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ESTAIUTO

cÂPÍIUrO r - DA DEÍ{OMr{AçÃO E Í{AruRAA

AÊ 1r. A CONTEDERAçÃO BRAS|LE|fiA DE MOUNTATN BllG, pe65oâ iur;di.a de direito píivado,constituídà (omo ASSOC|AçÀO para ffns não

econômico6. nos teÍmo6 do erl 53 e seguiÍrteé da L€i n, 10.406 de 10 de janêiro de 2OO2 nol,o código Ciü|, coín tede na cidâde de Santo6,

Estado de São paulo, na Avenida Âna Costa, n. 10O, cj - 31, 3s ândar, Edificio YaÍa Center, CtP 11060000, Vila Mathiâs, com oÍ8ânização e

funcionamento âutônomos, doravânte denominad. pela sigla cBMÍ8, fundada em doi§ de mârço de 2009, na cidade de santos _ sP, é uma

sociedade de ca.áter desportivo, consideÍada coÍno entidade naciôoal de ãdministreção do dEporto pela tegrslação OéportilÍa BrasileiÍa,

com peÍsonalidade iuridica e paríimônio6 própÍios, e constituída por todas at entidades fliadas que, no território brdsileiro, diriiâm ou

pratiquem, dê fâto ê dê dllêito o Mountain Eike| rêg€ndo-se poí este ÉstatÚto,.om ârrirno nã L6i ns 9.615, de 24 de maÍço de 1998.

§ 1e. o d6porto brasiteÍo, no ámbito das práricas foímãis, é íegulado pôÍ normas nacionais e imernacionais e pelas re8ras de PÍática

despoÍti\,ã do Mountâin Bikê, aceitôs pêla CBMrB, conforme Btabelecido no § 1! do AÍtiBo 1! dâ Lei 9"615, dê 24 dê março dê 1998, que

instituinoÍmas gerais sobre o despoÍto.

§ 2!. A CAMTB, teÍá sede e foÍo ná cidâde de sào Paulo, câpital do Ésrado de são Pâulô, ê §eÍá íepr€5mtadâ ativô ou passivamênte, iudicial

ou extrajudicialmente pêlo se! p.etidente.

§ 3!- Sendo â CBMTB, Entidade Nacionât de Àdministreção do Desporto, podendo seu PÍesideÍte íesidir em qualquer cidade do Brâ5i1, â

pÍBidência podeíá rer exercida no domicilio do Prêsidente, ou a teu cÍitÉ{io.

b ag, sao funa"oore" aa coNFEDtRAçÃo BRASTIEBA DE Moul,lÍArN BIKE, ôs sêgu,ntes eôtidade5: FedeÍação càiâíinens€ de Mountain 8ike,

Federação Paulista de Mountain Bikê, Fêdêraçáo MinêiÍâ d€ Morrntãis [like

cÁPfiurc n - DAS IÍ{íG IAS

Art 2!. SãoinsÍgnias dâ CBMTB: a bendeira, os emblemas Ê05 uniÍoÍm€6.

§ l!. A bandehe caractêÍiza-se por um retángulo de coí bÍanca, tendo ão centÍo uítâ logomerca da êntidide. foímadâ poa uma silhuetà dê

um pneu em cor prera e es iniciais dâ CONFEDIRAçÃO ERAS|LE|RA Dt MOUNÍA|N BIXE eín verde e amaíelo{c8MTB}; na parte infêrior da

logomâr€a €onsteÍá o nome complêto da CONFEOERAçÃo EIiASILEIRA DÉ MOUNTAIN BIKE, emcoí ôzul'

§2!, os emblemes obedecêíão ao6 íÍtold6 aprovados pela diretoÍia.

§39. Os unifoÍmês serão estabêlecido! pela diretona, obser\ran do.se âs variaçô6 deacoído€om as êxigências do climâ.

§ 4r, A dênomineção ê símbotoó da CBMÍB são de propriedade exchisivô dâ ênüdade, contando corn pÍoteção legal vilida paí3 todo

teÍritoíio nacional, poí têítlpo indeteíminado, sem nec6'idade de Íê8istÍo ou .veÍbàção no oí8ão cc.npetente.

§ 5c.Atarantiã legatoutorgada à CBMTA neste ãrtigo pêÍmile-lh6 o uso coÍnercial de sua denominação e de seus 3ímbolos

cApÍruLo nt - Do PRÀjzo, Dos FrNs, «»,lsnTulçÂo E coârPglàloÀ

ArL 3s. A CBMTB, cuh prâzo de duÍâção éilimitado, tem poífim:

t - DiriSir, difundiÍ, defendeÍ, contÍolar e fi§calizar, de íoÍmâ únicô e exchrsirâ, â prática do mountain bikê nas suas Bpecialidades, cro6s

Country, Maratona, Downhill, 4X e Free Ride, ciclocro§!, em todo o teÍritório nâcional;

- D6envotver osentimeíto de brâsilidâde, a educação moÍal e cíüca ertÍe 05 que milham|io esporte que dirige.

parágrefo úntco: É ressâ|,íada, de acordo corrl o art. 16 da Lêi 9.615, de 24 de março de 1998, a autonomia quanto a organização e

funcionamento da entidâde no§ limit6 das dispo6içõ6 do pígente êstàtuto.

Art.4e. A CBMÍB é consstuída pelas Entidades Estâduaii ê do üstrito FedeÍal de AdministÍação do Desporto (Fedeíaçõês de Mountain Bikê,,

para os efdtos de6tê êrtatuto e de demaislêis e aios conceínêntet ao desporto que diÍi8e'

paÍág.aÍo únko: As entidâdes de pÍática derpoíti\ra e adetas e5tão suboídinadas indiÍetamentê à CBMTB, poÍ inteÍm&io das tntidadê§

tstaduàis e do Distrito Fêderat de Administração do Oespoíto (Federaçõ€s dê Mountâin Bkel e suiêitas as mesrnâ§ leis, atos e estatutos que

regem êstãs últimas.

AÍL 5e. À CBMTB compete:

l - Em ámbito nàcaonal:

a) Realizâr Gmpeonatos, Copas e Torneios NacioÍrâis e R€gionais de ciclismo, mountain bite nas suas êspeciâlidôdes. cro6s CcuntrY,

Môratona, Downhill,4X e Free Ride, ciclocÍoss;
b)AúoÍizaÍ âsfiliadâs a oí8ânizaÍem competiçô6 interEtaduais ou dê,as Pârtt'tparem;
c) Regular a tíansfeÍên€iá de praticantes de ínountâan bik€ nes suas 6pêcialidad6, C.o6s Coúntry, Maíatona, Oownhill, 4X ê Fíeê Ridê,

ci"locio.. du uma para outÍâ e esrâbetecer or limites pôra que sues filiadàs rê8ulamefltêm as transferêmias erÍtre âs equipes dê prática

desportiva, em seu Estado;

d) ExpedÍ re8ulâmento6, aúso6, portarias ê in§t.t{õe§;
e)CumprireÍ"zercumprirâslêis,íegulammto6,deliberaçõ€5edêmâisatosdo5podeÍe5dehierarquiãsupeÍiorl
í)OíBanizar e mânter o cadastío nacionaldêatletãs e dirigentes;

g) Emitií relatórios opeÍecionais e bolêüí§ têcnicos nacioíâis e inteíÍrãciooais'

ll - Em ámbito inteínacional:
â) Rêpresêntâr o pais no extêrior, em q'ralquêr atiüdãd€ peÍtineÍte ao rnountain bite nas suas êspecielidades, Cros§ Country, Mârôtona,

Downhill,4X e FÍee Ride, ciclo.Ío6s, no âmbito desua competàt,a;
b)Celebrar convençôes e tratados desportivo6, Pro.novet e Íealilar competiçõ€s intêrnâ'ioírâis;
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b) Cêlêbrar €onvençôes e tratâdos dêsportivo6, pÍomover e rêalizaÍ comPetiçõe6 ínternacionais;
c) Autorizar a participação de quâlquêr atlêta, diri8êntê. árbitÍo, clübe, li8â e êntidãdê (rederação) em competiçôes intêrnecionãis, assim

(omoá rpdlirJç;o de eventos inteÍnacronai§.

cÁpfuulo tv - DAs cor{DrçõEs PA8A coÍscEssÃo E MAI{urEl'lçÃo DE FltnçÂo

An.6e" Nenhumâ insrftuição/associação, podêÍá ser filiada sem provã d€ preenchimento dos requisit6 referidc no artiSo 10 d€stê Fstâtuto.

§ 1e. A perda de quatquer do6 Íequisitos mên ionados no anigo 10 poderá daÍ causa à de6filiação (!r exclu5âo, lempre âÚave§ de prc,ces§o

discipl;na r julgãdo pela instáncia de6portiva êapo6 recuí§o à Assembléia Gerãl.

§ 2s. cadâ fitiado podeíá manter om reprê§êntànte junto a CBMT8, com os podeÍes de mandôtário, sendo resPonsável por todos os seus

§ 3r. Os dÍeitos e os deveres das filiadas são comtantês da legislãÉo ,úblicà e d6te Estatuto, além dos quê üêÍêm a seÍ pres.riiôs no

Regulâmento GêÍal.

capÍTuto v - DA oRcAt{tzaçÃo, D6 HUADOS E FILIAçô€S

Art T-". São filiadas à CBMTA, as Entidôdes tstâduais e do Dirtrito FedeÍal de AdminittÍâção do Desporto que cumpÍam as êxigências

estabele.idâs noÀrt. 10 do presenle ê5latúo.

§ 1e, A CBMT8, aiso.iação ciút de direito sem fi.ls hrcrati\ros, asseguÍàrá, nâ sua .onstituição ê no6 terÍnos do áÍt. 55 da tei ns 10.406102,

direito6 iguais a todos os seus filiado6, sendo lhe \€dado negaÍ direito de paíticipâção êm evento5 ou compêtições de seus câlêndários

oficiâis à entidâde deadministrâção ou de práti.a do despoÍlo que esteiâ êm consonância.om os ditàmes da legi§lação em viSor e dê â.ôÍdo

com o prêsente estatuto.
§ 2s. Excepcionalmmtê, poÍ orientôção dâ DiÍeto.ia ê mêdiantê apro\râÉo da Presidência da CBMTB, poderão seí aceitas filiações dê âtletas

individuais e entidadês de p.áticâ do despo.to, obie.v.ados critórioB préúo6 a serem expedidos em Regulâmênto Eipêcial.

§ 3e. A qualidade de âssociado filiado é intÍarEmissívêl e nenhum associadofiliado podeÍá ser impedido de exe.ceí direito ou função que lhe

tenhô sido lêgitimamente confeÍido, a não ser nos casos e pela foÍma preüstos na lei ou nô estatuto (art§. 56 ê 58 dâ LGI nt 10.i106/o21.

ArL 8r. Em côda unidade têíÍitorial do país. a CBMTB dârá âliãção somentê a uma efltidade, quê seÍá autotizada a diÍi8ir e suPeÍíntendeÍ o

mountain bike na! luas êspecialidades, Cross Countíy, MaÍãtonã, Downhill, 4X e Free Ride, ciclocro6s, nessa unidade teÍrit rial em tudo qúe

não foÍ atÍibuição dô CBMI8.

ArL 9e. Os €Etatuto6 das Federaçôes Estaduais suboÍdin .-rê-ão ao da CBMTB, cuFs rêgras orieÍtaÍão ô organização, compêtênciâ ê

fun.ionamenlo daquêlas.

ParágÍafo únko: Os êsratutos das ligas e arsociâçõês dêveÍão estar de conÍoÍmidade com as ditposições d6te estàtuto e das re§pectivâs

entidà dês êstaduais de administÍação.

A.t. 10. É vêdado à CBMT8, aindâ, negaÍ \áo? ou voto a qualquer dê sêus filiado6 êm cãda uíÍra das assêtnblei# pÍeústa§ o('6 estâtdos, à

êxcsão daqueles em cumprimento das penàlidades pÍevistas no artigo 48, lV e V, da têi np 9.615/98, consideÍando Íiliadas at lnstituiçôes

que atendam os leguirte§ rêquisitos:

| -Ser pessoa iurídicâ de dirêito público ou p.ivado,.om ou sem fins ltrcÍativo6, Ínediàntê o exêrcicio de livÍe asso.iação;

ll - Possuk dketoria idônêa;
lll- Têr sêde e ÍoÍo no domicÍlio do presidente;

lV - Íer, pêlo mênos três associaçõê5 píaticante5 dêi mountãin bite Íús suas espeÉialidãd6, Cross Country, MaÍatona, Downhill. 4X e F.eê

Ride, ciclocross, lêgalmente em funcionamênto inscritas em s€us quadÍos, com Btãtuto registrado em cartório, CNP,/MF, alvará de ,
furEionamênto expedido pelo órgão.ompetente, os quais deveÍão serànexâdôs aos autos da íderação;
V- Teí condiçôes parâ dispütaí 06 campeoÍratos anuais promoüdo§ pela CBMn;
Vt - Po6suir legislaç5o ifierrÉ, corípativel com ã5 lêis em üaor eeom os màndamenios adotados pela CBMTB;

Vll - Apresêntar-se com poderes €onstitúídos na forma dã td e integrad, po, membro6 idôneos;

Vlll- Estâr em diâ com suas obÍigêções finãncei.as paÍa comâ CBMT8.

PáÉgÍefo úÍicôr O pedido defiliação seÍá instituído corn a seguinte documentação:
l - Atâ defundãção reg'stÍadà em.artório;
ll - Ata de eleição da Diretoria Íêgistrâda em €artório;
It - Relação de ligas, clubes e associações filíadas a ÍedêÍação, com indicação de endeíeço, telefonê, CNPI/MÊ de suas sêd6 e respêcti\.ôs

imtalações;
lV- Relação dos nomes dos dÍêtores da fedêràção, com indicação de profissão, idâde, câr8o e endereço residen.iâl;
V- Documêntos do5 clubes funda doÍês - êstãtuto, ata dêeleição da diÍetoria atuâl registÍada em carlóÍio;
vl - cópiâ dos desenhos da bandeira ê flámula da íedeíação;
Vll - Lay-out do uniformêofi.ial.

AÍt.11. A organização e o funciooameÍlto dâ CBMÍ8, obêde(€íão as noÍrrirs constantes d.ste fstatúto e Ato6 Adminittrativa6 a.essórios.

Pâr:igrâío úni6: A CBMTB não reconhe.erá como válidas a5 disposições que rê8ulêm â organização e o funcionãmento dê seus Íiliados,

quan do .onflitântes .om as norma§ reÍeridãs nestê artigo.

ArL 12. Os membÍos que €onstituêm a CBMTB rê€onhecem a Justiçâ Dêsportivd como competente pàra dirimir ejulgâr, oíi8inàriamênte, os

conflitos entre eles e a CBMTB, .enunciando ào diÍeito de recorrêr ao Podeí tudiciário, antes dê esgotâdos os recuÍsos preüsto§ na

LtGlSt çÃO DISPORTIVA, conforme o disposto no § 1! do aÍt. 217 d4 CoRstituição Federal.
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ArL 13. Nos termos do art- 53, parágÍâio rinico da Lci nc 1o.4o5/o2 não hávêrá, entíe os àssociado6 fliàdos direitos e obÍi8ôções reciprocos,

sendo .edo que as cúri8açôe§ contraidâi pela CBMTB, úo sê 6têndem àos seus membíoÁ, nem lhes cÍiam víEulos de solidaÍiedede suas

reídas e recuÍro5 ínameiÍos, in€tusive gÍovenientes das obrigôçõ6 que artumir,5eÍão eÍnpíegados exclutivameme na lealizaÉo de suas

CÀPÍTULO V! . DOS DIREIÍOs E DEYER6 OAS FIUÂDAS

stçÂor-oosDEVERES

AÉ 14. 5ão dêveÍes das Íiliadas, independentêmente de outÍãs obrigações que sêjam pÍescÍitâs em nov-âs leis, íegulamê^tos e deliberôções

editadas por úâ lêgâl:

I - cumpriÍ efezer.umpriÍ o prêsentê 6tatuto, as leir, delibeÍâçõês. Íeaulamentos ê decisõ6, expediclô poí qualquer de seus poderes;

ll - Difundir a cultura rnoral e.iü.a;
lll - Pâgar os êncargos ânânceúos eúSiveis pêla CBMT8, de a.oÍdo com a5 normas ú8enle5;
lV - Pârticipa. das asreínbléias da CBMTB;

V -Adotar a bandeira e oslmbolo inconfundíveis com o de quâlquer outra filiâda;
Vl - Dsputãr âté dêfinitiva conclusão, 05 câmpeonato6 nacionais que a CaMTB rêalizar;

Vll - Píomover ônuâlm€nte, 06 campeonatoÁ da rrnidàdeterriroíiàl soà sua juíisdíção;

vlll - lmpedÍ que asociações e/ou ligâs filiedas pârticipeín de competiçô6 3êm permitsão dâ CBMTB;

lX - Dar ingresso nâ tribuna oÍicial dos locais dêcompetiçôes píôpíias ou das fitiadas, ou qualqueí outro localonde se realizem CâmPonâtos

dê mountàin bike nas suas dpecialidade§, CÍo6r Country, Maratona, Downhill, 4X ê Êíee Ride, ci€locíoss, ao6 mêmbíos dos âgã06 ê podeíes

de hierarquia sup€rior;
X - Pô( â dispo6ição da CBMIB, quando rêquisitàdas, datas, atlerds. tecínc6, médicos, .nas3â8rstas, auÍliaÍ6, materiâi§ ê locais dê

competições própÍias ou dâs filaadas seÍí ônu! ou r6ervâ de qualquer nàtuíerà;
Xl - Submeter ô CBMTB,com o prazo dê no miíximo 20{ünte) dias deantê€edência, o íêgulâmêfto das competiçôes que p.omovetemi

Xll - Comunicar a CBMTB, no prazo márimo dê 15 (quin2e) dias, o íesultado das €ompêtiçôe5 internacionais das quàis tenhâm participado;

Xlll - cmunicara CBMÍB, Íro prazo miiximo dê 05 (cin€o) diã5, ât pe.)alidades qu€ teflhôm tido aplicada§;

XIV - Comunicâr a CBMTB, no márimoàté o lOe diã do mê d€ ianeiro, o seuEalen*iÍio d6portivo paía oanocorrêmê;
xV - Comunicâr a CBMTB, no pÍazo máímo de 15 (qüinuêldias, a mudança dê endereço desua sede;

XVI - Remeter anuâlmente ô CBMTB, o relatório dê suas atiüdádes;
XVll - EncaminhãÍ, denúo dàs normàs e pÍazos 6tabelecidos na Lêi, os rêcuÍsos int€ípo6to6 poÍ suas filiedas - ou inteÍ6sados â ela§

vinculado6 -, dâs dêcisões desêus oÍgãos ou poderês;

Xvlll - Denunciar ãções irrêguleÍes ou de8radãnr6 dâ moÍal desportivâ;
XIX- Cuidar para quêa dâta des€us campeonatos não coflflitem com os eventos constante5 docalendário da CBMÍA;
XX- lndicar um reprêsentante técni€o iuíÍto a CBMTE;

XXI - Re.onhecer ô CBMÍB como úni.à diri8ente oficiel do Mountain Bike no Brasil;

xxll - Comunicâr no pra2o de 15 {quinze} dias as elêiçôês deseús poderes e respedivas alteraçôes.

AÍt 15- 5ó podeÍão tomôí partê em campêonatos nacionais es essociâdas filiadãr Heíações qúe e!üverem êm da com â rêalização dos

campeonatos dâs unidades têÍritoriais da suâ iurisdiç5o.

sEçÂoI-oosDrRErTo6

Art.16. São dirêito6 das filiâdâs:
l - Promovêr competições que se enquâdrêínà leSislâçào pertinente e/ou pôrticipaÍ dos

Cômpeonatos e Torneios promovidos pela CBMTB, nô íorma previttà nos r6pêdivos regulamentosi

tl - PÍopor à CBMTB rnedidas ,iúeis âo d€senvglümeírto e dfirsão do moontâin bike ms suas 6pêcialidad6, CÍ66 Country,

Downhill,4x e FÍêe Ride, ciclocross;
lll - lmpêtrar recurso6, quando cabiveis;
lV - UülizaÍ5e das instalações dâ CSMTA, sempÍe que disponiveirt;
V - Repr€senteÍ-sê discutindo e \.otdndo nas Àssêmbláas GeÍais, dé àcoÍdo com o e6tãtuto;

Vl . RêgêÍse por lels imeínâs pÍiÍias, Í6pertadas a legislação de6portiva e âs ordênaçõê§ supêrioíesj

Vll - t sar do direito de repíesentação, obserrãdos os prirrcípioa do devido processo legâ|.

cÂrfrulo vll - Do PRocEsso El.EtToRÂL

AÍt.17. Âs elêiçôes rerão reelirâdas a c.dâ quâtroanos. acompânhando o êicloolimpi.o, no mà de novembro.

AÍt 18.5ó poderão ocupeí carg6 em qualquêÍ poder o., o.8ão dâ CBMTB cidadãos bÍâsileiros nat6 ou natuÍalizados, ÍnaioÍ€s de 18

{dezoito) ônos, no6 têrrn6 do.r'. 5-' da L.i r! 1o.t06/0r.
PãrJ8râÍo únho: São causas de inelegibilidade para o desernpenho de cârgo6 e funçõã, elelivôs ou dê livÍe nomeação, sem prejuíro de

outras estatutariamente pÍeüstâs, parâ 06 dkigeme5:
a) condeÍlad6 por crime dolo6o em seÍtença definiti\rô;
b) inàdimpleraês na pÍ6tàção dê contâs de recursos pÚblico§ €m decisSo âdmini§tÍãtivá defnitiva;
c)inadimplentês nâ presteção de conlôs da própriã entidâde;
d) âfâstados dê cârgos êletivos ou dê.onfiançô de entidade desponiva ou em virtude de g6tão patrimonial ou fir}ãn.eira irregulôí ou

temeráriâ da êntidade;
e) imdimplentes das coítribuiçôes previdenciáÍias ê tíebâlhista3;

flfalidos.
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ArL 19. O procêsso eleitoíôldâ CBMTS assep.arár
a) colégio eleitoraldetodasas filiâdas no gozo dos s€us düeito6;
b) deÍesâ préúa, êm côso deimpugração, do dúêito de participaÍ dà êleição;
c) elêição convo€ada mediante edital publicado êm wêbsite oficial da entidôdê lYrww cbmtb.coín);

dlsistema de recolhimento dos votos imunea fÍaude,
e) acompânhamento da apuração pelos candidatos e meios de comLmi.ação.

An.20. A Assembléiô Geral Eletavâ ôssegurârá o diÍeito ao voto unitário, exclusivamente aos filiãdos que:

I - Estivêrêm em dia com as suas obÍigaçô€s €stetutárias pêranteâ CBMTB;

lt - Tiverem pârticipado dê um dos seguinre6 evento6 ofi.iais da CBMTB, nos último6 dois anos anteÍior€s ao dà elerção:

ã) Nívet Nâcional: Campeonato Brasileiro de MouÍÍain Mike nâs suas espedalidades, Cross CountÍy, Maràtona, Downhill,4X ê Frêê Ridê,

(irlo(Íojs, Adulto Mâsculino, Feminino e lunioría;
b) Nívet R€gionat: Copâ NoÍre-Nord6te, Copa Norte, Copa Sul, Copa Centro e Copa Nordeste de Mountãin Bikê nâ5 suã§ espe.ialidades,

Cíoss Country, Maratona. Downhill,4x e Free Ridê, ciclocross.

c) Os vôtos terão p6os diÍeÍen iados de acot d,o com tabela àbaixo m ênciona da:

1- peso 1(voto inteiro) - estâdo quê tênhã um íúmero de atletas filiado§, maior ou ig{râl a metade do é§tado qu€ tenhâ o maioí núm*Ô dê

âfletasfiliados no quâdÍiônio ügede dâ dãta de puàlicação do edital deAssembléia Eletivd eín todas as espe(ialidades.

2- pcsô X (íÍêio yoto) - estàdo que não arinja a metade de atiêtas filiãdos pelo êstàdo que màis filiou atletas no quadriênio ügente dã dátâ

de publicação do edital de Assembléia Eletiva em todas a§ etpe(ialldades.
PânágÍafo únicor O estado que apresentaÍ um cÍescimento 8radativo no númêro de filiaçôet duíante o quadtiênio ü8ente da data de

pubticação do editât de Assembléià tletird em todas as eipecialidàd€6. independêntê da quantidadê, terá direrto a um voto inteiío- Essê

cÍescimeÍrto não podêÍá ter nenhum retÍocesso duÍame as teínpoíadas. Caso haia alSum retÍocesso o estado teÍá diÍeito a mêio voto

conforme art. 20, paráBraío lt, letíâ "c'. O rêgistro dessas filiesô€s 5êrá efetuâdo attavês de e mails para o endereço €letÍônico oÍiciâl da

CBMTB (.bmtb@cbmtb.com.br), com confi Ímação de íecebimento"

lll Tiverem rêatizado campêoÍÉto de unidadê teíritoíialsob suã iuÍisdição.
§ 1e. Seíá consideÍâda eleita a chapa qúê obüveÍ o ínôior número de voto§-

§ 2e. Em c.so de smpâte, píocêdêr-6êã novo escnninio, ê €aso persilta o mêsmo r6ultàdo, comid€Íàr-se-á eleito o candidato a PÍ6ide.te

§ 3a. Verificando-se vaga a pÍe6idência e já haüdo trans.oríido 12 {donê) meses dâ posse, nãose procederá no1rd eleição, assumindo o.argo
o 1e Vi.e Presidentê parâ completãr o mandato.

AÍt 21. O Editâl de Co.vocação da Âssembláa GeÍal tletivã, pàra constituição e po6se dos pod€Í6 de CBMT8, seÍá publicado pelo meros 30

(triÍta) ê no máxiryto 60 {sessêntà) dias antês de expirarem os mandatoG em ü8oÍ no seu web site oficial, dêvendo constâr do mesmo, dia,

m&, ano,locâl e horário deÍêalizâção, bem como a datà limite para inscrição ê rêgrstro da chapa.

ArL 22. Os registÍoá de chapas candidatas para a Diretoria da CBMTa, deverão seí pÍotocoladâs até 10 (dez} dia5 aÍtes da realizâção da

fusêmbléiâ Eletivê, mediante inst umênto firmàdo poú pdo menos 2 (dds) do5 sé'lrs filiados que esteiôÍn em pleno gozo de sêus diÍeitos.

acoÍnpànhado dâ carta subscritâ pelos inte8rarÍte§ manifestando ôceitâção da indicação pâra co:rcorrer â06 cargo§ de Presidente, le e 2s

parág.aío úíico: É fâcuhado, no rêgistÍo da €hâpa, â indicação de, no máximo, três suplentê5, obseÍvada a hierârquia dgterminadâ nê§tê

Estâtuto.

AÍt 23. são pode.ês dâ CBMTB:

l-A Assembléia Geíalj
ll - A lustiça Dsportivaj
lll-OConselhoFiscal;
lV - A Presidência;
V-A Diíetoria-

CAPíTUTo Ix - DA AssEMaLÉn GERAL

Art 24, A fusembleia geíal ê o ó,Ígão le8islativo ê elêti\io da CBMÍ8 .oístituido por 3êus membro5 natos, que são os pre§identes em

exeÍcício das Enridades Fstàduais e do Dstrito federal dê ÂdministÍaç5o do Desporto filiãdas, oü po. deregados espe€ialmente cÍedên.iâdos

poÍ aqueler titulôres, poÍ mêio de instÍumênto pâÍticulôr ou público dê nomêôção (píocuraçãol. sendo que a representâtiüdôde de cada

filiada não podêÍá sêÍ êxÊÍcida cumulatirâmerÍte.
§ 1q. Cada filiada terá direito a um võto na Assêmbléiâ GeÍal.

§ 2!. A Àssembláâ Gêrâl reuniÍ-se-á em sessão oÍdiniirià no íÍ& de novembro dê cada ano, paÍa apÍ€€iar ê iulgar a5 contas rêlôtivâs ao

exeÍcicio Íinancêiro anterio., e de 4 em 4 ânos elêgeÍ em votâção secreta e declarêr efirpossâdos o prêsidente e os Vice_Pr€sidentes dâ

CBMT8, ôlém dos membros e suplentes do Conselho Fiscô|, e eKraoÍdinaÍiamente quôndô o pÍesidentê da CBMTB julgâr convenieniê ou

quando tor con\rocada no minirno, por um quinto de sêus rnembÍos {art. 60 dá Lêi rrg 1o.ifi)5y'02} nesta úhirÍla hiÉtese, a A§sembléia 6erãl

só deliberará sobÍe mâtéria que houvêÍ dado â côusa à convo(ação €m votação de qu€ participem pêlo meno6, dois têrços de 5eu5

§ 3e. A Assembléia Geral instalar-§e-á .om o comparecimento dâ mêtade e rnais um de sêus membros, eín pÍimeiÍa .hàmàda, pelo mênos,

mas poderá reunir-se 30 {triÍrta) minutos êÉs pa.a delibêraÍ, ind€pendentemente do quo.um Íefê.ido neste paÍá8râfo.

§ 4r. A noÍma geÍal do parégÍafo antêrior não 3e ôplica às deliberações eÍn que É exigíver, na Ío.ma deste estâtúto, a Í)articipâção de um

número distinto de votantes.
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§ 59. Ao Presidente da CBMTB, ou seu representanle eventual, cumprea ãberturâ de cadâ reunião dô fusernbléiâ, qúe em seguida, dêsignêrá

um de seus membrol pàía àssumlÍ ã Pr esidên(ia.
Ao pre6ident€ designado.abêrá â escolhô de um membÍo do plenáÍio, que funcionará como5ecrdátio da m6a.
§ 6s. O iúlcâmênto dâs contãs dê cadã exeÍcic,o procedeFsêá mêdiante dis.ussão e votação de pàÍe.eÍ do Conselho Fiscâl sobre a §ituâção

e.onômi.a, finan.eira e orçamentáriâ dà CBMT8.

§7!. À Assêmbléia Gêrà1, cmpete:
l - Aútorizer o Presidente da CBMTB a adquiÍiÍ oualiemí bem imóveB e a construir ônus diretos ê r€âis sobÍê 06 mesmos;
ll - conceder título de membrol benêméíitos, eméritos, honorários e medalhas de méritos, na forma do § 3s destê artigo, por pÍoposta dâ
diretoria ou por indicação de 2/3 (dois teÍços), Ío minimo de 6liados, desdê que lhe seja submetida com persceÍ íãvoràv€l dê mesmâ
direto.iaj
lll - Delegar poderes especaais ôo Pí6idente dâ C8MTB, quando nec€s§trio, pârã pÍática de atos excluidos de sua.ompetência explicita;
lV - Decidir a re§peito da d€6filiação de CBMTB, dê orgarismo6 intêrnâcionàis, em voraçãô de que pêrticipem, pelo menos 2/3 {dois têrços)
dos seus membros ou indêpendentemente do quorum referido, se lhe for proposta pela diretoria, âpôs decisão deÍinitiva da Justiça
Des porti\rd;
V - lnterpretar este 6tatúto êm últimâ insr;ância e prêencher no resp€.tivo texto as omissôes q\re por outra foíma não foíêm sanadas.
re5peitando o quoílm ônterio.;
Vl _ AlteraÍ este estatuto ou destituú os administradoÍes da C8MTB, por inic,ativd próprià ou poÍ pÍoposta dê diÍetoria, sendo exigido o voto
6on orde de dois terços dos pr6êntê5 á ass€mbléià especialÍneore convo€ada paÍa esse fm, não podendo ê!à delibeÍôr, em primêira
convo.âção, sem a mâioria absoluta do6 ãssocaados, ou com meno6 dê um terço nas .onvocações seguimes {art- 59, § únko de têl ne
ro.406ls2l:
Vll - De€idir em grau de Í€cursos, àpos dêcisão definitivd dã JBtiça Desportiva, pela d6filiàção ou elclürão do assodado filiado, admissívêl
apenas hâvendo justâ câusâ, obedecido o disposto neste estatuto; sendo estê omisso, poderá também ocoÍrêÍ se foÍ reconhecidã a
existência de motivos 8râv€5, em deliberaçâo fundamentada, pela Ínâioria âbsolúta dos presentes à assembléia geral especialmente
convocadã pâ.a êssêfim (ârt 5, da têi ns 10.{06/02} dcstítuiÍ o5 admiíistÍâdoÍ€s e aprovâr as Êont §,
§ae. A€onces5ão detitrlôou medalhã, conformêalínea ll dô §2e deste artiAo, subôrdiÍÉr-§eii ãs seguintês dispos'ções:
l - Só poderãoser membros benemêritos os grândes sêrüdores do desporto, únculados a Eítidade,
ll - Só poderãoser membroó eméÍitos, os atletas brasileiÍos de renome:
lll - Só podeíão ser membros honorários pessoas fisicas ou juddi.as que, sêm ünculação direta às âtiúdades da CBMTB,lhetenhâm pÍestado
serviços Íelevantês;
lV-Só pod€rão obter medalhas dê méritoaqueles que deÍnonsrrarêm âbnegaçãopúblkô ao desporto.

CAPI.TULO X . DA ORDEM DESPORTIVA

Art 25. No ámbito de suas atribuiçôes, a CBMÍB rern compêtência para decidiÍ, de offcio ou quando lhe forem submetidas pelâ parte
interessada, as que5tõe5 r€lativàs ão cumprimenro das noÍÍnas ê rêgíâs de práüca desportilrâ, r6salvadas a coÍnpetêmià, disposições e
decisõês da.,ustiça Desportiva.

§ 1'. Com o objêtivo de marteí a ordem desporti\râ, o Íêspeito aos atos eÍnanados de 6eus podeÍês intêrnos e ÍazeÍ cumprir os atos
legalmerte expedido6 pelos ór8ão5 ou repÍesentãntes do PodêÍ Público, podeÍão ser aplícadas às s(l3s frliadar, pêlâ CBMTB, âs sêguintes
sanções:

l-advêrtên.ia;
ll-€ensuÍâ escrita;
lll - multâ;

V- desfili3ção ou desün€ulação.

I
§ 2". A âplicação das sãnções p.erristai nos incisos i, l, e lll do parágíaío anterioÍ não prescindê do pr.lcêiso administrôtivo no quàl sejam nl ---assêgurados o contraditório eâ amplô def6a. )Y
§3'. A5 penalidadês dê quevatam os inci5os lv e Vdo § 1'. dêste artigo só serão aplica das apos a de(isão definitiva da Justiça DespoÍtivà. ,1*Yl7
§ 4s- O inquérito âdministíativo será realizado por coÍnissão Íomeâda pelo Prêsidêntê da CBMTB, e terá píâzo de 30 (trintâl dias pàrà à suà -4'concrusãoj Z'\
§ 5e. O inquâito, dêpois de concluido, s erá remetido ao PresideíÍte que o sub meterá à D;retoria | '

§ 6-'. Excêtuando-se os .asos de inteípGição de re.urs6, âs penalidàd€s administÍati\.às àpli.adas pelo Poder compêtente da CaMTB, só .a^\
poderão ser comutadas o..i anidiadâr pelo própÍio Podeí queasaplicou. / t I

ArL 26. É vedado à CBMIB interviÍ imorivada ou iniustificadarne.re na oÍsanirãção e tun..ônamênto de suas filiadas, txcep€ionatmêmê ô I //
CBMTB podêrá inrêrviÍ êm suas filiadas, bem.omo autoíizáias a interúÍ nas associações quê lhe sêjam filiadas no6 caso6 grav6 que possam \ L ./
comPÍomêter o rêspeito ôos Poderes interno6 ôu pâra r6tâbeleceÍ a ordem dêsportiva, or, àiÍida para fazer cumprir decisão da lustiça
Desportiyâ dâ entidad€.

Art. 27. Em caso de \.âcánciâ dos podeÍ6 em quâisquêr das âliadas, sem o preenchimêrto nos prazos estatutáÍios, a entidade poderá
designar um dêlegado que promoverá o cuÍnpÍimento dos atos por ela pÍeüament€ dêterminados ê nê.essários à no.malização dâ vida À
institucional, dêsportiw eadminiíraliva dê luafi,iâda. 

\\
AÍL 28. Nos casos de lrgêncià comprovêdã, e €m caÍátêí preveÍitivo, o órgão competênte da êntidadê decidiÍá sobre o aÍãstamênto ," \\ -Zqualquer pessoa íis,câ ou jurídica a elâ diretã ou indketamente üncutãdà, que infiinja ou tdêrê que leiam iníÍin8idàs as normas constântes \1,/
destê estatuto, do COB, bem como as normas .oÍrtidas na Letislação Braíleira. {

I
cAPÍTUto xr- DAlusnçA DEspoRnvÀ I

@t-/

tffi



Art. 29. A or8anizâção d. iurtiça, do pro.êsso, das infrâçô€3 e respecüyàs pmaliúdes, conformê deliberâção dâ lustiçô Desportivã da

CBMÍB, obedeceÍão ãs di3posições contidas no Código de .luêtisd Dê6poÍtivâ êm ü8oÍ e e Lêi N.e 9.615, dê 24/03/1998 e Decreto [êi N.p

2-574 de 29l04ll9€,a e a [ei np 9981 de 14/0r2«)O, no que couber, e sêíá exêrcida pelo6 sêguiÍrtes aígãosl
l -Superior Tribunal de lustiça D6portivd (S.T.l.D.);

ll - Comissôês Disciplinêrês lC.D-).

ArL 30. É vedado aos dirigmtes despoÍtilos das entidad€. dê administÍaçâo e das enüdade5 de prática, o êxêÍcício de cargo ou tunção nâ

Justiça D6poítiva, exceção fêitâ ao6 membÍos dos Cons€lhor Delib€Íatruos daa. entidad6 de prática desportjva.

sEção I . Do supERtoR TRtau]{at DE JUsnçÂ DEspoRltva

ArL 31. Ao Superior Tribunâl dê Jusüça DêspoÍtivr, unidadê autônoma e independenle da CBMTB, compde processâí e jultar, etn última
iní:ánciâ, âr questões de dBcumpíimênto de norínas Íelalivas à dasciplinã ê às competiçiles dBporrivâi, s€mpÍe assegurad6 â âmpla defesâ
e coíÍtraditório, r6sâlvàdos 06 pressuporlos pro(essuâis estabelecidG n6 peÍágr.f6 1e ê 2? do ÂÍL 217 dâ Constit içâo Federal-

§ le- O SuperioÍ Tribunal de.,ustiça DêspoÍtiyâ sêrá compo6,to por 09 lnove) membros, indacâdos nã fo.Ína do aítigo 55 de Lêi ne 9615/98
alteíada pela Leine 9981/2000, com mandalo de04 (quatrolanos, permitida apênâs uma retôndução.
§2e. Os mêmbr6 do STJD podêrãoser hachaÍàs em Direito ou pêssoâs de notoÍio sa ber juíidi.o dêsportivo, ê de cônduta ilibada.

ÂrL:r:4. O STJD elegêÍá oseu kêsidênte dentÍe seur mêmbíos e díspoÍá sobÍê â suâ organiraç5o e tuíEionômênto eÍn Regimento lnt€rno.
Pa.ágráío úníco: A CBMÍA iídi.aÍá dds membío6 parà compo6ição ão STJD, sendo um d€l€s nomeado interinam€ítê pàía prsidi lo até o
preenchimento das vEgãs remãn6centes.

Art 33.luntoao STjD funcionârão 01 luml ou Ínais PÍocuràdoíes e01(um) se.retário, nomeedos pelo seu prêsidente-

AÊ :14. Hâv€ndo vàcáncaâ de caÍao de audito., membro eÍêtivo do STID, o seu PÍ€§idêote deveíá oficiiÍ a €ntidade indicadora para quê no
prazo máximo de 30 (trintâ) dias proÍno\rd noya indiração.

ArL 35. Compete ao Presidentê do STIO concedeí li.mça tempoÍá.ia aos seur membros, nunca infeíioÍ a 90 (novêntâl diar.

sEçÃo [ ' DA coirlssÃo D§ctP[itAR

ArL 35. O Superior Tribunêl de Justiçâ OespoÍtiva dã CBMÍ8 teÍá como p.imêira instânciâ a Comissão Discip,inar, inteSÍeda poí cinco
membros dê sua livÍe nomêâção, para a àplicação imediãtá dás sanções deaorrentes de infrâçôes coítretidâ9 duÍânte as dispules e conttántês
dâs súmulâsou documento! similare5 dos árbitro6, ou, âinde, decorÍentB dê inÍringência ào regulamento da r$pectiva competição.

Ara 3r. A Comissão Disciplinar êlêgeÍá o seu Presidente dêÍtÍe sêus m€ínbros e dispoÍá robÍe a í.!a or8anização ê ÍmcionâmeÍÍto em
Regimento líterno.

ArL 38. Das d€cisóes da Comissão Discaplinar ca bêrá Íecursoeo s-T.J.D-

P..ágreío único: O Superio. Tribunal de Justiça Despoítivâ proc6sãrá ê iul8erá ern úÍtamâ instância, ôs recurios origináÍio6 dos lÍibunãis dê
Justiça D6poÍtiva das e$ociâções filiàdas.

sEçÃo t - oÀs MEDTDAS DtsclpLtiraREs AuÍoMÁllcAs

Art 39. Quendo a dêcisão jGtifcâdamênte nâo pudeÍ seÍ pÍoÍeridà d6de logo pêla Justiçâ Desportiyd, mas houvêÍ indí.ios veementês de
pÍática de inÍiação, ôo oÍSanizar competição de ámbito nacioía!, â CBMTB poderá deleÍmanar â eplicâçào de medidas disciplinâíes
automáticas; para tanto, fàÍá in€luiÍ no ÍEpectivo regulamêmo a Íelaçâo das iíúaçõês dascipliÍl3r€5 roÍn âs co.Í€spondent€. peÍElidâdês
automáticâs que poderão seÍ aplicadas, obedecidàs as penâs pÍevislãs no § le do art Í) da têi ne 9615/98.

cÁPíÍULoxI - Do co §ELHo FrscAr

Art lO. O Conselho çiscâ|, poder d€ fiscàlizâção dà ãdministração financeira da CBMTB, compõe-5e dê03 (três)mêmbíos efetivos e 03 (três)
suplentes, todos indicado6 e êleito6 íla Assembláa GeÍel Elênrà,
§ Ie- A indicação e â votâção dos candidâto6 ao Coffi€lho Fiscal seíá indiüdual, consadêÍaodo .3€ elêito6 06 iás Íyrãis votãdos ê cabendo aos
três primehos a condição dê membros e,fêtivos.

§2!. A voteçâo para a elêição dos membíos do Conselho Filcalobservârá o previsto no ãrt.20 deste Estatuto.

ÂrL il1. Ao Conselho Fiscôl coÍnpêtê, .léín de dispGto m legislaÉo pública:
a) êxôminâr ãnualm€nte 06 lavÍos, documeoto6 e balancete6;
b) apíê6ênter à Assembléià GeÍal paÍe.er âíuàl sobre o Íiovimento eúonôÍnico, finan eiro ê àdministrarivo da CBMT8, assim como soàrê o
r€sultedo da êxecução orçameítária do exeÍcicio anteÍio(;
c)fie.àlizâr ocumprimento dâs delib€rações do Conselho de Oesenvolúmento do Despono Brarilêiro e píeticar àto! que eslelhê atribuir;
d) denuncler à Àtsêmbléia Geral eÍros ôdministrativ€6 ou quãlque. üolaÉo da lêi ou d.§tê Estâtuto, suSerindoôs mêdidâs à sêÍem t(,mdàs,
iÍtchrsivê paÍa que poÁs3 em cadâ câsô exêí.eÍ plenamente à sua função fiscalizadoÍa, seÍn pÍeiuizo das decisõ€5 da Jusüça O6poÍtj\rd;
ê) reunií-se, em assembléiã ordináíia anuãl e, êxtraoídinaíiãmêntê, quando nêcêÁsiiíio, mêdiaÍÍte coarvocação dê seü pÍesidente, dô
Assêmbléia Geraí ou do presidêÍlte dà CBMTS
flhomoloSâr o orçamento amiai, antes de iniciar{eo anofinanceiroã qu€ se Íefêrir e autorizâr a abêrtu.à de crédito6 adicionâisi

e) pÍopor à Assembléiâ Gêràl a Íepaítição dos saldo6 bmeíciários de câdâ êxeÍcício financêiro, destinados ao rêforço dos fundos existêhtês,
com a indicâção dâs Íe5pectirâs percentâ8ensj
h) horírolo8ôr o Í€.ebimeilo de doaçõ6 oü legado6 ê, 5e ío. o (aso, autorizar a srra conveíÉo eÍn dinhêaío.
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§ le. O Coítselho FisÉl elegêÍá sêu presidêntê denkê os mêmbro6 efêtivos quê o coírpõe ê dispoÍá qobrê 5uô organização e funcionãmento
em Regimeflro lnterno poÍ elê me5mo àprovddo obed€.ido o dt5posto na ,êgislação pública-

§ 2e. É vedado ao6 administrádores ê mêrnbros de CoÉelho Éiscâl dàs entidadg de pÍáüca desportivâ o êxercicio de cârgo ou função na

CBMT8.

CAPÍTULO XIII - DA DIRETORIA

ArL 42. A Dareroriã da CBMTB, é o orgão que ex€rce as funções administíati@s e exêcrjtivas da entidãde, sem remunêíaçâo, ê é constiiuída

l - Presidenle;
ll- 1s Vice Presidentê;
lll - 2a Vice-Presidede;
lV - Secretárioj

Vl - DiretoÍ do Depa rta mento Administrativo;
Vll - DiÍetor do Departômento Médi.o,
Vlll - DiretoÍ do Departamento Tecnico de Mountain Bike;
lX- Supê.üsor Ielni.o dê Ciclocross;
X- Supêrvisor Técnico dê Màratonàj
Xl - SuperüsoÍ Tê.ni.o de4X;
Xll - Superüsor Têcnico FÍêe Ridej
Xlll- DÍetor do Depôrtamento deArbitro6;
XIV - Dirêtoí do DepartamentoJuÍidico;
XV- Diretor do DepaÍtamento de Relâçôes lnternacionais.

§ le. o PÍesidêrÍtê, o 1e ê 2e M.ê-Presidêntes ê o Conselho Fiscâ|, serão eleitos na sêgunda quinrêna dê novembÍo, pela Assembléia Gerâl, e
.om mandato conSruêntecom o Ciclo olimpi(o.
§ 2e. O Presidentê e os Vice-Prêsidentes podêrãoser reeleitos.

ArL 43. O Prêsidente tem d5 seguintê, obrigàçõês:
I - txeÍ.er as funçõês êxecutivas e a dministràtivas da CBMTB;
ll - Cumprir ê fazer cumpíir as lêis ê resoluções dos podere6 da CBMTE;
lll - Representar a CBMTB em juízo ou foÍa dele, €lou designar expres5amente, quem reprêsêntará êm sêu nome;
lV - Apresêraar anu..lmeme à Assembléia GeÍã|, o relàtorio do6 ãtoi da administração e ao Consetho Fiscal €xposição do Íroúmemo
econômico, fi nanceiÍo e âdministrôtivo;
V- Convo.ar ô Assemblóià G€ral ordinária ou extraordináÍiâ;
Vl - Contrâtar, nomear, licemiar, punir e demitir funcionário6;
Vll - DerignãÍ diÍetores, consultoÍes e mêmbr6 do6 óíBãos decoopeíação;
Vlll - ResolveÍ diretamente 'td-íeferendum" da Assembléia Geral, os casoÁ urgente5 de .dmíoistração e dê dêfesâ dos imeresse5 da

entidãde;
lX - Aúorizara publi€ção dos atos dà pr€6idência ê da diÍêtoria;
X - DeteÍminaÍ o pàgamento de desp6âsi
Xl - Autenti€ar os livro6 dâ CBMIB;
Xll - l,lomear apô eicolhâ feila pel. díretoria, orânico da representação dô entidade êm competaçõês, no paísou no exteÍioÍ;
Xlll - Àssinàr contrâtos, títu,o6 e demais documêntos quê coÍrstituem obrigâçôes pecuniáÍias, obs€rvado6 6 dispoEitivos legais ê êstatutário6;
XIV - Enüar às lnstituições lnteÍnâcio.a;s a que eniver filiãda a CBMTB, r€lâloÍios anuãis e sumiirio6 dâs âtiüdades desportivas exêcutadâs
no exercício anterioÍ;
XV- TornaÍ efetiyâ a penalidade imposlô por qualquer podêr da entidâde;
XVI - Arrecadar e guardar nô tesouraria as rêndas dâ CBMTB, recolhendo à imtituição de crédito imponância superior a 02 (duas) vezes o
saláíio mínimoügente no país;

XVll - Exercer quâlquer atribuição que nêite eBtatuto não íoÍ coÍfeíida a otftos,
Xylll - FixaÍ o horáriode expediente da CBMTB,
XIX - Presidiras r€uniõês da diretoriô com o voto de quantidadê e quàlidâde,
XX - Convocar o Conselho Fiscal;
XXI - Conceder moratóÍià .ons entadô pdo Conselho Fis.al e pda diÍêtoÍia;
XXll - PropoÍ à Assêmbléia Gerâl ô ÍefoÍma paÍciâl ou total do estâtúto;
Xxlll - CÍiar,í)(ar e aevêÍ o regamento de custos e taxâ5, .oniürtamente cêmâ diretoÍia;
XXIV - Celebrar acordos, trâtàdo6 e convençô6 inteín..ionàis depois d€ ouüda a dirêtoÍiã, respêitados os limites impostos pela legislação
ügente;
XXV - Assinar os chêques dâ CBMTB,
XXVI - Assinar às co.rêspondêiciôs paÍa o Tribunal de Justiça OêspoÍtivà;
)O(Vll - Exêrcer autoridâde disciplinar junto à CBMTB, podendo lunir, julgar recuÍro6, ou revelar penas quê constituem casos de oÍdem
antêrnâ, sem inteÍfeÍi. nos que são Íetulados pe{o Código Disciplinar adotado pê{a CBMTB, encaminkndo ao TJD os raso5 de sua
competên(iê, com os documento6 e inÍoÍÍnaçõe5 necessáÍias;
XXVlll - Admitir, suspender ou demitiÍ empregâdos, Íespeitândo 06 daspositivos d.§ lêís trabalhistas,
XXIX - Concedêr licença ou substituir membro6 dâ dirêtoria,sendo qúeas licênças não poderão excedeí 60 (sessêntà) dias;
Xlfl - Homologa. ou nãoi aprk par«êr do dketôr te.nico, os rê5ultàd6 dos campeoÍtãtc oficiâis, cabendo de s@ d€isão r€urso ao TJD,

depois da n€cessária ciência aos inteÍeasados;
XXXI - Conceder ou negar liceÍsa à Íealização dê competiçôês de caÍátêr amisto6o e, quê. envolvam a pôrti€ipação de filiados;
XXXII - Ljcênciar-se pelo pràro máximo dê 60 lsesseÍrta) dias;
XXXlll - Nomear âssessoÍês diretos dà pÍesidênri,à, quando nêcessário.
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ArL /t4. Ào 1e Vice-préidente, .ompêtê:
| - Substituir o presidenle êm suas faltas e imPedimentos;

ll- Desêmpenhar os cârgos quêlhe forem d€signado6 pêlo presidente;

lll - Rêlatar as atiüdades so(iâis e despoítivas em que representar ô CBMTB;
lV- Participar dâs reuniôg dê dÍetoÍia;

ArL 45. Ao 2e Vice-Pr6idente, compete:
| - Substituir o presidente, no impedimento ou falta deste e do 1! Vice-Prêsidente;
ll - Substituir o 1a Vi.ê-Presidente, no seu impedimento ou faltai
lll - DesempenhaÍ 05 cartor queÍorem delegados pelo presidente;

lV- Relôtar as atiúdades sociais e despoíti\rô. êm qúe repr6mtar a CBMÍB;
V - ParticipaÍ das reuniõ€r da diÍetoria.

Art.46. Ao Se.retirio, compete:
l - Têí sob sua ;mediata diríão, todos os rerüços de êxpêdimtê e documêntação da entidâde;
ll- Redigir ou mandar redigir, asatas das Íeuniôês dâ diretoriã oufuncionário6 previamente escolhidos, subs..evêndo_as;
lll - Exercer rêpresentaçô€5 quando de5aSnado pêlo pÍeridmte;
lV- OÍganizârtodo o expedaênte di.i8ido às êntidades internacionais e federaçôB filiadas;
V - Íeí sob suà direção, o arqu'vo dd CBMTB;

Vl - PêrticipaÍ dâs Íeuniôes dà dirêtoria;
Vll - Organizãr e expêdir,apo6 aprovação dà diretoíia. o bol€tim da CBMÍB.

ArL 47. Ao TesoureiÍo. compete:
| - SupeÍiÍtênder todos 06 sêíviço6 de finônçâs ê â.o{do6 da CBMTB;

ll - Organizãr um plano de contabilidade, esÍabêle.êndo métodos de arrecadãção, escriiurâção e coniroie de rendâs, títulos det contas e as

normas de uniformizagão dos seÍüdoíês dâ contabilidade, pàra {acilita. â âtuação do Conselho Fis.al;
lll - lnformâÍ à secretâíiâ dâ CBMTB sobÍê o dêbito deíedêíaçôê6 filiadar, para as p.ovidênciar cabíveisi
lv - OÍEôni2ar asÍolhas dê pagâmento;
V - TeÍ rob slra güãÍda o patÍimônio da CBMTA ê zêlar pü ele;
Vl - Participôr das reuniões dâ diÍetoriâ.

cáPfTUtO XIV " OOS óRGÃO6 DE COOPÊnÂçÃO

sÊçÃo I - Do DEPaRTAMENTo aDMlr{rsTRATrvo

Arü 48. O departamento ÀdmanBtÍativo i€rá diÍiaido poÍ um diretoÍ dê livÍe escolha do pÍesidente da CBMTB.

4n.49. Ao Dretor do DepãÍtãmênto Administíãtivo compête:
I - Fiscalizar eorjêntar os serviços administaativo6, conforme regimento intêrno;
ll - O 0iretor Administr.tivo podêrá indicar assessores em número que não exceda a 05 lcincol pâra coadiuveÍ 05 lrabalho6, mediántê pÍéüa
indicação ao prerideítê dô CBMTB paía â devidâ homologâção;
lll - Guardar e coíÉeÍver 06 beÍts móveir e imóvel' da CoMIB;
lV - Mentêr em dia a 6crituÍação do matêíial pert€flcente a CBMTB, apÍ esêírtândo um invenlário no fim do ano;
V- Reaepcionar âúoridôdes na âusêírciâ do píe§identêou ücêpresidentes;
Vl - Assessoraí a prêsidênciâ dã CBMÍB no6 âssuntos ou quêstões qüe envolvem problemãs legeis;
Vll - Participar das reuni6es da diretoriã,

sEçÃo n - Do oEpÀRTAiáEt{ro DE REtaCõ€s rÍ{rlRNActoÍ{Às

Art. SO. O Departamento de Relações lnternacioírâis, rerá dirigido por um diÍdor de livre e3.olhâ do pÍesidente da CBMÍB.

Art 51. Ao Diretor de Relâçô€6 lnteíiâcionais, .ompete:
I - Asse5soÍar a prêsidência da CBMTB no6 àssuntos internacioÍEis;
ll - Mànter relâcionamênto com as entidâd6 inteÍnacionais. úsando uÍÍ|a tro.â de inÍoímaçôes de ãlto nível;
lll - Pôrticipar das íeuniõ6 da diÍetoíia.

sEçÃo m - Do oEPARÍAMEI{ÍO rÉCÍ{rCO OE MOr,t{TArÍ{ Blt(E

Art 52. O Oepartàmênto Tênico de lúouíÍtàin BiIe, seÍá diÍigido por um diÍetoÍ de iiwe scolhà do pÍesidente dâ CBMTB.

Art,53, O Dêparta mento Te. nico de Mountain Biketerá 04(quatro) sêgmento5,à 5abeí:
| - Davisão de Bike Cross Counlry, que será dirigida poÍ um superüsor nomeâdo pelo diráoÍ do D€parràmento Técnico de Cross Country da

CSMTB;

ll - Diüsão de Maratona, quêrerá dÍi8idâ poÍ umsupeÍüsoí nome€do pelo diÍetoÍ do Departamento Tecnico de Maratona da CBMTB.

lll- Oivjsão dê Oownhill, que será dúigdâ por um superúror nomeado peio diíetor do Departâmento Tecnico de Downhill da CBMTB. \
tV- Oiüsão de 4X, qu€ seÍá diÍi8ida poÍ um sup€Ívisoí nomêâdo pelo diÍetor do DepaÍtâmeoto lêcnico de 4X da CBMTB.

V - ojüsão dê Ciclocrosr, quêsêíá dirigidâ por um supêÍvisor nomêàdo pêlo diretd do Depâítâmêntô Tàni.o de Ciclocr6s dà CBMTB.

Vl - Diüsão de Free Ridá, que será dirigidâ poÍ um supêíüsor nomêado pelo direts do Depart mento Ie(ni.o de Free Ride ú CBMÍB

AÍL 54. Âo Departamênto Té€ni.o de Mountain Bikê,.ompete:
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I _ Submêter à diretoriô da CBMTB, até o dia 10 de dêzembro de cadâ êno, o càlênd,írio despo.tivo do dêpaÍtâmento e suas diüsõ6 pa.a o
âno sêSuintej
ll _ flâboÍaÍ o Íegulamênto dos .ampeonãtos brasileiros e dês demais competlçô6 promoüdâs pelà CBMTB € rubmêtêtos â âpreciâção e
votação da dirêtoria dâ entidâdê;
lll- Organizar e diíigir as competiçôes pronlovidas pela CBMTB;
lV- PÍomovêr congressor d6portivos por ocasiâo dos cãmpeonâtôE brasileiros deciclismo;
V- lndicar tecnicos eâuxiliares incumbidos de prepôra. as rerresentôções desportivas dâ CBMTB e a e{as assistir;
Vl - Elaborar códi8os e Íegulàmentos tecnicos administrâtivo§, sob assistência de consultoria iuridirã;
Vll- OÍgânizâr e ínanter em dia ocadastro dôs atletâs;
Vlll- ParticipaÍ das reuniões da diretoriâ-
Pa.ágràfo único: Todâs às deliberâçõês do Departamento Íenico de Mountain 8ikê seÍão lelrâdas ao conh*imênto dâ diretoriâ da CBMÍ8.

ArL 55. Aos superúsores das diüsões do Deparramento Tecnico dê Mountain Bike, compete:
| - Organizar ê dirigar suôs diüsõesi
ll - Propor mêdidas que ü5em o aperÍeiçoa mento e d esênvolvtmento técnico do ci.lismo;
lll - Prepôrâ. o relàtório tecnico an ual dâs âriúdad6 desuãs diüsôês:
lV _ Dêterminâr critério6 pàÍa a e§€olha e prêpâÍação dàs ÍepÍêsentaçõe6 d6poÍti\.à! da CBMÍB, em conrunto com o diretor do
d€panamênto, coníorme o incisoV doarr. 54 do p.êsente estâtúto;
V " Requisitar o materialde cada carçãmas represôÍtaçô€s dêsportivas da CBMTB;
Vl - Comparê.er as reuniõB da diÍetor;d da CBMTB;
Vll _ Remetêr às filiadas num prazo de 30 (trintã) dias, rêlatâio6 técnicos sobíe6 êvmtôs interna.ionais, do6 quâis haja no6sa pãrticipação.

S€çÂO lV . DO DÉPARTAMcNTo DE ARBTTRÂGEII/I

Ârt 56. O Departamento dê Aíbitíagem, será dirigidopor um diretor delivÍe escothô do píesidente da CBMTB.

An. 57- Ao Diretoí do Depaítamênto de Arbitragem, competej
I - Dirigir o Departamerto delÇbIros da CAMTa;
Il - Organizar ê promoveÍ cursos, esüi8io6 e avaliaçôes para árbirro6;
lll- Orgãnizar e mânteÍ em dia ocadãstro dos árbitros;
lV- Dirigir no to€ante a arbitragem, as competaçôes e seletivas promovidâs pela CBMÍB;
V -Apresêntar relâtórioânual das âtiüdades deseu departamento;
Vl- Compâre.er âs reuniõ6 da diretoriâ.

sEçÃo vII - Do DEPARTAME ToIuRíDrco

ArL 58. O Departamênto luíídico é o óÍgão te.ni€o de €ooperação dâ dÍretoÍia dâ CBMTB, pari intêÍpretaçõe de assuntos legais e seíá
dirigido por um 8âchâÍ€l eín Ciênciâs JuÍidicas, preferencialmente êspêciâlizado em legislação d6porti'rd, o qual será de livÍe escolha do
presidenre da caMTB.

Àrt 59. Ao Diretor do Departamento .luridico, compete:
l - Orientarã d,retoria da CBMTB, quanto ao aepecto legal dêseus atosj
ll - Oar parecêí às corlsultas que lheforem ên.aminhadâs pelo prêsidentê da CBMTA;
lll - Opinar sobre05 caso6 omissos neste estãtuto,leis eÍêgulâmentoE dêsportivos;
IV - Pârticipar dâs reuniões da direto.iã;
V - Colaborar com 06 depart memo6 tecnico6 e com o dêpârtamento médico.

capÍTULo xv - Do REGrsÍno E DA tlscRlçÀo Do aTtETA 
,l

ArL 60. Nênhum atleta poderá participaÍ de.omperição ofi€iat, eem o prévio rêgistro na enridãdefitiada à CBMTBj ll(

Art. 61. Nênhuma êntidâde filiada a CBMTB, podeÍá .oncêder rêgistro a atletã oíiginário dÊ êntidâdê êstrangeiÍa ou rxlcionâl O. ouar" M
€§tado, sem quê o interessâ do à prêsênt e delidamentê úsado pela CBMT8, o Íespe.tivo . ertificado de tra nsfêr ên.ia- /X
ArL 62. A CaMTB, êm regulamento especiâ|, dispoÍá sobre ã transfêÍência de atleta, nã.onformidade d. legislâção fedêÍat. 

/,--\
Ârt 53. os re8istÍos, as transíerên€ias eas expediçõ€s de €€ítifi.àdos estão suieitos ao pasâmênto prévio das respectivàs taxàs. 

/ l) ,
ArL 64. Cada equipe ou ôlube podeÍá ins.reveÍ junto a federação dê seu estado ou ligà ã que estiver filiada, no miíximo 10 (dez) cicl'stas por I l- ,/
câte8oria, podendo utilizâÍ em cada competição no máúmo G (oito) ci.listàs nã categoÍia; no câso de ciclirta estrangeiro numa mesma I I //
.ompêtição, é pêrmitida a participaçâo de no máÍmo 01 {uml ctclista 6trangeiro para cada 04 (quatrol ciclistas bÍasileiros. \---,2

caPÍTULo xvr - Dos cÁMpEo ATo§

Art 65. A CBMTB reali?ará anualmente os .ampeonatos brasileíos de mountaio bile nas suas especialidâdes, Cro5s Country, MaÍatona, \
Downhilt,4X e Êrêe Ride, ciclocro6s esempÍe qle possivel ou co.tvenimte, tornêios de outras modalidãdes, dêámbito nacionalou reaionat € \l

^^':::1"-r*.",.1 
de mountd'n b,ke nas suas 6pêciàridàdê,. c,oss countÍy. Mararonà. Downhir,4x Ê ,,e€ Ride. ciÍro(ross serão: Y

mâs€ulino adulro, juniores efeminino, ou deacordo€om a nomêmlatura sm uso. I
I
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A.t 67.5ão considerados evento5 ofici.is da CBMÍB:

I " campeonato Brasilêiro dê cross Contty;

ll -Campêonato B.asileiro de 4)t
lll -Campêonâto Brâsileiro de Marôtona;
lv - cãmpêonato Brasileiío de Downhill;
V- Copa Norte-Nordêste de Mountain Bike nas êspêciâlidade6 eústênt6 nà região e sede da proua/àno;

Vl - Copa Norte de de Mountain Eike nas gpecialidades existentes na região e s€dê da píove/ano;
vtl - copa Nordeste dê de Mountâin Bike nas espêci.lidades existêntês n. região ê sede da píova/âno;
Vlll - Copa Sul de Mouítain Bike nas espêcialidades €xistêíte5 na Íe8ião e sede da pÍoya/ano;
lX - Copa Cenüo d€ Mountain Bike nâs 6pêciàtidãde5 eistentês nà Íegião esêdê dâ provâ/.no.

Pâ.ágraío único: A participôção em um destes evento5 poÍ parte das filiadâs, ãtenderá o in iso ll do artigo 20. do píesente estatuto. A
rêalizâção desses sentor ciiado5 noart.6Tssã íãcuttatiyê r€ na região refereate hdrveÍ campeonat€É 6taduais em fuÍxionamento.

ArL 68. Os câmpeonatc6 brâsileiíos de ínountain bile e suas espedalidadês, seÍão íeaidos poÍ regulamentos elaborados pêlo oepaÍtâmento
Tê.nico e ôprovados pela diretoria dâ CAMTB, obede.idas as dirposiçôê5 dos rêgdamentos lecnicoí da5 €ntidades internacionâis as guais à

cEMTB esteiã filiada.

A.t 69. Somente podêÍão tornâÍ partê nos càmpeoíÉtos mountôin bikê e suas especiôlidades, ciclistas brasileiro6 nato6 ou naturalizados/
satisfeitas as demair exiSéncaas destê êsêturo, dos códigos ê regulâmentos dá CBMTB.

capÍTuro xvlr - DAs DELEGAçôES

AÉ 70. É de exclusiva competênci. da pre5idência dâ CBMT8, a constituição das delegaçõe5 nâcioÍÉis que pâ.ticipêm de competições

tuL 71. Â 6colhâ do6 diri8ertes dá dêle8ação será feita pelo p.sidente dâ CBMÍB.

ArL 72. O cheÍê dâ deleSâção, dentío do pÍazo de 48 (quarentâ e oito) horas apô o en eÍÍâmeoto da competição deveíá aprêsentar o
rêlatório aom pleto dos resultados ê das ocoírêíÉias mai5 iÍnpoÍtaíúe6.

Poderá neste relatrÍio, íezêÍ sugestões pâÍa adoçâo de medidas quê lh€ parêçâm necessáriàs.
A.t,73. A escalação dos Eomponmtes das 5eleções atláicas é de campêtência do Departamênto Tecnico, que submeterá em cads caso

iustificãdamente, âo prêsidente da CAC, as Íazões de sua e5(olha.

Crpfrulo xvlr - oA oRGA EAçÃo fll{AxcÉtRA

ArL 74. O exeÍcírio financêiro coimidirá como ano ciü|, e compíeenderá fundàm€ntalmente . êxecução dooÍçamento.

ArL 75. O orçamento seÍá único € incluará todas ás de3pesas e íêceitas, sujêitas a Íubricas ê dotaçôes específicas-

P!.ágrero úníco: O projeio dê orçâmento daborêdo pêla dirctoÍia, se âpÍo\rddo pelo Conselho Fiscâ|, transforrnâr*e-á no orçamêoto da
CBMT8. Cáso não sêja aprovado pêlo Conselho Fis.al, no pÍâ2o de 20 (vinte) dias contâdos do íecêbimento do pÍoieto, este dêverá ser
rernetido à Assembléiô Geíal p3ra â deüdã aprêciação.

sEçÃot-DoPATRTMÔll|o

AÍ176. O patrimônio dô CBMTB compreende:
l- Os bens móveis e imóveis adguiÍido6 soà qualqueÍ título;
ll - Todos 05 troféus e prêmios existentes ê tombádo6 são insu5ceptiveis de alimação;
lll - Or raldos dê bene§ciários da êxê(ução do orçamento, trànsfêÍidos na forma dêste estâtúo;
IV - Os fundos e*stentes, ou os benr r êrultantês de suâ ioversão.
P.ÍágraÍo úhlco: Os pÍêmio6 ê troféus conquistados pelâ CBMÍB, são inalienáveis, ex.eto em caso de dissolução da CBMTA, quando devêÍâo
têr entregu6 ao Cooitê Olímpico BrâsileiÍo.

SEçÃO N. DA RECEITA

ArLn. A receita da CBMTB será constituída de:
| - Contribuição dãs entidâd6 filiadasj
ll - Custas ê taxas, bêm como pelas porcemagens decorrêntês dâ íealização de coínpetições inteÍ€5tâduâis e demais obrigações que forem
fixàdas pêlá direroriâ;
lll - Doações,legados, subvenções eauílios de qúalquêÍ especie;

lV - Rendôs êventuais;
V -Alugúel des dependências dâ CAMTB;
Vl- Rendas resultante5 dâ aplicação dos seui bens pãtrimoniais;
Vll- Produto de multâs e inde,rizaçõês;
VIll - Repasses dê recursoB público6;
lX- Qlaisqueí outros recuísos pecuniário6 que e diretoria üeí â criaÍ.

sEçãolll-DADESPESA
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ArL r8. Constituem dêspesâs da CBMTB:
l - AluAuêl do prÉdioondê 6tiveÍ instâlada a sede da CBMTB;
ll _ Pagàmento dos ordenàdos dos fumionário. administràtivos, .oÍtrrt dos ou êdmitid' pero píesidente;
lll - Repr6mtàção de membroá di drretoÍiã:
lV -Compra de materiãlde êxpediente e dêspoÍtivo;
V - Aquisição dê prêmios;
Vl - Gàstos com câmpeonatos, torneios nâcionôis e inteínecioneis, no país ê exteaior;
Vll - Correspondên.ia e telecomu nicações;
Vlll - Pagamento de pêssoâl tecnico e ô dminjstrôtivo;
lX _ Obri6âçôê5 de paSamento que se tornarem exigêmiâ em coÍlseqüêíc;a d€ atos iudicieis, contràto6 e opêÍâções de cÍAfto;
X - Cusieio das âtividedes desportivas, do5 en€argo6 diveÍso6 ê dâ administraçâo dâ CBMÍB;
xl - Encâr8os Pecuniários de caláter extÍaordinário. n5o previstos no orçamento, cu5teâdo6 a cootê dê créditos âdicionaas abertos com a
aúorizâção do Cofl6elho Fiscàl e compensados medianrea úiti?ação dos Íecurso6 queíoÍem pÍeústos.
Xll - As resultantes docust€io da enridadê.
PântÍ.fo úni.o: Nenhuma de§p6e será processàdã à íevêlia da têtourâÍiâ e sêm que o íêspe(tivo pô8ameÍlto se ruiêtte â aúoÍização do
Presidentê da CBMTB.

sEçÃo ry - DAs oRMAs DE aDMtiüsrRAçÂo FtitÀxcEtRA
ArL.79. Os elêmenrod constitutivos da oÍdem econômica, finôn€eira e orçamentáíia seÍão escrituÍador Íros livÍos próprior e compíovâdos
Í,oÍ drocumentcts maôtidos em arquivor, obs€ryadàs ãs disposiçõ€s da legislôção pública.
§ 1e. Os sêrüço§ decontâbilidàdê seíão exêcutados em condiç6ês que peímitam o conh€.imento iínediâto dâ posição das contai íelativas ao
patrimônio, as 6nanças ê a €x€cução do oÍçameÍrto.
§2s. Todas âs rêceitas e despetàs é5tão 5ujeitàs ô comprovànte5 de rec(Íhimento ou pàgâmênto e â demonstrâção dos Íespectivos saldos.
§ 3Ê- O bâlãnço geral dê €âdâ exercí.io, ecompânhado da demoGtrâção dos lucros e dãs peídas, discriminará 03 Í€:§ullado6 das conta§
patrimoniâis, fi nancêirâs e oÍçamenúriâs.

c PÍTUto nx - Do DrRErTo DE açÂo E DAs REco saDERAçõ'ts
sEçÃo r - Do DrRErTo DE açÂo

Art. 80. A toda pessoâ 6sica ou juríúca ünculâda à CBMÍB, que se julEâr dirêtãmente prejudicâda nos seus inreressês por deíisão de
qualquer de seus Podeí€5 ou orsãos, é asse8uÍàdo o diÍeito de plêitear iuÍto à lusriçà Despoítnra rua ie\llogação ou modificação.

AÂ al. Não sêÍá obieto de âpíeciâção o pedido que não tenhe sido protocolado nô CBMTB deÍtío de 08 (oiro)dias ãpo3 a publicação do àto
em Nota Oficiô|, rêssâh.ôdo o disposto na leAislação disciplinaÍ dBportivà.
PârátrâÍo único. Fi.âíá sem encaminhãmento o pedido âo qúaí ftão venhà ânexâda à guia que coÍnprove o rêcolhimmto, na CBMTB. da

resperti\ra tàxa fixãda em Íe8ulàmento píópÍio.

sEçÃo x - DÂs REcoxsrDERAcôEs

AÊ a:I. Além do direito d€ âção prêústo no ârtigo 88 e sêm preiuízo dête, será deferido aos inteíessados o dirêrto de pedir rêconsidêração,

sem efeilo susp ensivo. ô o poder quetênha prati.ado o ato,
pâr,ig.afo únlco: O pêdido de ÍeconsideíaÇão deverá sêí eÍLeminhedo deílro de 4 {quâtro) diás, cont.dos da publicãção do âto €m Notâ

Oficiãl e o PodeÍ coÍnpeteme têÍá 2 {dois} dias paía pÍoÍruÍEiar -sê sobrê o assunto. suspendendo o pÍero doÍecuÍso,5e howeí,

CIPíTULO xx. DA FoRMAçÂo DE LIGAS

Art. 83- As êntidade6 dê práticâ paÍticipa.t€5 de compêtiçôês nacioírâis dâ CBMTB poderão o.gãnizar liSas rê8iônaB e mcionôi5, em

compeiições seriadas ou não, obseívadas as dispoiiçõB de§tê estaluto.
P.rásâío únko: !,la hipótese do.âput deste artigo é ía€uttàdo às êntidades ffliãàs participaÍ, também, de campeonatos na CBMTB,

comunicandclhes sua d€cisão no pía2o de àtê traÍta diat ílô ií[cio da competição.

ArL 84. Ao organi2aÍem ligã rê8ioml, as filiadas obedeceíão ao6 sê8uintês crit6io6:
a)o ato constitutivo da ligà éa ata de suâ fundâção, da qual dâíá conhecimêntoà CBMTB. no prazo decinco dias;

b) a.riâção de uma liga não impede à constituaçâo de outÍàs, nem veda a pàrticipação de eoridád€s dê rrática d6po.tiv. ênvolüdas êm

outÍâs ligss.

§ 1'. A liSa constituída para a cooÍdenação decompetiçõps despoítivar dê profssionais será oí8àniradã sob a forma de §ociedade comercial,

sendo-.lhes íacultâdo adotar pÍioÍitariamente .ritéÍio6 de naluÍe:a êconôíni(a em quaisqu€í desuas decisõ€s-

§ 2'. Â liSa não replesenta ar entidãde5 quea oíganiraÍem e,n ôssunto: não relôcionados diretameme com o atendimento dÀ finãlidade que

lhe íor fixada no âto coír3titutivo.

capÍTuto xxr - DAs Drsposrçõ€s GERÁls

AÊ.85. Ficôm fôzendo parte integrôntê deste 6tatuto, ê no qoe ao mesmo se âplicaÍ, as disposições contidas É Lei 9.615, de 24 de mârço

de 1998, e do DecÍeto ne 2.574, de 29 dê abíil de 199a.

A.L a6. Os dirigenr6, unidad6 oU drgão6 da CBMIB amcÍitoÉ no Rêgisúo Público compel€íte, nào exêrceÍn tunção delegada pêto Podêr

Público nem sãoconsiderados âuroÍidade4 pÚhlicà§ parã os eÍêítos deslê estàtuto-

Art 87. O§ árbitíos e ôuxiliaíe§ de arbitragem podêÍão constituir enndâde mcional, obrêti\.dndo o recrúâmento, a íormâção e a prestação

de seÍviços à CBMTB.
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Pã!ágÍrío único: lndepêndêntêment€ da constitúção dà ãss6iâção íêfeÍidã no câput dê.tê artigo. os árbiúo6 e aurliar6 de arbitragêm não

têm quâlquer vínculo empregâticio com e CBMTB, isentândo-a de quaisquêÍ orrtías r6ponsabilidad€5 tratalhistâs ê preüdenciáriàs

Art 88. Em campeonato6 outorneios regulares coín mãis de uma diüsão, a CBMTB deteíminará êm sêus íegulamentos o primipio do ac6so
ê descenso, obseÍ vôtlo 5empí e o«déílotá(ni(o.

Art. 89. São mandamento5 todos 05 atos expedido6 poÍ qualquêí dos podêÍe6 iíternos ou oÍgão de coope.ação, no exêrcícío dâ respectiva
.mpêtência, ou ori8inári6 de oíganismo3 públicos olr privados a qüea entidadê dêt,a obêdiência.

Att.90. Nenhum mêmbro de poder inteÍno poderá erer(eÍ Íunção em qualquer outro, Íespêitâdas as corBpâtibilidâdps êxprê5sàmênte
pÍevistas ne§te Estatúo, nem ãcumulaí Íunçõe. em.aráter efetivo deítro dê um mêsmo podêr, salvo à Assembléia Gêral e Conselho
Delibeíativo.

Art 91. Â propo6tô oÍçâmenüiria converter-sê-á em orçàmento definitivo, m€diânte homologação do Conselho Fiscal, sp à Diretorià omiriÍ
sêu pronunciamento dentro do prazo fixado nêste Estôtüto- O oíçamento votado pelâ Diretoíia ent.ôrã em exerução sem homologâção, se
êsta deirir deser tempestivament É forma lizada pelo Conselho fiscâ|.

An. 92. O Presidênte da CBMTA dispoíá de assistentes.redenciados parâ reprsentálo no5 atos desportivos, e.n.aráteÍ p6soal e sem
pÍejuiuo das tunçôes Íêpresentôtivâs quê lhe cumpre em nome da entidadê; as referidar tunções, no6 seus impedimentos, serão exercidas
por qualquer outío m€lnbro da DiretoÍiã poÍ ele d6iSnado-

AIt.93. É íãcuhâdo à CBMTB, manter a gestão de suas atiúdâd6 sob â rEponsabilidâde dê so.iedade com fins lmÍativos, desdê que
adotadã umà das 5eguintes foímas:
a) tranrformaÍ{e em sociedad€ corn€r€ial .om fiÍ}alidade de6poítiva;
blconstitun sociedãde .omerciàl .om finâlidâde desporti\.d, coôtrolando à màioria des€u càpital com direiro a voto;
.)contratàÍso(iedadecomerciàl pôrà geriÍ suasatiúdades elportivãs.
Parágraío úíicor A CBMTB não podeÍá utilizâr seus bêns patíiínoniâi5, dêspo.tivo6 ou.6iais pâra intêgrali:ar sua pâÍcela de capitàl ou
ofeíetêlos coÍno 8eíâÍ|tia, sàlvo com a coítco.d;incia da mâtoíia absôlÚta nâ Âssêmbléia Gerâ|,

AÍt. 94. À CBMÍ8 pode.á crêdênciar-se junto à06 órgãos compstert6, pôÍã promoveÍ reuniõêr destinâdis a angãrier rêcursos para o
fomento do dêsporto, mediantê soíteio6 de modalidade denominada "Bingo", ou similaÍ, confoÍme o dispoÉto no6 ârts. 59 e leguintes da Lêi

n.p 9.615/98, observadõ o previsto no Dê(rêto FedeÍel n.e 2.574/98.

AÊ, 95. A dissolução dã CBMTB somente podeÍá sêí dderminada por unanimidâdê das Íiliàdãs, em Assêmbléiô Gerâl, convocada para e6te
fim. Confirmada a dissolução da CBMTB, o rêmanescente do sêu patÍimônio liquido, sêíá destinado âo Comitê Olimpico BÍâsilêiro (ârt. 61 dâ
Iei na 10.406102).

4n.96. 03 mêmbÍo' do6 poderes interno6 ê dos óígãos de.ooperação, bem.oÍno or presidentas de FedeÍaçõg filiádã!, portâdores de
cartêka de identificeçãô expedida pela CBMTB, terão àc€1so em todas as praças desportiuâs suieitas a iuíiídição da eítidade.

A.t. 97. Não poderá haver acúmulo de cargor em podeÍe' distimos dâ CAMT8, não podendo tãmbém hâver êxer.i€io simultáneo dê cargos
em podêr dê entidadefiliâdô a CBMTB.

c-ApftUlo xxlr - DÂs Drspo§çôEs Ftrats E IRAN$TóRtas

Art 98. €nquanto não Íor aprov-ado o novo Códito de rustrça Derportiyá continua êm ügor o atual Código com as alteraçõ6 constântes da
lêi9.615/98 e do Oecreto 2.574l9a-

Art.99. O prBênte Estatuto, ôprovado no ato da fundação, pãssará â vigoraÍ nê dâtã da rêspectirâ inscrição ou avêrbãção no ReSistro
Públ,co junramente com a atô da Assembléia eue o
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