i
.í.nse rem ,3rnHliXii(ili~IDi~Qi~ sub s ti tu ti vamo n te e ao to/ f

n.a t í.c arnente , as delibe11ações do Conselho Nac í.oriaâ dei
, i 1

De$oorto. os d i soo s ít í.vo s legais e as resoluções da rI J.:.j, n" 1" ! -. . .• I

"'.' .ço.DE~~(~rrr.ª/1.Q.QJ3r.ª-s.jJ -,?;i,r.!~.1.9ct::' _ ·t'ld.~e,p.Q;b, P§. _g~~:hs.,.?~~::~2.;L.~!!... I
,'.I.fj.',(",;:":"Nf;-() ..; .....•... / i.~·,·-·-~··

1 ; .
!, ;

1o Código de spo rtí.vo da !L.D.G. contendo as normas 1'e/
lati va s ás com a s COHIPstl,;ões, to.rmüo s e~'crmpeonatci~
. ""i .. ' d a 1" '.. ;.". ,.'.'.. C' I f'o: .o, ;ll' -1;Í' i . '1 'J,:a.I., . V l,. ,.lC", ,) (J8 ,~I)OJ. uJ.Vd.oJ icon ..orro.e O c'- .enl.,.l -O allU, . E.:

~ d ~' 11 ' ',. ~ L'c: oorice ssao e CL,:lC;:l~; c! r.oenc as 7 e parce lrl'uegral1'uC
'L -t T,::,.L .1. t .c: rj! i " ,. 1'- '1 '1 ,,.... "(C';·'-; r a ;..:,du;:luU .o , ;:,0 1l0,..cnoo ,,12.1. a.tcerouo 1'8.. ::1. S ,'j(:: ,}li

! ~

bJJia Geral. med í.ant.o o !VOGO de' 2/3 (río í.s teI'(]o) .:50:3

.'1" ,
I

cer ao ,

8eMbros presentRS.
8 conselho Ar-b.i t r a.l. :t(;)<i. at.r LbuLço e s e':unciOnéFq~"':td
d~:;f;~niclo no Cód:Lé;O De spo rt Lvo da LaD.Go c n.i LCgiElJ,d/

ç 8.e ES[)OT ti.Vél5 na conf(~t'rJ1:Ldade do dispo ,c:to na cle 1 :i.be;';
. ", -,-:-: . o '1'1 /(1'1 t· C ,le..:. II lIT 1') . .,1 'j (' 1'1:>~.. .~ ,. ) ,- 'r '..~.::ô.o 11-· _'.~., u.~~ (O on'r" .10 1'1 ac _..c. ll"c~. C.~ .AO:.o liO.l !,o., o

i\ ;:'.!Õ:~';(Jci:j.ção 01.1 CLube d;ue venha J, r-ccorcer para Jus/
j-

t:i..ça COi'iI11m, por ';';;o'GiV04 de o r-dem e apo rtLva ou (~(J

?6 ...

ant.e s

I



i ',:~, .• :-. .- -.-

i ,V (;l/ (/ i'i 1/L.J ,-_, _ '--o L.J l.

11
,!:.r.!eSo de e::crf;','B.f 1t11Í(,~ a foliu: u~ iflit'l(;e.i.õ~o·, Dic.Zw~E'ch!r:'r;,g6 vor dorn t:~~:.~chri!iber;h(3.r~Llsoehm€-{~
BGiüiO wri:iflU lhe interle.::..vio\-!sheet sh(ju;d be ::.!.kE,nout ". P.nl(~s de escrlbk GIJi\t:.r I.;, húje int6rmedl;}

I tfJK. Art.
i.

li" !
I

o Presente Estatuto f'o í, ~provado em Reuniã,o da ASSE:!lI1blé/

ia Geral, do Conselho Ar~itral da Liga, no dia lº de

agosto de 1.982, sendf integrantes da Liga De s porti.va
Gaanamb í.en se, os seguin tt s fil iado s v

Associaç~o Atl~tica Veteranos
ViJ.a Nova Espo+te Clube
Heal Esporte q.ube
J:i'luminense Futkbol Clube

I
Cruzeiro Es por Le Clube

l
~3porte C:!ube S~rrano

VerdeVa:Le Esp~rte Clube

Gremio ESDorteiClube~ 1

C1ube Bah í.a Dé í.s
I

C1 ube 11ahi Um

II ".--.
I
I
I
í (;!;- .

I '-'-
I
i
I
i
I;::, '"-'.:,

II,
i
i~.~~-.. ~

E:3porte

Esporte

i· •...

S()ci.eda.d,~ l~SV0!-té.:lf@lube Al 'IOl':::,d2,
I

13otafogo de Futebol e Hegatas.
l

Esporte Clube ~ão Fr anc í.sco

Vasc<J da Gama :~sporte Clube i
. (_ .

....
• _. _, 7 •••• __ • , ••••• ~ _, ,_. ~l!~j.~ 0.0 __ '~.' •••••••••

!··.i:;·.',~..;:.-...:..'[<.i

DIHETOHIA I

!
DItDfT1;:;IO DE BErrO VILM3}30M::: ePREi3IDm-JTE.

;- t;-';'j"'- i

VIC:r~ PR]~,SIDEl'JT:~ ~ VI'i!j\I,DU Iv;tORl~InE~' t;O}l Il\TC·1JJ~.~::.)- ,
S)~:CRT~TI-I.RIO DOn±VALDO PEREIRA DO~; L~ANTOS 4

TI~i~()m_:In(\. H()}3]~;rnO SILVIO L OH;'\. I:: i CARDOSO,
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P~omovida pela Assembléla GE~al Ext~aordinària. convocada na
. -r o r' m c:\ cl ~;';. ~ E:\J ~ P i~\,- c:":. t:.:' :::- -:::. r-:? ·r.1. jj'l ~ r f::' ~:~1 i. :.:'ê":l. d ;.~.~C',fI 21 dE d !J t'- i 1 d e .1~-,~C? 2 ~
n t:;{ ~) e d f? cJ {~ L. .i Ç! c:\ D s: ::::.r:·o ;",t .1.\.: (~.! C3U I:?-.r": .::~ifl b .::.. r?::·:' n ':-:-,f: "

DAENTID0DE E SEUS FINS

Nova. redaçào.
A,-t.. 1. (:"i L.i\:;!(::~ r::'~:':':'I~"~':';';:7~. :...:.;u._ .. r-,I::\;,·!t~;.'l.~·..-r. . ~:' l. .~;[-' 1,_ t",cl:':;.jj) E::!TI

f E'~' E 1'-e .i ~-o d (=.":: 1.!~ 6~; :> i.~:' i.t f'f',;~ c;r: t 5 !j;:.~\d F C. j -,:,.'_1:1 pri', Cf:= r"1~:;:·c)r-I~:~~nC."1. i::\

IL e i :~::'""-D~::S po r- t·.i. v E\ ~~. ~_. :;::·Li 0\ -;::- I::~1.1..0.::'f'" ~:l \; Ói:?·~:·. :1 pF' 1 u d.i I" E' ,1. t; () C C1iflU fi!

couber ~~ p~incipalmente no disposto neste estatuto, com
foro em Guanambi, Bahia. tempo dE du~açào in~eterminado;

J ~" elE

no qL:.(·:~
,,:,ecle e

i41··t. em vigor;

~:; j'-, t; .. . :: .. ~'.!Ci\/E:;' f-t-?di1Ç::'iD:

Sào Fins da L.D.G.

al-Dirigi~, difundir, e aprimorar a prática de futebol,
n2S categorias de amador;

b)-Criar departamentos para a p~ática de futebol amador
do vàrz~a, nos bairros da cidade;

e supervisiona~: o campeonato
torneios e\competiçOes juvenil

I

municipal.
e i n f ijn t:.o'--cc3.mpeun d te· \/aj':~:ec{nD .•

i i t ,/(-,q J 1 ~
d ) -··;:·1U>: i 1 i ,,'r' n o clE'~.En vo Iv i ,'O0?,', t o C' c no:',",,· c i mE'nto d os ,"eu=:

'f i:l .i 'adCI:7;. :;

A~t. 4. em vigor;

DA ORGANIZAÇAO E DOS PODERES

SEÇP,O I

Art. 5. em vigor;

Art. nova redação:

\
,; C)j"-gl::\nizaçt\D f-? D functon~\mE'ntD d0 LDE,

. disposto neste Estatuto, nas Normas Orgânicas
Brasilei~o. e posteriores alteraçOes

obecl.E'cE;I~É, c-
do F'ut ebo l

FlS: -ilh!"f"T"T"""'I~r-1
PROC;'~~~a,...4"'_1
ASS:

""

I



0~t~. 7., 8 .• parágrafo único e 9.; em vigor;

parágrafo primeiro do art. 9. Nova redaçào:

Ninguem pcid er á »

...",... .•

c1-integrar qualque~ dos poderes d~ LDG. exercer carqo ou
-r U:'l';: /:\'.:: =' ~-c~:ri"'lune t- a d a ou n ,3D:'I '::;:·L' j r.~ j:)'::':\ !I"' t i C'i p-:;;. dE' pc')d e r-E~S :'I C,31'-g O~~ C)'_l

'f un (.;C:~Ç;;'I'= ~ ~- Gmune 1'-dd E1 ~7.. . C)U n J:\CI ~ n (?:'~:: fi 1 .1. ci d d::: 'I E~>!ceto ~.IC'\ 1'-'C\

íJ3 r- t :.Lc i p 3. ~.- E?in As ~,em b 1 (~:i~.:;.. C3E~"-'-:;.1 Clt.l [:I::)n ~:::·c::·.ll··'jcl DE' 1 i ]:)(:7!!- ~~.t i \/0 ;

1:,)- em vigor;

Parágraf~ segundo - nova redação:

Será destituido do cargo aquele que for punido na forma
da letrc b. do parágrafo primeiro do a~t. 9;

nova redaçào:

~.-:-\~ E:']. ei <;~óe~-;pé:"\~'-i~ D:-2:, pDdEIt"-(.:::,.~~ d a
em escrutlnc secreto, e apuradas na fo~ma
em vig;-'f- 2 reç;:.l:'li?ntc, i.ntE't-nCJ d a En·~i.cjadE?,
consider~do eleito o candidato mais idoso;

L,DG, se r- ào r-ea1.1,::.3da',:;
p~eyista na legislaçào
e caso de empate será

Ficam revogadas as letr-as: A, C e D, dest~ artigo;
\

Arts: 11. e 12. - em vigor;

Pwt. 13. Nova redaçào:

t<:- O ;nE~mbr-c; cI(~ ,qLI,,',I LILI'" r' po d E' 1'- DLI O!"Ç:\.3D pocl e t- ;t" l.:i. cen c i.a 1'--

;:,>= ele) E:':,:et"c:.í.c:ieode, c erqo (Jl.IfUnç<~iD, po;'- pi~,"~':un';o !õ.;,L1pe r-i o1'- a :::'(1

(t.I'-iJ'ltci) ciic:\~~" pndendo~ c~;n õ=a:==·CJ clE~ 'fOI'-\';d rn,3.ior~ r-E'novar
Pl-dZD id·~:!"·lt.iC:D;

DOS F'ODEF:ES-

SEÇAO 11

em vigor;

GES:AL

Art. 15. Nova redaçào:

A Assembléia Geral, poder soberano da LDG. constitLli-s~
dos club0s filiadcs e legalmente representados;

J



i

Na ;~lS~;:.E~nlbl~~)_'Lt.::\ GC~I"ç'\l, 5:.f:?I·-~l DbpdE'Clc!C D ~.;i~·tE~ma Df':: vo t;c- f,
=.E·CJ·-.::·?:~Ct C)U PD!'- aclarila\~;'i~\D c.:\ dE'p€-?ndE::~I- cl~:7\ rnatÉ':I'""id a. SE' r" v ot e d e ,

cadil filiado t2~á ~iF2ito a um voto, exceto paFa modificaçào ou
~"1 te i - 3.ç~\o d D P '·..·E'~:::·E.:.)nt C? E'C· ti::., Lu t:c q u::.·:' c! n ;.~\rol:~ ro d C" \:0 t.o ss ~:;(.?r-~,
i·:-:~::.t E~. be 1E cí. cJ\::. E'rrl 1.: ..\. c o.n p 1E'rli(:-:~nt c\ r :. E:', p ~·-U\,:aej c\ PC:'.1('::\ (·?~;~':_:;E~mb 1é:~i a
(]0?i-c:.: .•.L, que di..7.'tl:.~~·-(ni"'t..;r·.:;'\o nl~~mEl··-\..') de \/C.JtD~:. d e c~E\dd ·f.il.i~-\da de

p,.o~dc com o seu ~anq~D. apa~ti~ de O~ de agostc de 1982;

{i" t. ~ Nova redaçào:

('i ()~::~::'(':'~II"I h:l. (.:.~T~':'\ C:i(.:.:.I"~(':\:1.:4 I"'(':·:'( ..!.n:i. 1'- :::.,.::' /1 () rdi. n ~':\1"':1. ,:\(n(·:·:'n ·Lc·:: ::
a)-em 15 de janeiro de cada ano, para aprovar relatório e

,',\~: c Clr, t EI;:":r.J o p~-E.'sid E~n te r of E"r·ent.E EID E' >: E'I-C.1. c). D an te ,-.i. o ,-, v o ta r"
p~oposta orçamentáFia;

b) -·em :31 do j aneirc:o
pl-·esidEI:-jt:.C'~ '\.'ice-pr-es.idente e 0=·

biE'nc~,lmf~'nte~ PC:lt-c::".

membros do Conselho
elegE:'-

r:i~:=.cal;
o

i
I,

I

Parágrafo
p re zo n ao

segundo - Entre n data
poderá ultrapassar a 06

da convocaç;àD
(5.ei5) dias;

e da reun i é"'Oo

Parágrafo único - em vigor;

Arts: 18 e 19, em vigor;

Parágrafo primeiro do art 19, Nova redação:

,.;AssE'mb 1é i ,3 GE'r",?o 1 s.E'r··{;. obro i 9 a te' l-ri amE'" tE' c onv oc a d a" pe 1. o
F'rc"idc"lltE'da Liga ou ~.f?U s.ubst í tu t o 1E'(Jif 1 , ,3 ,-cquer"ifllé""todos.
filiados que repFesente um teFço dos votes ou D2105 clubes mais
vl",J.hc:os,elllC36:,0dE' omis",~~·,Delo jJl'"e",.identE',':,pó;". ciE\-o,-r-iclu~ci a c c
dias do recebimento da solicitação;

Parágrafo terceiro - Nova redação:

(.~S. I-E'L.lf1i ót:~,'3 c:I a
fecha.das E' pt-esididc~s:
consel'--,Cofiscal ou pE'lo
SESSOE3 qUI? estiver" em
dí, r-e tG~-.i. ~:i!i se 1-' é 'v'ed c.\d CJ c'l

seu substituto legal, da
do i r~te? t-es.::·ê:,\cJo ; ".

A",·",·embJ.éi."1C;f~I·"·c:\I"sE'r-i.,c:oaber·td~' ou
pe-Lo F'n2sidentE, da L.igc'" pn?sidentE' do

filiêldo que F". COIlVOCDU, ·;:=.endoque
vot,3c;ào ato do p,·"(?sidenciê.ou de
partici.paçào do ~residente bem CDmo d'
decisào, caber~ empla defesa por part

Art. 20. em vigor;

Parágrafo primeiro do art. 20 - Nova r-E?daçào:

A f~ssE!,-,blt'o).c<.[:;12 l-a1 instalat-~., em primeira conv o ce c à o com
o com~aFecimE~to, comprovado pela lista de presença, da maio~ia
at'solut~; rJe seus membl~os., legalmente i-epresE'ntados E em sE?gunda
cOllvocaçào, após 30 minutos, com qualquer número;

redaçào:

J



Os fillado s~ráo representados na Assembléia Geral,
p oLo ss r-espec-ti v o s rn-e;;.:.idf0n'tEs, ou por t-t~pn?':=;(?ntante, IC?g<''I I . Nestc2
r:,:] s·o =' rnurii d D dE:' ç:. f--I Ieu r'o E~ç(~~'o q ue ~·er i.~ i:.\ P :--E'~::·pntE\c:I c\ 1:"\t E?S d e i ni L i ê.~cld
a votr3çàD;

Parágrafo terceiro - Nova redaçào:

U c {';"\ndi d ().te c:\ qLI d 1:1UEr- c d I:-g o ~tri tE'q r ·3:-'j tE rJD~= J:.-·o\je t'-2~~ clL.\

L..DG~ dE'V~::::'-~\ pl'-otOtol;:~i- -='1 Sl.~t""~" :::J'!a::lc~ .1~, (q:...~iílze) d.t2-~:. antE'S dt::\
t'-es.p(:.~c:ti Vê:"~ E:.1J e i Ç~-\I I ~ a t.i'- a\;é~ de ,."":'qUC!i··- i, in0:!r-t te- ind .i c ari d o ~.Ut:.\

quali'ficaçào E o -c,'''''''\:i0 ':1 que COI-!c:eoj-n~t-~'" ':õ(?nclo qUE' o p o d i do de·
in,-,cl'''iç:i,\od a c hs.p ... c,é:< "',E'r-if, a c eit o =E' E?ndo",,:=.;:,dopOI'- O~.::: ('tr'E)S-)
filiados, em =:,itUdÇiH_' t-egula,'- com a er; t.icL:HJe , v e d ada i'I

OlE\nifE'stE:'\Çi:\D mai=:o IIE' uma \/2:::::, par-a cacJt':\ cÇ";'\''""gD;

Parágarfo quarto - em vigor;

Art. 21. Nova redação:
(:~(:.' il) i::~(.:.:,·t(.:.:..\ (\ ;;:':::.1 -rn h :I. (:.:,.i (";\ [-)(.:.:.'" t:\:I, !'

I -, F',.,'1 c· \/ Co t::· (I c li / 5 dos f i I i",dos:
a)·-di.~.~.DJ.·v·Et-.\ l.i.ç,ia;
b)--Plutcn-i::at-.; c;tlic'n<.C,çàDde bens. imÓVE?is d,,,E'ntid"de

I I-PElo vot c 'IE? 1./3"
letras: A, ~ e C - em
letra: D - revogada;

elos p,-esen t·?",;:
vigor.

J J J .... F' (.:.:,:1.D \lU·tu d c';\ jj)(':\ :1.DI"·:1. (.:\ d ();;:. p .: ':':':":::,(':':'1',te:";;:·
letras: A, B, C e D. em vigor,

Instituida neste item a letra é com a seguinte redaçào:

e)-Destistuir o
Fiscal ou Comissào
desfalque em suas
presente estatuto;

presidente da Liga, quando o Conselho
criada pela Assembléia Geral, comprovar

contas ou descumprimento do disposto no

Parágrafo único - revogado;

!~ junta
Audi'l::on:;.'s(~ 01

d c J usti Çc' Des'i=-'Ot-'~i.içl
(hurn) Suplente, norne=ld,::!:=

ceompóe-se de 03 (tr~,
pelo presldente da LDG;

f/
DA JUNTA DE JUSTIÇA DESPORTIVA

Art .. Nova redaçào:

Parágra único - em vigor;

Art. em vigor;

J



DO CONSELHO FISCAL

Nova redaçào:

O conselho fiscal compóe-se de 03 (t~e5l momb~os efetivos
e 01 (hum) suplente.

Parágrafos: 1., 2. e ~., em vigor;

Art. 25. em vigor;

Foi da nova redaçào para a letra E, deste artigo: alterando de
200 Salários Mínimos, para 20 Salários Mínimos;

Art. 26. Nova redaçào:
(', PI'-'F's,id,'c'ncia"Or-g,~o e;.:ecutivo da

Pro~idente e vice-p~esidente, eleitos pela
mandato do 02(dois) anos, sendo permitido

Liga, é composta
Assembléia Geral,

i~ r- e. E' i 1 e .1,ç C:, D ;

do
com

Art. 27. Compete ao Presidente ...

Letras: A, B, C, D, E, F, G, H, 1'"1, N, 0, F', a, R, S, T, X
e Z.2 - continuam em vigor;

Letras: I, J, L, U, V, Z e 1.1 - ficam revogadas;

Fica criado para este artigo a letra
redaçào:

\
com a seguinte!

Z.3 - Remeter para a JJD no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas todo e qualquer recurso impetrado pelos filiados, sendo
que o descuprimento desta norma, caberá interveçào de imediato
da Assembléia geral, a requerimento de filiado prejudicado,
ficando neste caso dispensado o disposto da nova redaçào do
parágrafo primeiro do art. 19;

Art. 28 revogado;

Art. 29 Nova redaçào:

[J \,' i c :c:?- pn2si dcn tE'
p 1- e" .i. de rl te;

da U)G é

Parágrafo sogundo - Nova redaçào:

t'7\J Uc o rrendo vaqa, ri~, carqo de presidente, POt- qu,:dquer
/ mo t i VD , c",' i CE'- prL''õ':,iden te .:;ss.urn i r~, E? no PI-a~~o má',: i mo de :::::r~)

(~rin d, dlas. convocará elsiçóes para o preenchimento da vaga;

J



(~I"·t. ::::0. Nova redaçào:

Ocorrendo vaga nos cargos de presidente e vice-presidente
PDI-' qUi"'\lquel'" mo t i.vo , dssum.ll-á C< pr'esi:j'~i--'c:i<':i de?, F?n"t.id,3dE' c' c l u b e
mais v81ho de filiaç~o, se impedido lJU lrregular, seráo chamados
03 demals, pela ordem de tempo de filiaçào, que convocará
2 1c::'.i ç Ó E ~::' n a f o ,- m ê't f·:~ f"1D P,,-L.~\:.~o p r- E' \/ i::::. t D PC? 1 c\ n C) \/ i:; r c' cIa ç ~i. D do
parágrafo segundo do art. 29~

SI.JB-·~:,~EÇA(! \,/

Pwt. ~:'1. em vigor~

Letras: A. B. C. D. F. G. H. permanecem em vigor;

Letras. E - fica revogada;

Ficam criados neste ato os seguintes departamentos:

1- Futebol juvenil e Infanto - juvenil;

J- Futebql de Váze~;

Parágrafo único - em vigor;

Arts: 32. Nova re~açào:

Ficou alterada a presença minima de' 06 (seis) diretores
03(tres) diretores;

Art. 33 - em vigor;

Art. 34 e seus parágrafos - ficam revogados;

,~I'"t" ~::':"i" Ficam revogadas as letras: I. M e N. deste artigo,
permanecendo em vigor as demais;

O~t" ~o" Nova redaçào:

d,,,,
DC':\s·

votDS~
clecisc.eE,
caber{3

da Di.r E? t.o r i.c\,
r"f.?CU rs o p,31~", a

que sE'r~',otomc:,di:-<s.
Assembléic?, Geral,

por"
com

maior'i;:,
efeito

s.uspensivo;
.,

Parágr - em vigor;



.'

Arts: 37!,
.VII , VI I,

38, 39, 40, 41, 43, 44, 45,
IX e X - continuam em vigor;

Art. 42. Nova redaçào:

46, -SUB-SEÇOES, v, VI,

Ao departamento de futebol de várzea compete programar. e~ecutar
e disciplinar torneios campeonatos da categoria bem como a
elaboraçào dos regulamentos no faorma da lei;

CAPITULO IV

DOS CLUBES

SEÇAO I

DA FILIAÇAO

Nova t-edaçào:

Podem filiar-se à
requisitos exigidos por
vigentes::

LDG, qualquer
este estatuto e

Parágrafo único - contin.ua em vigor;

Art. ~8. Nova redaçào:

F'i:\ ra
e>:i gen cia<:;

o bt.e r -ri 1.i.aç,~\Co
PI·-E·vitas~?m lei,

junte! E\ U)G"
será e>:igido:

Letras: A e B -continuam em vigor

Letra: C Nova redaçào:

clube,
pelas

que
Leis

atendam os
Desportivas

o "~I1órn

.. \, ... ,-

;!'; \ ;_.i

;X.' pagar a t.axa de filiaçào ao equí.veleri t e a 4
salários minimos vigente à ~poca;

Letra F - Nova redaçà~:

- provar a exist~ncia de seç6es juvenis;

Letras: D, E e G, ficam revogadas;

Parágrafo ~nico - Nova redaçào:

Serào desfiliados por ato da diretoria o filiado que deixar de
atender as exigencias deste artigo, exceto o previsto na letra
F.



em vigor;

em vigor, fica revogada a letra: C;

Fica criado para este artigo a letra I, com a seguinte redaçào:
Compat-ecer as Assembléia geral, quando covocados, sendo que a
ausência an.iusti f icada por mais de t.r es sessóes, na peno do
pagamento de multa equivalente a 10 (dez por ccento) do Salário
Mínimo.

Parágrafo primeiro-- revogado;

Parágrafo segundo ~ Nova redaçào:

C1-:- C J u h(-::·';·- -r l carn C)b t-- i 9 ",d d 0",- a remI? te r ~i,,- j 115 C r-i c;:óc~s:' dos
3 t J l",ta-,; p(?r tr:?cen tf0<o; 3S sua!:; f i 1ei r a'=-, qUE' po r: I")ào tE'r prazo
CIEé'tE'nnin.C\clo uu venC:i.mE·nto, n2\0 neces-s:l_tc:\m de serem t-enov",clas, em
caso de mudaça de atleta, será utilizado a trasferência;

Arts: 51, 52 e parágrafo primeiro - permanecem em vigor, ficando
revogado o parágrafo segundo deste artigo;

Art. 53. Nova redaçào:

,:; J.lÇI'" Dt-g,,\niz~:\I"-,\ ,Õ\nu.3lIllE·nt'O" f.?rn c,::,,--àter- '.Dbr-igatório o
c,C\mpeeonato f"lun l ci pé.'<1 de amad o 1'-':",,- , eu _,as fcwma-= o o evento 5el--ào
d o c ad i o a s dE -rOt-rn,;\, dutóliDma pele> arb-it-I'-C:-,} :::h:'- cc\d-a s-érie
c ori vo c e d a pa ra eS-S-f:~ fim n.3 p,'-imE2i:--a quin::enc<_ de fe\/exeiro de
cada ano, nesta oportuniddde será também decidido sobre o
campeonato varzeano;

Parágrafo único revogad6;

o Campeunato Municipal de amadores. será disputado da
seguinte forma: para 1992 - até do::e clubes, para 1993 até de~
clubes sendo os nove primeiros colocados no campeonato de 1992 e
o carnp~?ào v':'\I~zeano de 1992, p er a 1994 oi.to c Lu b e s , sendo os
SE' tE': p r:_\ine j ro e co t oc acío s no CampE'Dn" te. (I E- : 993 e o campeàcl
varzeano de 1993, para 1995- oito clubes, s2ndo os sete
p:·-'imc·iros c oLo c a ríos. n o cc:,mpeDnato anter-ior E rTlci.is o cc\mpe2\::.=t
var::eano. seguindo esta norma para 05 demai= campeonato=;

.- hs:
PROC~:~:::"-r''M--/r-<~-1

ASS: I



rJ (-1CC'CC·;;;'·U E' cJE! Cf2S;·"ê·U ~,.(,?I'··á cI "~I s,eSl u i n t F.:' f C<rrn<,<: P"" r: e. 1C?(?:; ,
desce t t-t"S ú It .í rnos co 1o cdclD'~.no c';:\lnp0:':Jna to muro i c i pc< 1. de 190.'.2 e
iobe o campeào varzeano de 1997. para 1994, desce O~ tres
0ltimos colocados no campeonato municipal de 1993 e sobe G
cc-;mpe~\(J v a r z e arro ele jr:..?9~'::~ paro·c) .19C?~5!, ;jf?~'::~Cf: o uti.n.o c o Lo c c Jo rio
Ldn1Df2onato muri i ci pa l c.ie 199,,· <=' ",-,obeo eci!npf?~,OVcHc(·?",nDde 1994,
sEguindo esta notma para os demais campeonat~s;

Art.. 56 - revogado;

\.

Art. 57. rJ Campeo~ato varzeano dE amador~s~ s~rá disputado
a n u 1a rne n te, p e 1o s c 1U IJ[! 5 f i. 1 i. a dos ri)c; <;:, n ào i n c .1.u i dos.? n t t- r2 D S·

oito que di",.putat-~<:occ,mpeonato muri íc ip a l C! demai<:..intel-ess.ados
para esta categoria, na forma estabelecida em Assembléia;"

Parágrc>.fo primeiro Os. c lu be a jc~ ·filiados. nc, LDG" e que for·em
remet.1dos a divisào varzeana, se campeào, voltando para disputar
e' CampE'On,,\to murv.í cipa I d(~ amado:~e",., E':;:.tar,t,isente, d a t",,;a d.o?
inscriçàG, prevista no art. 48, letra c;

Arts: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
continuam em vigor;

67, 68, 73, 76 e 77-

Art. 72 - Nova redaçào:

Arts: 69, 76, 71, - ficam revogados;

~ inelegivel pelo prazo de 10 (a~os), o membro eleito par~'
qualquer eargo da LDG que renunClar. 52 seu ato causou pr~]uizo
a (;:>ntidacJ(~;o pr-azo será dE' 20 (vinte) ano~;, sem pre i u Lz c das
m~didas judiciais que o caso requerer;

.~-t. 7fl -- rJ Campeão 1'1unicipal, I-E-!pn?se'-·ltat-áa
n~ disputa do Campeonato Intermunic~al de
p art ã c í p e cao d a r e t a da La q a e oos atletas
filiados ou nào, e, em caso da diretoria
municlpal recusar-se a participar da disputa,

.a cargo da LDG, tomando por base os atletas da

Seleçào Municipal
SeleçàE's !I com a

o o s demais clubes
do clube campeào
d promo c2.0 f i CC:\!- á
E'qU.1P('?cç,mpeà;

Art. 7q Nos jogos em que C< filiado
r-epresentando a seleçao rnurii c i pa L, a '_IGP.,
I~endc, d o jogo, sa Ivo acordo pr é v iC', E

colaborando financeiramente com evento;.

estiver disputando
nào pal-tjcipc:\I-ád~·,

se esta estiver

., \)
, ...•....

FLS: --\-..l.-,n-r-r-I
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Art. 80 -- Para solu~ionar as qLestOes do Campeonat~ ~un~-ipal de
Amadores, a Assembléia Geral. se~á composta pelos pdrt~cipantes
de.ste, bem como em c aso de recurso, prevalecenoo e st.a no'-ma o ar a
o campeonato varzeano. com os part~cipantes da~uele;

Art. 81 - A presdte a Itel-açào f o i a.por-c' '2ja. em Assemb lé~c, GaF"d J
convocada para ~~~ f~m. e entra Em V~Qor nesta d~ta. revoqando

/. - -i~/,f'S dispos~çóes __ m -~rário. r-. "
- . I; - - ',/ .) , \'"I 6uanamtrí/B'7-"'r-l e aor aI de 199::. '.,X'''' .\ I/ ~.. - I .••\'1\ .....(., /' fi " ....- ,),. ---, -----Z----, ' " \" >.> -;" I" '-"",=-1' /. I

~~~q.,:;.tCli':1í ,.c/u ' ~/ i'I -"" v~ - - I \

r~
J\n' ,- » » ·-'I~::~:, / r ;

I ) K r ". I I\ " I i ':. I -I'_ I (" 1 I I •'-.... ./ \. r r .' / .>

~ . ,,- , _ (). I - •• , ' ,1 j / v 1
\\:{ .~l\ i' 0 V/ ('r\ \-+f{ OTq~~wJ;t~"- -\\.....> \J '--~/\./t l \ VJVt-,Vll/\" - /

I - ,-' , '"), ,

)
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1017-5-2/

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E A DivIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE
CNP.J: 13.242.771/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

'I. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receitaJazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:40:21 do dia 27/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2017_
Código de controle da certidão: ACOB.9E58.6DA3.571F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

--" /.-----.....---/"
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

4i
21/06/2017 10:36:08 - ÇRISf-rl:~~

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E A DIvIDA ATIVA DO MUNIClplO

I Nome
LIGA DESPORTIVAGUANAMBIENSE

Endereço

RUA SATIRO DIAS, 14
Complemento Bairro

CENTRO

I Municlpio
Guanambi I1

Estado

BAHIA------------------------------------------~
I Data Emissão

21/06/2017

I CNPJ/CPF
13.242.771/0001-37 I

Inscrição Municipal

. 61020
Situação Inscrição

Normal

Código de controle de certidão: Ll3NJYYMD

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a
tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à
Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão refere-se exclusivamente' a .sltuação' do contribuinte no âmbito da Procuradoria Geral do Município e
Secretaria Municipal de Finanças ..

Válida até 21/07/2017

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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J

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13242771/0001-37
Razão Social: LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE
Endereço: R SATIRO DIAS 14/ CENTRO / GUANAMBI / BA /46430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/06/2017 a 10/07/2017

Certificação Número: 2017061100465596294330

Informação obtida em 21/06/2017, às 11:00:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

FlS:--:::~~~~_I
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;i-~},~;~;'I'!.f~~
'~,' ) Comprovante ~e Inscrição e de Situação Cadastral

- ~ V;
, http://www.receita.fazenda.gOv.br/pesSOaJUridiC~~~a

.'../' -.
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastra I

-----------
Contribuinte.

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurldica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

[

NÚMERO OE INSCRiÇÃO
13.242.771/0001·37
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
16/02/1982

CADAST.RAL

[
NOME EMPRESARIAl.

LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE

[
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTAS~
*._*****

[
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAAnVlDADE ECONOMlCA PRINCIPAl

93.12·3·00· Clubes sociais, esportivos e similares

[
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS AnVlDADES ECONÓMlCAS SECUNDÁRIAS

Não Informada -

[
CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZAJURIDICA

399-9· Associação Privada

I COMPLEMENTO

[

LOGRADOURO

PC DIONIZIO DE BIRTO VILAS BOAS

[
CEP
46.430-000

IBAJRROIDISTRITO
PARAISO

I MUNIClplO
GUANAMBI

[ ENDEREÇO ELETRONICO I TELEFONE
(77) 9993·0231

[ ~:::: FEDERATII.o RESPONSÁVEL (EFR)

[
SITUAÇAo CADASTRAl

ATIVA
DATA ºA SITUAÇAo CADASTRAl
11/06/2005

[ MOmQ DE SITUAÇÃO CAD.ASTRAl

[~!~~~ESPECiAl DATA DA SITUAÇAo ESPECiAl

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1,634, de 06 de maio de 2016,

Emitido no dia 29/05/2017 às 16:16:26 (data e hora de Brasllia).

~
~

Página: 1/1

~ Preparar Pág;1na
,'-,' l para Impr&ula

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre polftica de privacidade e uso, c\ique aqui.
Atualize sua página
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.242.771/0001-37

Certidão nO: 131243545/2017
Expedição: 21/06/2017, às 09:28:28
Validade: 17/12/2017 - 180 (cento e oitenta) di~sf contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e

13.242.771/0001-37,
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440,
na Resolução Administrativa nO 1470/2011
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.b r)
Certidão emitida gratuitamente.

que LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nO

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Consolidação das Leis do
de 7 de julho de 2011, e
do Tribunal Superior do

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Pré~·a.

J
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ANEXO 1\

PLANO DE TRABALHO - PROJETO BÁSICO

LIGA DESPORTIVA

GUANAMBIENSE



1 - DADOS CADASTRAIS

1.1- DA ORGANIZAÇÃO
Nome da entidade:lIGA OESPORTIVA GUANAMBIENSE I CNPJ: 13.242.771/0001-37

Rua: PRAÇA DIONIZIO DE BRITO VILAS BOAS I Bairro: PARAISO I Cidade: GUANAMBI

Complemento: I Estado: BAH IA I CEP: 46.430-000
Telefone: I Celular: (77) 9.9950-4151
E-mail:

Site:

1.2 - DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO

Nome Completo: JOEL ALVES DE BRITO

CPF: 006.878.038-96 I RG: 1.965.906
Rua: JOAQUIM LESSA N2 73 I Bairro: BRASILlA I Cidade: GUANAMBI

Complemento: CASA I Estado: BAH IA I CEP: 46.430.000
Telefone: (77) 3451-4438 I Celular:

E-mail:

Cargo: PRESIDENTE

Eleito em: 20/02/2017 I Vencimento do Mandato: 20/02/2019

1.3 - DADOS BANCÁRIOS

Banco: BRADESCO

Agência: 3029 I Número da Conta: 008147-7

1.4 - DIRETORIA

Nome completo: JOEL ALVES DE BRITO I Cargo: PRESIDENTE

1.5 - CORPO T~CNICO

Nome completo: ARISTON DA SILVA SANTOS I Cargo: VICE PRESIDENTE

1.6 - CONSELHO FISCAL
Nome Completo: ADELMO DAMÁZIO DE SOUZA I Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2 - OUTROS PARTíCIPES
1.1 - DA ORGANIZAÇÃO

Nome da entidade: I CNPJ:

Rua: I Bairro: I Cidade:
Complemento: I Estado: I CEP:
Telefone: I Celular

E-mail:

Site:

Qualificação:

Esfera administrativa (municipal estadual ou federal):

1.2 - DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO

Nome Completo:

CPF/ CNPJ: I RG:

Rua: I Bairro: I Cidade:

Complemento I Estado: I CEP:

Telefone: I Celular

E-mail:

Cargo:

Eleito em: I Vencimento do Mandato:

..
1.3 - DIRETORIA

Nome completo: I Cargo:

1.4 - CORPO TÉCNICO

Nome completo: I Cargo:

1.5 - CONSELHO FISCAL

Nome Completo: I Cargo:
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3 - PROJETO

3.1 - OBJETIVO GERAL

APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL GUANAMBIENSE.
3.2 - OBJETIVOS ESPEC(FICOS

O presente Convênio tem por objetivo apoiar e fortalecer a realização e premiação do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR
GUANAMBIENSE DE 2017.

3.3 - JUSTIFICATIVA

A cidade de Guanambi, localizada no sudoeste vem no esporte, se destacando no cenário futebolístico, revelando atletas para o meio esportivo. Dessa

forma, a realização do Campeonato Municipal, se faz necessária para a captação de recursos para fazer frente às despesas necessárias à concretização

do evento.

3.4 - PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS

A grande participação de mais de 300 jogadores da cidade e da região, como vitrine para o time profissional do Flamengo de Guanambi e demais times
do Brasil.

3.5 - ÁREA DE ABRANG~NCIA .
O evento abrange toda a região sudoeste da Bahia.

3.6 - METODOLÓGIA

A grande participação de mais de 300 jogadores da cidade e da região, consolidou mais uma vez o sucesso do Campeonato Municipal.
Outro grande destaque do Campeonato é o selecionado dos Atletas para a disputa do Campeonato Intermunicipal da Federação Baiana de Futebol.

3.7 - CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA

3.8 - RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS

O evento tem sua função principal o incentivo aos desportistas locais e regionais, onde serão formados as equipes futebolísticas da cidade e região,
com impacto previsto para saciar os nossos espectadores no Estádio, com presença confirmada de mais de 5.000 torcedores, envolvendo os meios

públicos e demais entidades.

4 - OBRIGAÇÕES DOS PARTíCIPES

5 - METAS E ETAPAS
Cada objetivo especifico deve ter uma ou mais metas, que devem estar dimensionadas conforme indicadores que permitirão

evidenciar seu alcance.

Registrar as atividades necessárias para se alcançar o objetivo esperado do projeto. Para cada meta, registrar, pelo menos, uma

etapa, onde serão detalhados os passos para se chegar ao alcance de cada uma delas. Não juntar em uma mesma etapa material

permanente e de consumo.

1.2

OESCRIÇAO/SPESIF1CAÇAO UNIDADe QUANTlOADE VALOR UNrTARIO VALOR TOTAL

30 jogos

DATA FINAL SALDOMETAS 1 METAS E ETAPAS VALOR DATA INICIAL

R$ 35.000,00

VALOR GLOBAL FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

R$ 35.000,00

PESQUISA DE PREÇOS

R$ 18.000,00

Clubes Premiação

ETAPA 1.1

Pagamentos de premiação 03

Arbitragem

ITEM

Realização do Campeonato
Municipal de Futebol Amador
Guanambiense, no período de
21 de maio a 06 de
aoosto/zc 17

R$ 5.000,00 R$ 12.000,00

dos clubes participantes,

arbitragem e parte das

TOTAL R$ 35.000,00

inscrições dos clubes.

J



A soma dos valores das metas é o valor global do orçamento para o alcance do objeto proposto.

Realizar estimativa detalhada de preços com base em pesquisa fundamentada em informações de diversas fontes propriamente

avaliadas, como, por exemplo, cotações especificas com fornecedores, contrato anteriores do próprio órgão, contratos de outros

órgãos e, em especial, os valores registrados no Sistema de Preços Praticados do SIASG, de forma a possibilitar a estimativa mais

real possivel.

Anexar memórias de cálculos e planilhas de custos.

o salário lançado no plano de trabalho é bruto. Quando o pagamento o prestador do serviço receberá o valor liquido descontados os

encargos, INSS, ISS, IRPF (se for o caso). A entidade apresentará os recibos de pagamento e os comprovantes dos recolhimentos

dos tributos e contribuições retidos, bem como as guias de recolhimento dos encargos patronais.

CRONOGRAMA FíSICO

CRONOGRAMA DE ACORDO COM AS METAS E ETAPAS VALOR DATA INICIAL DATA FINAL
META 1 35.000,00 21/05/2017 06/08/2017
ETAPA 1.1
ETAPA 1.2
ETAPA 1.3
ETAPA 1.4
SUB TOTAL META 1

META 2
ETAPA 2.1
ETAPA 2.2
ETAPA 2.4
SUB TOTAL META 2

META 3
ETAPA 3.1
ETAPA 3.3
ETAPA 3.4
SUB TOTAL META 3

VALOR METAS
VALOR GLOBAL

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cada parcela de desembolso será associada a, no mínimo, uma meta. Informar os valores e as datas em que as parcelas do repasse e da contra partida
financeira serão destinadas á conta da parcela.

Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas bimestrais, de acordo com a previsão de execução das metas do
projeto. Uma mesma parcela pode estar relacionada a mais de uma meta, bem como uma meta pode receber várias parcelas.

REPASSE META 1 META2 META3 META4 TOTAL
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO R$ 35.000,00 R$ 35.000,00
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO -}
DEZEMBRO -V \\ 7••..--.1:
SOMA "- -\~ PRCC: ~n \

1itJ~ - V ASS: ~ ÇSI)\\)r \C"'A. ( uzs.. -~<1: ____/ --'

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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CONTRAPARTIDA META 1 META2 META3 META4 TOTAL

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRil

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO.
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
SOMA

I~T_O_T_A_L 1_3_5_.0_0_0_,0_0 -,- --:- __ -"- 1_3_5_.0_0_0,_0_0 --'

META/ETAPA ITEM DESCRiÇÃO DOS BENS E SERViÇOS INDICADOR FrSICO ESTIMA DE CUSTO
(DESCRIÇÃO DAS DESPESAS) UNIDADE MEDIDA QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

UNITÁRIO
1.1 1

2
3
4

2.1 1
2
3
4

3.1 1
2
3
4

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PLANOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

1 DESCRiÇÃO DAS 2 RECURSOS DA PARCERIA 3 CONTRAPARDIDA 4 META/ETAPA 5 DETALHAMENTO DAS 6 JUSTIFICATIVA
DESPESAS DESPESAS

Recursos humanos 1 Despesas gerais do Fomentar o
Campeonato esporte amador.

TOTAL GERAL R$ 35.000,00 R$ 35.000,00

·1- Colocar aqui todos os itens de despesas que serão utilizados durante os projeto;

2 - Alocar os recursos das parcerias com cada item;

3 - Quando houver, alocar onde serão gastos os recursos de contrapartida financeira;

4 - Mencionar qual meta ou etapa se enquadra o item de despesa;

5 - Detalhar o material a ser adquirido;

6 - Justificar a aquisição do item ou Serviços.

FLS:-:::~~~~~_I
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8 - DOS PRAZOS

o prazo de vigência da parceria será de: ( indicar o tempo previsto para o alcance de todas as metas)

As contas serão prestadas em: 30/08/2017

( x ) parcela única ( ) parcelas parciais (de acordo com o cronograma de desembolso)

Prazos de análise da prestação de contas pela administração pública responsável pela parceria:

Parceria única: até 90 dias a partir data de entrega

Parcelas parciais ( de acordo com o cronograma de desembolso): imediato

Prestação de contas final: até 90 dias a partir da data de entrega.

1 OBS: Os prazos para a entrega da prestação de contas deve obedecer ao disposto na IN XXl2015

2 OBS: independente da prestação de contas ser em parcela única ou parciais, a prestação de contas final deverá ser apresentada

ao findar da parceria, conforme os termos já dispostos na IN XXl2015

9 - RESPONSÁVEL PELA PARCERIA

Pessoa responsável pela parceria dentro da organização:

Nome: JOEL AL VES DE BRITO

Telefone: (77) 3451-4438 I Celular: (77) 9.9950-4151

E-mail:

RG: 1.965.906 I CPF: 006.878.038-96

Cargo: PRESIDENTE

Eleito em: 20/02/2017 I Vencimento do Mandato: 20/02/2019

10 - Declaração

JOEL AL VES DE BRITO
Presidente da LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro, para fins de prova junto ao Municlpio de Guanambi, para os efeitos

e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública Municipal, Federal ou Estadual, que impeça a celebração da parceria, na forma deste plano de Trabalho.

Local e Data: GUANAMBI, 17/04/2017r--------------------------------------------------------------------------------------------

FLS: --::~~r-r-_i_'~-I
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14
11- MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO/JULGAMENTO

A Comissão deverá manifestar-se sobre:

Mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada

Identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista na IN XXl2015

A viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que deverão ser compatível com os preços

praticados no mercado.

A verificação do Cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho, e se esse é adequado e permite a sua efetiva

fiscalização.

Descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos

procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos

Descrição de elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela administração pública na prestação de

contas

Designação do gestor da parceria

Designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria

Aprovação do regulamento de compras e contratações apresentada pela a organização da sociedade civil, demonstrando a

compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as

compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho

( X ) Deferido I ( ) Indeferido I ( ) Justificativa

Local e Data

FLS; •••.•• -""'U'OO!r-r--t-"T--1
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ANEXO 11I

REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA

Para celebrar parceria com o município, as entidades devem seguir os seguintes requisitos:

( X ) Possui, no mínimo, 3 (três) anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de

documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica - CNPJ;

( X ) Atestado que comprove experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de

natureza semelhante;

( X ) Atestado de capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas e o

cumprimento das metas estabelecidas.

( X ) Apresenta prova da propriedade ou posse legítima do imóvel, caso seja necessário à execução do objeto

pactuado;

( X ) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (CND)

Federal, da Secretaria da Receita Federal - SRF;

( X ) Certidão negativa de débitos estaduais;

( X ) Certidão negativa de débitos relativos a tributos municipais e a dívida ativa municipal;

( ) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros, emitidas pela

Secretaria da Receita Federal - SRF; no caso da organização estar pagando ao INSS parcelas de débito

renegociadas, comprovação de regular pagamento das mesmas;

) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), fornecido pela Caixa

Econômica Federal;

) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e

eventuais alterações;

( X ) Apresenta documento que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da entidade,

quando essas instalações e condições forem necessárias para a realização do objeto pactuado;

( X) Apresenta cópia da ata de, eleição do quadro dirigente atual;

( X ) Apresenta relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com comprovante de residência,

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas -

CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;

( X ) Apresenta cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no

endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do

Brasil - RFB;

( ) Possui regulamento de compras e contratações, próprio ou de terceiro, aprovado pela administração

pública celebrante, em que se estabeleça, no mínimo, a observãncia dos princípios da legalidade, da

moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da

publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade.

( X ) Apresenta cópias de Alvará de Funcionamento e de Alvará Sanitário da instituição;

( X ) Possui registro da organização em Conselho Municipal, Estadual ou Federal, quando a legislação assim

condicionar sua capacitação para atuar ou de firmar Parceria com a Administração Pública;

( X ) Apresenta declar~ção do dirigente da entidade, com identificação de seu nome completo, número da

carteira de identidade e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física/MF (CPF), de acordo com o anexo 111;

( X ) Apresenta comprovação de que a instituição dispõe de pessoal habilitado para execução do Projeto,

quando assim exigir a natureza do objeto da Parceria; Para poder celebrar as parcerias, as organizações

deverão ser regidas por estat . ujas normas dlsptPnham, expressamente, sobre'

~>---, ~yflílJr ~I(Y j FLS:--.~~~'t'"?1~-1
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( x ) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; (x) a

constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de atribuição para opinar sobre os relatórios de

desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;
( ) a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a

outra pessoa jurfdica de igual natureza que preencha os requisitos desta Instrução Normativa e cujo objeto

social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; As normas de prestação de contas sociais a

serem observadas pela entidade, que determinarão, no mínimo:

(X ) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;

( X ) que se dê publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de

atividades e demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões negativas de débitos com a

Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-os à disposição para

exame de qualquer cidadão.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CONDICIONANTES LEGAIS

Eu, Joel Alves de Brito, Brasileiro, Casado, Portador da Cédula de Identidade nO 1.965.906 e do CPF n?

006.878.038-96, residente e domiciliado na Rua Joaquim Lessa n° 73 - Brasllia - Guanambi, declara, sob pena de

responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente, e fica responsável pela veracidade

das informações apresentadas, que o (a) Liga Desportiva Guanambiense, Com Sede a Praça Dionizio De Brito

Vilas Boas n° S/N - Paraiso - Guanambi, inscrita no CNPJ sob o n": 13.242.771/0001-37.

a) Não está inadimplente com prestação de contas relativas a recursos anteriormente recebidos das

Administrações Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

b) Assume o dever de receber, aplicar e prestar contas dos recursos recebidos através de parceria publica com o

Municipio de Itajai/SC, bem como os da devida contrapartida, na forma da legislação vigente, em especial a IN nO

XX/GCM/2015.

c) Não se encontra em mora e nem em débito junto a qualquer Órgão ou entidade da Administração Publica

Federal, Estadual e Municipal.

d) Possui 03 (três) anos de existência com cadastro ativo.

e) Que os preços expressos no projeto destinado a (Campeonato Municipal de Futebol Amador Guanambiense)

estão compatíveis com os praticados no mercado local/regional.

f) No caso de aquisição de materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, a

propriedade do bem será transferida à administração pública, na hipótese da extinção do objeto.

g) Observará dos principias da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, da boa-fé, da

probidade, da economicidade, da isonomia, e da razoabilidade na aplicação dos recursos.

h) Que publicará, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercfcio fiscal, o relatório de atividades e

demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência Social e

com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer

cidadão.

i) Afixará placa na entrada principal de sua sede, com as informações da parceria mantida com órgãos do

Municipio.

j) Que irá manter e movimentar os recursos na conta bancária específica da parceria em instituição financeira

oficial.

k) Não tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da

administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

I) Está ciente da obrigação de a organização inserir cláusula, no contrato que celebrar com fornecedor de bens ou

serviços com a finalidade de executar o objeto da parceria, que permita o livre acesso dos servidores ou

empregados dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos públicos, bem como dos órgãos de

çontrole, aos documentos e registros contábeis da empresa contratada, nos termos da Lei 13.019/2014, salvo

quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante.

Guanambi-Ba 17/04/2017

Joel Alves de Brito
Liga Desportiva Guanambiense
CPNJ: 13.242.771/0001-37

J



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA

Declaro, para comprovação junto ao Município de Guanambi, que dispomos dos recursos financeiros ou bens e
serviços economicamente mensuráveis, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), necessários para
participação na contra partida ao repasse de recursos destinados a Realização do Campeonato Municipal
Ganambiense, no período de 21 de maio a 06 de agosto de 2017. Declaro também que, na hipótese de eventual
necessidade de um aporte adicional de recursos, a (Liga Desportiva Ganambiense) se compromete pela sua
integralização, durante a vigência da Parceria que vier a ser celebrada e, ainda, ter conhecimento de que a mesma
poderá ser atendida através de recursos financeiros ou de bens ou serviços desde que economicamente
rnensuráveis, conforme determina a legislação.

Guanambi-8a 17/04/2017.

Joel Alves de Brito
Liga Desportiva Guanambiense
CPNJ: 13.242.771/0001-37
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ANEXO VI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a, inscrita no CNPJ n°, localizada na Rua n° Guanambi-Ba, possui equipe

com capacidade técnica e gerencial para atuar na realização da, por ter realizado projeto semelhante neste

mesmo local ( ), no período de a. A equipe técnica da Entidade está devidamente apta a desenvolver as

atividades para a perfeita execução do Projeto de patrocínio, no valor de R$ ( ), bem como, para executar

todas as ações planejadas no referido plano de trabalho, de acordo com a identificação abaixo:

1) _
2) _

3) _

4) _

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Guanambi-Ba 17/04/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 1'!5; fj1
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO ~

CNPJ n " 13.982.64010001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone: (77) 3452-4301

JUSTIFICATIVA

1- INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer solicita
autorização para realizar Chamamento Público para formalizar Termo de Fomento
com a LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE - LDG, para a realização do
Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador de 2017, conforme dispõe a
Lei Federal nO 13.019/2014, o Decreto Municipal nO 177/2017 e Lei Municipal n°
1.121/2017.

Junto ao pedido do Secretário Municipal vieram os documentos
que comprovam a regularidade fiscal, o plano de trabalho e demais documentos
necessários e pertinentes da Liga, exigidos pela legislação.

2 - A INEXIGIBILlDADE DO CHAMAMENTO PÚBLICO: APLlCABILlDADE E
PREVISÃO LEGAL

A regra é que o administrador público deva realizar o
Chamamento Público sempre que for possível, com exceção das hipóteses de
dispensa e inexigibilidades previstas na Lei Federal nO 13.019/2014 e Decreto
Municipal nO177/2017, in verbis:

"Art. 23. Será considerado inexigível o chamamento público
na hipótese de inviabilidade de competição entre as
organizações da sociedade civil, em razão da natureza
singular do objeto do plano de trabalho ou quando as metas
somente puderem ser atingidas por uma entidade especifica,
especialmente quando:

I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em
acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam
indicadas as instituiçôes que utilizarão os recursos;

/I - a parceria decorrer de transferência para organização da
sociedade civil que esteja autorizada em Lei na qual seja
identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive
quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3° do
ari. 12 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964,
observado o disposto no a ri. 26 da Lei Complementar Federal
nO101, de 04 de maio de 2000. " '1
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o presente procedimento enquadra-se nessa exceção, pois a
Lei Municipal nO1.121/2017 é especifica quando autoriza a realização de Convênio
com a Liga Desportiva Guanambiense, mediante repasse no valor de R$
35.000,00(trinta e cinco mil reais), in verbis:

LEI N° 1.121 DE 14 DE JUNHO DE 2017

"Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de
Fomento com a Liga Desportiva Guanambiense
- LDG, e estabelece outras providências".

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições

que Ihes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele

sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Termo de Fomento com a Liga Desportiva

Guanambiense - LDG, entidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ - MF n°

13.242.771/0001-37, sediada nesta Cidade, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil

reais), destinados à premiação de Clubes de Futebol, atletas, bem como a organização e a

realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador de 2017.

Art. 2°. A Liga Desportiva Guanambiense, deverá prestar contas dos recursos recebidos até

o dia 30 de dezembro de 2017, conforme Termo de Fomento a ser firmado com o Município

de Guanambi e a referida entidade, em atendimento aos preceitos estabelecidos na Lei

Federal nO 13019/2014, que "estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias,

envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de

finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração

com organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e

altera as Leis nOs8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999."

Art. 3°.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNiCíPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 14 de
junho de 2017.

JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES

Prefeito do Município de Guanambi

Como bem justifica a Secretária Municipal de Cultura, Esporte
e Lazer, a Liga Desportiva Guanambiense vem realizando a mais de cinco anos o
Campeonato Amador de Futebol em nossa Cidade o que fomenta e incentiva o
esporte em nosso Município.
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Ressalta-se que a Liga Desportiva Guanambiense é a uruca
entidade que realiza esse tipo de evento em nossa Cidade e Região, levando até
os munícipes o espírito esportivo.

3-CONCLUSÃO
Ante o exposto, e desde que atendido o disposto no § 6° do art.

24 do Decreto Municipal n° 177/2017, bem como face de inviabilidade de
competição para a realização de Campeonato Amador de Futebol em nossa
Cidade e Região, tendo em vista que Liga Desportiva Guanambiense, é a única
que realiza esse campeonato, enquadrando-se na exceção prevista na Lei Federal
nO13.019/2014 e no Decreto Municipal n? 177/2017, opinamos favoravelmente pela
formalização da contratação direta, que deve ser feita com base nos dispositivos
correlatos à matéria apreciada.

É a justificativa.

i, 21 dejunhode2017.
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CONfERE CO~!
'l~i"O aR y.~" .:l~.

PORTARIA N° 19 DE 21 DE JUNHO DE 2017

PUBLICADO
No Dlárto Of~l do Munlcfplo

de Gyána ~I - Bal;)ia
Ano ,- .... . I N° J \..p-rj
Em. ,.~., .. h .. , I. Jo /1

EDILMAR L DElA FA~UNDES
Seem áno de Governo
o PREFEITO DO MUNIC(PIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Decreto
Municipal n? 177/2017.

.ana rado Marques
Assessora Jurídica

"Dispõe sobre designação de Ges~!BA N 16,2~,3

de Parceria e estabelece outras
providências. "

',-""

R E S O L V E:

Art. 1°. Designar o servidor ADELMO DAMAZIO DE SOUZA, Diretor do
Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer, para exercer as funções de acompanhamento e fiscalização da
parceria, firmado com a LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE - LDG, a
contar de 21/06/2017, até o término de sua vigência.

' .....

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC(PIO DE GUANAMBI, ESTADO DA
BAHIA, em 21 de junho de 2017.

,tvvv,' ,
Jairo SiI >ei galhães
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PUBLICADCDECRETO N° 162 DE 04 DE ABRIL DE 2017
No Diário Oficial do Munlclplo

de Guanambl • Ia "Nomeia Comissão Permanente de
Licitação, e estabelece outras
providências" .

1\110---+O.l.ll,--..,l '~ilfl-l'.....r..I'-'--
::m. Q Q l....••.T+-!\~ --.t.I..•.....

EDILMAA lADEI~~.~f~~
• I

O PREFE O DO MUNICIPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas tribuições legais,

CONSIOERANDO que o processo administrativo da dispensa e inexigibilidade
deve ser autuado e processado regularmente como todo e qualquer processo
administrativo e por se tratar de relação contratual, deverá ser aplicado o
disposto no art. 38 da Lei nO8.666/93, naquilo que for possível.

DECRETA

Art. 10. Ficam nomeados os membros da Comissão Permanente de Licitação,
composta por 03 (três) titulares e 03 '(três) suplentes, para atuar nos processos
de dispensa e inexigibilidade, abaixo relacionados:

TITULARES:

I - Nayara Nascimento 8enevides Gomes - Presidente
CPF: 026.460.785-60

11- Carmem Badaró Pimentel - 1° Membro
CPF: 230.793.805-25

111- Gilrnar Ferreira da Silva - 2° Membro
CPF: 936.449.065-72

SUPLENTES:

I - Divaneti Cambuim dos Santos Alves - Suplente
CPF: 040.256.765-08

11- Nabia Roberta Câmara Silva - Suplente

CPF: 357.969.148-12

11I- Rangel Fonseca de Brito - Suplente
CPF: 804.710.485-34

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos para o dia 10 de março do corrente ano.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNiCíPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA
BAHIA em O de Abril de 2017.

\~~
Jairo S· ~ I aes

Prefeito o unicí i de Guanambi
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ATA DE REUNIÃO
CHAMANENTO PUBLICO INEXIGIBILlDADE N° 002·17CPIN·PMG

Após documentação encontrar a disposição para análise, aos 05 dias do mês de julho de 2017 reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guanambi, instituída pelo Decreto nO162 de 04 de abril de 2017, Sob
a responsabilidade da Presidente Suplente, Sra. Divaneti Cambuim dos Santos Alves e equipe de apoio composta por
Carmem Badaró Pimentel-1° Membro e Gilmar Ferreira da Silva - 2° Membro com a finalidade de analisar e julgar a
citada documentação referente ao Termo de Fomento que tem como objeto a dísponibilização de recursos
financeiros para a premiação de Clubes de Futebol e atletas do Município de Guanambi, bem como para a
realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador de 2017. Foi enviado pela Secretaria Municipal de
Cultura ao Setor de Compras, contrato social, documentos de regularidade fiscal, regulamento do campeonato municipal
de campo amador 2017, plano de trabalho, da empresa: LIGA DESPORTlVA"GUANAMBIENSE·LDG, Projeto de Lei e Lei
n° 1.121/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Fomento com a Liga Desportiva
Guanambiense. A Comissão analisou a documentação enviada e com Fundamento no caput, Art. 25 da Lei federal n°
8.666/93, Art. 31 da Lei Federal n° 13.019/2014, Lei Municipal n° 1.121/2017 e Art. 23 § II do Decreto Municipal n°
177/2017, decidiu CLASSIFICAR E HABILITAR a empresa: LIGA DESPORTIVA GUANAMBIENSE·LDG.

Este processo será encaminhado à Assessoria Jurídica para análise. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião da qual foi lavrada a presente ata.

Guanambi·BA, 05 de julho de 2017.

Divaneti C~im dos Santos Alves
CPF: 040.256.765·08
Presidente Suplente

fí)~
carme&aró Pim~ntel

CPF: 230.793.805·25
Membro

~~
Gilmar Ferreira da Silva

CPF: 936.449.065·72
Membro
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PARECER JURíDICO

CHAMAMENTO PUBLICO INEXIGIBILlDADE N°
02-17 CPIN-PMG

Em cumprimento ao inc. VI do art. 38 da Lei nO8.666/93, vieram os autos desse

processo Iicitatório para emissão de parecer jurídico.

Compulsando os autos verifica-se que o procedimento Iicitatório em tela, cujo

objeto é a "Disponibilização de recursos financeiros para premiação de

Clubes de Futebol e atletas do Município de Guanambi, bem como para

realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador de

2017.", encontra-se em conformidade com art. 31 da Lei Federal n° 13.019/2014,

art. 25 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Municipal n°

1.121/2017 e Decreto Municipal n° 177/2017.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Guanambi-BA, 05 de julho de 2017.

ríana rado Marques
Assessora Jurídica
OABIBA N 16.243
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CNPJ n013.982.640/0001-96 PUBLICADO
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA No' '0 da Prefo't

Fonefax: *7734524311 . . ' . d . ~I ura
I'/!urll .ipa e Guanambi - BA

. AVISO DE RATIFICAÇÃO ,\~

TERMO DE FOMENTO N° 002-17CPIN-PMG INEXIGISILlDADE N° 002-17CPIN-PMG CHAMAMENTO f;t;SLlCO

o Prefeito do Município de Guanambi, Jairo Silveira Magalhães, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o
disposto no Art. 26, da Lei 8.666/93, ratifica o procedimento de contratação direta por Inexigibilidade - Chamamento Público,
embasado no Caput, Art. 25 da Lei federal na 8.666/93, Art. 31 da Lei Federal na 13.019/2014, Lei Municipal na 1.121/2017 e
Art. 23 § 11 do Decreto Municipal n° 177/2017, do diploma legal e concordando com o pronunciamento Jurídico, referente à
Inexigibilidade - Chamamento Público cujo objeto é: "Disponibilizar recursos financeiros para a premiação de Clubes de
Futebol e atletas do Município de Guanambi, bem como para a realização do Campeonato Municipal de Futebol de
Campo Amador de 2017.", da Pessoa Jurídica: Liga Desportiva Guanambiense-LDG, inscrita no CNPJ sob na
13.242.771/0001-37, situada na Praça Dionísio de Brito Vilas Boas, S/No Bairro Paraíso - Guanambi - BA, no valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Guanambi-Bahia, 05 de julho de 2017.
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