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Declaração e relação dos Dirigentes da Entidade

FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

À Prefeitura Municipal de Capão da Canoa/RS.

I – Não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos
repassados, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou
função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por
afinidade;
II – Não haverá contratação de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por
afinidade, de dirigentes da OSC, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem
como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;
III – Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz; e,
IV – Está ciente quanto ao cumprimento dos princípios da administração pública (legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade);

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Certifico que os dirigentes e conselheiros da referida OSC, cujo período de atuação é de 14 de
junho de 2021 a 13 de junho de 2025 são:
Presidente: Christopher Paul Mcpherson, brasileiro, casado, treinador, inscrito no RG sob o
nº 4122156302, CPF 84835850068, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua dos Guenoas,
nº

683,

Bairro

Guaruja,

celular:

51

986036647,

endereço

eletrônico:

christophermcpherson@olympian.org.
Vice-Presidente: Lia Beatriz Heuser Ruschel, brasileira, viuva, professoara, inscrita no RG sob
o nº 1022378879, CPF 53515756034, residente e domiciliado em Santa Cruz do Sul/RS, na Rua Capitão
Pedro Werlang, nº 1215, celular: 51 997127101, endereço eletrônico: tizeruschel@hotmail.com.
Conselheiro Fiscal: Adriano da Silva Rodrigues, brasileiro, divorciado, bancário, inscrito no RG
1

Assinado por 1 pessoa: JOEL DE MATOS NOVASKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/9C3B-9C60-6701-889A e informe o código 9C3B-9C60-6701-889A

Declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que a FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 13.766.992/0001-04:

sob o nº 2007822352, CPF 54092426020, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua dos Otto
Niemeyer, nº 1702/1105, Torre C, celular: 51 985792536, endereço eletrônico: asr31@hotmail.com.
Conselheiro Fiscal: Evandro da Silva Bianco, brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG sob
o nº 1086373089, CPF 00916088057, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua dos Tenente
Ary Tarrago, nº 1680/1303, A, celular: 51 997809528, endereço eletrônico: planaltobs@gmail.com.
Conselheiro Fiscal: Rafael Meneghetti da Rosa, brasileiro, solteiro, educador físico, inscrito
no RG sob o nº 7067571203, CPF 91255163020, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua

Suplente Conselheiro Fiscal: Alexandre Maia Barbosa, brasileiro, união estável, executivo de
contas, inscrito no RG sob o nº 6038393119, CPF 68921420010, redisente e domiciliado em
Florianópolis/SC, na Rua Sagrado Coração de Jesus, nº 811, casa 04, celular: 51 989229009, endereço
eletrônico: maiaesportes@gmail.com.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal nº 7.115, de
29 de agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), que as informações aqui
prestadas são verdadeiras.
Capão da Canoa, 24 de março de 2022.

Christopher Paul Mcpherson - Presidente
CPF 84835850068
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Dona Alzira, nº 194/311, celular: 51 984092227, endereço eletrônico: meneghettipdt@gmail.com.

PLANO DE TRABALHO CIRCUITO GAÚCHO DE BEACH TENNIS 2022 – ETAPA CAPÃO DA CANOA

Federação de Beach Tennis do Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ – 13.766.992-0001-04

e-mail – fgbtbeachtennis@gmail.com
Dados bancário:
CORA SCD – 403
AGÊNCIA: 0001 – CONTA: 1783295-9

Representante legal – Christofer Paul MCPherson – CPF 848.358.500-68
Cargo: Presidente
Atleta da categoria Profissional de Beach Tennis
e-mail – fgbtbeachtennis@gmail.com

Responsável Técnico do projeto: Alexandre Maia Barbosa
CPF 68921420010 RG 6038393119
Cargo: Diretor de eventos da Federação
Profissão: Produtor de Eventos a 20 anos tendo já realizado no Beach Tennis, eventos como:
Campeonato Mundial RS CUP ITF (por três edições);
Circuito Sul Brasileiro de Beach Tennis (por 04 edições);
Gestor esportivo com formação no Sport Clube Internacional - Unisc
Atual diretor de expansão da Confederação Brasileira de Beach Tennis.
E-mail – 051989229009 – maiaesportes@gmail.com

Federação de Beach Tennis do Estado do Rio Grande do Sul - fgtbbeachtennis@gmail.com
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Endereço Rua Morano Calabro 570

Entidade sem fins lucrativos, filiada a Confederação Brasileira de Tennis que tem como
objetivo o desenvolvimento do esporte Beach Tennis no estado do Rio Grande do Sul.
OBJETIVO DO CONVÊNIO
Realização da Primeira etapa do Circuito Gaúcho de Beach Tennis 2022 na cidade de Capâo da
Canoa, Rio Grande do Sul.
a) solicitamos espaço na beira da praia de 300 metros lineares para montagem da estrutura
em Capão da Canoa;
b) oficialização dos órgãos de segurança do município e liberação da faixa de areia da praia;
c) energia elétrica, ou gerador e banheiros;
d) limpeza da areia da praia, nivelamento e sua manutenção;
e) ambulância, sonorização e iluminação;
f) 40 moerões de 03 metros cada para colocação das redes;
g) 03 tendas 10 x 10 e 03 5 x 5 para staff;
h) R$ 20.000,00 em espécie para pagamentos de premiação e staff técnico;

Federação de Beach Tennis do Estado do Rio Grande do Sul - fgtbbeachtennis@gmail.com
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CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

PÚBLICO ALVO + META DE ATENDIMENTO
Cerca de 300 atletas, 50% masculinos e 50% femininos, na sua maioria entre 30 e 50 anos. Este
é o público direto. O público indireto a ser impactado nas redes sociais está, imprensa e
público presente no evento é estimado em mais de 20 mil pessoas.

Se dá ao fato de ser a etapa de abertura do Circuito estadual da modalidade esportiva que
mais cresce no mundo, o Beach Tennis. As metas de inscrições (público direto) , será medida
com relatório do sistema LETZPLAY de inscrições, assim como a medição do público indireto se
dará através de relatório de redes sociais e análise de audiência de veículos de imprensa, assim
como avaliação do público no local do evento.

PRAZO DE EXECUÇÃO
Considerando a montagem, execução do evento e desmontagem da estrutura, o prazo de
realização é de 07 dias, entre os dias 12 e 19 de abril de 2022.

FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO
Através do sistema de inscrições do torneio (torneio aberto para todas as idades) LETZPLAY, e
também através de quadra gratuita para acesso ao esporte através da população local.

CUSTOS – TOTAL DE R$ 20.000,00, que serão aplicados da seguinte forma:
I)

R$ 10.000,00 para pagamento da premiação dos atletas.

II)

R$ 10.000,00 para pagamento de staff técnico – arbitragem.

Federação de Beach Tennis do Estado do Rio Grande do Sul - fgtbbeachtennis@gmail.com
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JUSTIFICATIVA

PLANO DE APLICAÇÃO DE VALORES
Cronograma do desembolso:

MASCULINO (50%)

FEMININO (50%)

1º Lugar

R$ 2.500,00 (25%)

R$ 2.500,00 (25%)

2º Lugar

R$ 1.500,00 (15%)

R$ 1.500,00 (15%)

A Semi Final

R$ 500,00 (5%)

R$ 500,00 (5%)

B Semi Final

R$ 500,00 (5%)

R$ 500,00 (5%)

02) Aplicação dos valores do Staff Técnico:

EQUIPE

ALMOÇO

JANTAR

SÁBADO

DOMINGO

ALMOÇO

Arbitro Geral

SEXTA
392,00

30,00

30,00

392,00

ALMOÇO JANTAR
30,00

30,00

392,00

30,00

TP

Arbitro Auxiliar 1

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

810,00

Arbitro Auxiliar 2

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

810,00

Arbitro Auxiliar 3

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

810,00

Arbitro Auxiliar 4

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

810,00

Arbitro Auxiliar 5

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

810,00

Arbitro Auxiliar 6

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

810,00

Arbitro Auxiliar 7

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

810,00

Arbitro Auxiliar 8

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

30,00

220,00

30,00

1.164,00

R IFBT

TOTAL

220,00

2.710,00

810,00
TOTAL

Obs.: TP = transporte * R IFBT = Resultado IFBT

Capão da Canoa, 24 de março de 2022.

Christopher Paul Mcpherson - Presidente
CPF 84835850068

Federação de Beach Tennis do Estado do Rio Grande do Sul - fgtbbeachtennis@gmail.com
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01) Divisão dos valores da Premiação dos Atletas:

DECLARAÇÃO CONTABILIDADE REGULAR

Declaro para os devidos fins que a Federação de Beach Tennis do Estado do
Rio Grande do Sul, inscrita

o

nº 13.766.992/0001-04, com

Rua Morano Calabro, nº 570, Bairro Ipanema, Município Porto Alegre/RS,

CEP 91.760-580, possui escrituração
princípios

CNPJ sob

fundamentais

contábil

regular

de acordo com

os

de contabilidade e com as Normas Brasileiras de

Contabilidade.
Dados do responsável pela escrituração contábil:
Nome: Milene Vieira Ribeiro
CRC: 076279
Capão da Canoa, 24 de março de 2022.

Milene Vieira Ribeiro
Contadora
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sede à

no

FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ 13.766.992/0001-04

ATIVO

2021

2020

PASSIVO

Circulante

-

-

Não Circulante

-

-

2021

2020

Circulante

-

-

Não Circulante

-

-

-

-

PATRIMÔNIO SOCIAL

TOTAL DO ATIVO

-

Christopher Paul Mcpherson
Presidente
CPF 84835850068

-

TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO SOCIAL

Milene Vieira Ribeiro
Contadora
CRC 076279
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BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 em R$.

Declaração de Condições Materiais

FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

À Prefeitura Municipal de Capão da Canoa/RS.
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Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei Federal nº
13.019/2014, que a FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ
13.766.992/0001-04:
( X ) dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades previstas
na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

( ) pretende com recursos da parceria locar instalações e adquirir outras condições materiais para o
desenvolvimento das atividades previstas na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

( ) pretende com recursos da parceria locar instalações e dispor de outras condições materiais para o
desenvolvimento das atividades previstas na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

( ) pretende desenvolver as atividades previstas na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas
em instalações disponibilizadas pela Prefeitura e dispor de outras condições materiais.
DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal nº 7.115, de
29 de agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), que as informações aqui
prestadas são verdadeiras.
Capão da Canoa, 24 de março de 2022.

Christopher Paul Mcpherson - Presidente
CPF 84835850068
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PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: 21/04/2022
Nome: FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser
apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos
vencidos, lançados até 16 de março de 2022.

Certidão emitida em 22/03/2022 às 15:29:10, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF
04/2003.
A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ: 13.766.992/0001-04 e o código de
autenticidade 81E2C03F4DCA
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CNPJ: 13.766.992/0001-04

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: 21/04/2022
Nome: FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser
apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos
vencidos, lançados até 16 de março de 2022.

Certidão emitida em 22/03/2022 às 15:29:53, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF
04/2003.
A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ: 13.766.992/0001-04 e o código de
autenticidade DA29B886A95B
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CNPJ: 13.766.992/0001-04

22/03/2022 15:24

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

13.766.992/0001-04
Inscrição:
Razão Social:FEDERACAO DE BECH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
R MORANO CALABRO 570 / IPANEMA / PORTO ALEGRE / RS / 91760-580
Endereço:

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 Servico - 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:11/03/2022 a 09/04/2022
Certificação Número: 2022031100594620873343
Informação obtida em 22/03/2022 15:24:06
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf

Assinado por 1 pessoa: JOEL DE MATOS NOVASKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/9C3B-9C60-6701-889A e informe o código 9C3B-9C60-6701-889A

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nome: FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.766.992/0001-04
Certidão nº: 9233341/2022
Expedição: 22/03/2022, às 15:25:07
Validade: 18/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Certifica-se que FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.766.992/000104 , NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
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.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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JUSTIÇA DO TRABALHO

Nome: FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.766.992/0001-04
Certidão nº: 9233341/2022
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Validade: 18/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Certifica-se que FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.766.992/000104 , NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
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.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº

0019126845

Nome:

FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO RS

Endereço:

RUA MORANO CALABRO, 570
CENTRO, PORTO ALEGRE - RS

CNPJ:

13.766.992/0001-04

Certificamos que, aos 22 dias do mês de MARÇO do ano de 2022, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular
acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.
Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.
Esta certidão é válida até 20/5/2022.
Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0029112285
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .
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Identificação do titular da certidão:

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC),
denominada de FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ
13.766.992/0001-04, se encontra sediada à Rua Morano Calabro, nº 570, Bairro Ipanema,
na cidade de Porto Alegre/RS – CEP 91.760-580, conforme comprovante do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica, ativo em 26 de maio de 2011, atestando a veracidade das
informações com emissão em 22 de março de 2022, as 15 h 19 min. pela Receita Federal
do Brasil.

Porto Alegre, 24 de março de 2022.

Christopher Paul Mcpherson
Presidente
CPF 84835850068
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DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE DA ORGANIZAÇÃO
SOCIEDADE CIVIL

22/03/2022 15:20

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

13.766.992/0001-04
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

26/05/2011

NOME EMPRESARIAL

FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTDO DO RIO GRANDE DO SUL

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada
LOGRADOURO

NÚMERO

R MORANO CALABRO
CEP

91.760-580

570
BAIRRO/DISTRITO

IPANEMA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

fbtergs@gmail.com

COMPLEMENTO

********

MUNICÍPIO

UF

PORTO ALEGRE

RS

TELEFONE

(51) 8118-2564

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

26/05/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 22/03/2022 às 15:19:22 (data e hora de Brasília).
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93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Coordenação de Promoção Econômica
SALA DO EMPREENDEDOR

DECLARAÇÃO DE PONTO DE REFERÊNCIA

Eu, Christopher Paul Mcpherson, brasileiro, casado, treinador, inscrito no RG

na Rua dos Guenoas, nº 683, Bairro Guaruja, celular: 51 986036647, endereço
eletrônico: christophermcpherson@olympian.or., abaixo assinado, DECLARO sob as
penas da lei, que o endereço: RUA MORANO CALABRO, nº 570, BAIRRO
IPANEMA, PORTO ALEGRE/RS – CEP 91.760-580 será utilizado, exclusivamente,
como ponto de referência para a empresa FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 13.766.992/0001-04, e que esse
endereço não será utilizado para o exercício de qualquer atividade comercial, industrial,
ou de prestação de serviços, bem como a colocação de anúncios ou outro veículo de
propaganda.

Porto Alegre, 24 março de 2022.

Christopher Paul Mcpherson - Presidente
CPF 84835850068
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sob o nº 4122156302, CPF 84835850068, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS,

Relatório Consulta Viabilidade
Protocolo:
RSP2200368904

Dados do Requerente
Nome
MILENE VIEIRA RIBEIRO

CPF
667.117.890-91

E-mail
vieiramilene@hotmail.com

Telefone
5134391368

Resultado
DEFERIDA

Data Validade
23/06/2022

Dados da Viabilidade
CNPJ Informado:
13.766.992/0001-04
Natureza Jurídica:
ASSOCIACAO PRIVADA
Evento(s)
999 - Licenciamento de Estabelecimento anteriormente registrado(Legado)
Enquadramento:
Outros

Dados da Análise do Endereço
Resultado
DEFERIDA

Data de Processamento
25/03/2022

Índice Cadastral de IPTU

Órgão Responsável
Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE

Área Utilizada (m²)
5,00

Área Total (m²)
20

Natureza do Imóvel
Urbano

Tipo Unidade do Empreendimento
Auxiliar: Sede;
Endereço
RUA MORANO CALABRO
Bairro
IPANEMA

Número
570
Complemento

Município
PORTO ALEGRE

CEP
91760-580

Ponto de Referência do Logradouro
Justificativa
Instrução nº 001/79.
Orientação
Protocolo: RSP2200368904 Data de geração: 25/03/2022 14:07:58
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Resultado Geral da Viabilidade

1/ 2

Orientação
- As declarações podem ser baixadas no site da Prefeitura: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smic/ no menu ALVARÁS,
opção DECLARAÇÕES, REQUERIMENTOS E FORMULÁRIOS.
Observação
- Maiores informações no site: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smic/ no menu ALVARÁS, opção ALVARÁ PARA PONTO
DE REFERÊNCIA
Boletim Informativo : 2022/00022691

Atividade Econômica Principal
Atividade exercida no local?
Não
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Atividades Consultadas
9319-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

Protocolo: RSP2200368904 Data de geração: 25/03/2022 14:07:58

2/ 2

22/03/2022 15:20

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

13.766.992/0001-04
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

26/05/2011

NOME EMPRESARIAL

FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTDO DO RIO GRANDE DO SUL

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada
LOGRADOURO

NÚMERO

R MORANO CALABRO
CEP

91.760-580

570
BAIRRO/DISTRITO

IPANEMA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

fbtergs@gmail.com

COMPLEMENTO

********

MUNICÍPIO

UF

PORTO ALEGRE

RS

TELEFONE

(51) 8118-2564

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

26/05/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 22/03/2022 às 15:19:22 (data e hora de Brasília).
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Licenciamento

Licenciamento
Você está em: Portal de Serviços (https://portalservicos.jucis…

 Prezado(a), informamos que os dados inseridos para solicitação de processo ou serviços a Junta
Comercial são de inteira responsabilidade de quem os informa.

 Dados do Empreendimento






Viabilidade

Registro

Licenciamento

Progresso Geral:
Número de Registro:

85.71%
Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, nossa nalidade é
proporcionar o adequado
uso das tecnologias aplicadas nos sistemas, sem qualquer coleta de dados para personalização de
711publicidade ou recomendação de conteúdo. Assim, destacamos que ao utilizar nossos serviços, você concorda com a nossa
política. Veja mais sobre a Política de cookies e privacidade clicando aqui
CNPJ:

https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/licenciamento-web/pages/licenciamento/dadosLicenciamento.jsf

Aceito
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Licenciamento

 Emitir Cartão CNPJ

13.766.992/0001-04
Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Viabilidade:
RSP2200368904
MEI:
Não
Área edi cação:
20 m²
Área utilizada:
5 m²
Nome da Empresa:
FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 Exibir Endereço

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, nossa nalidade é
proporcionar o adequado uso das tecnologias aplicadas nos sistemas, sem qualquer coleta de dados para personalização de
publicidade ou recomendação de conteúdo. Assim, destacamos que ao utilizar nossos serviços, você concorda com a nossa
política. Veja mais sobre a Política de cookies e privacidade clicando aqui
Aceito
https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/licenciamento-web/pages/licenciamento/dadosLicenciamento.jsf
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Licenciamento


Questionário e Declarações:
Para visualizar as "Perguntas e Respostas" e "Declarações" preenchidas durante o Licenciamento,
clique nos botões.

 Ver Questionário

 Ver Declarações


Cadastro de representantes:
Caso seja necessário visualizar ou incluir novos representantes para administrar o licenciamento,
clique no botão "Cadastro de Representantes".
 Cadastro de Representantes


Instruções para alteração:
Caso alguma pergunta tenha sido respondida de forma equivocada, é possível reiniciar o

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, nossa nalidade é
licenciamento
às aplicadas
perguntas novamente
através
doqualquer
botão "Reiniciar
proporcionar o adequado
uso dase responder
tecnologias
nos sistemas,
sem
coletaLicenciamento".
de dados para personalização de
publicidade ou recomendação de conteúdo. Assim, destacamos que ao utilizar nossos serviços, você concorda com a nossa
política. Veja mais sobre a Política de cookies e privacidade
clicando
aqui
 Reiniciar
Licenciamento
Aceito
https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/licenciamento-web/pages/licenciamento/dadosLicenciamento.jsf
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Licenciamento

 INSCRIÇÕES TRIBUTÁRIAS E LICENCIAMENTOS ÓRGÃOS ESTADUAIS

Órgão

Situação

Grau de risco
estabelecimento
 Dependente de

Ações

CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR - CBM

Em estudo

SECRETARIA DA FAZENDA DO
RIO GRANDE DO SUL - SEFAZ SEFAZ

Dispensado

SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
- SEMA

Concluído

 Visualizar

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

Concluído

 Visualizar

avaliação pelo
órgão

Não se aplica

 Visualizar

 Visualizar
 Orientações

 INSCRIÇÕES TRIBUTÁRIAS E LICENCIAMENTOS Prefeitura de PORTO ALEGRE

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, nossa nalidade é
proporcionar o adequado uso das tecnologias aplicadas nos sistemas, sem qualquer coleta de dados para personalização de
publicidade ou recomendação de conteúdo. Assim, destacamos que ao utilizar nossos serviços, você concorda com a nossa
política. Veja mais sobre a Política de cookies e privacidade clicando aquiGrau de risco
Órgão

https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/licenciamento-web/pages/licenciamento/dadosLicenciamento.jsf

Situação
Aceito

estabelecimento

Ações
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Licenciamento

Situação

Grau de risco
estabelecimento

Ações

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE PORTO ALEGRE

Dispensado

 Risco I

 Visualizar

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE DE PORTO
ALEGRE

Dispensado

 Risco I

 Visualizar

SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAUDE DE PORTO ALEGRE

Concluído

Órgão

Não se aplica

 Visualizar

 Caso haja alteração de endereço ou de atividade econômica do empreendimento que já possui
licença vigente, será necessário, após o registro das alterações, solicitar um novo licenciamento.

 Voltar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, nossa nalidade é
proporcionar o adequado uso das tecnologias aplicadas nos sistemas, sem qualquer coleta de dados para personalização de
publicidade ou recomendação de conteúdo. Assim, destacamos que ao utilizar nossos serviços, você concorda com a nossa
política. Veja mais sobre a Política de cookies e privacidade clicando aqui
Aceito
https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/licenciamento-web/pages/licenciamento/dadosLicenciamento.jsf
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Declaração de Ciência, Concordância e Atendimento aos Requisitos Mínimos do
artigo 33 da Lei federal 13.019/2014.

Declaro que a FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ
13.766.992/0001-04, sob as penas da lei, se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção, que está ciente,
concorda e atende a todas as disposições, condições e requisitos previstos no Edital de

I – É regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, e quando
tratar-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por Junta Comercial;
II – Possui tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ nos termos
da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, na data de apresentação da
Proposta de Plano de Trabalho;
III – Possui 10 anos de experiência prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza
semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014;
IV – Possui instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à salubridade e segurança,
quando necessárias para realização do objeto e capacidade técnica e operacional para o
desenvolvimento da atividade ou projeto, nos termos alínea “c” do inciso V do art. 33 da Lei
Federal nº 13.019/2014, ou previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal nº 7.115, de
29 de agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), que as
informações aqui prestadas são verdadeiras.

Capão da Canoa, 24 de março de 2022.

Christopher Paul Mcpherson
Presidente
CPF 84835850068
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Chamamento Público, seus Anexos, na Lei Federal nº 13.019/2014, sendo que:

Declaração da Não Ocorrência de Fatos Impeditivos

FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

À Prefeitura Municipal de Capão da Canoa/RS.

I – Não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos;
II – Não se submete, tal qual seus Dirigentes, às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal
nº 13.019, de 2014;
III – Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território
nacional;
IV – Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
V – Não tem como dirigente membro do Poder ou do Ministério Público, ou Dirigente da
Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
VI – Não teve as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos,
observadas as exceções previstas nas alíneas “a” a “c” do inciso IV do art. 39 da Lei Federal nº
13.019/2014;
VII – Não se encontra submetida aos efeitos de:
i)
sanções de suspensão de participação em licitação e/ou impedimento de contratar
com a administração;
ii)
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
iii)
suspensão temporária da participação em chamamento público;
iv)
impedimento de celebrar parceria ou contrato com a Administração Pública Municipal
e
v)
declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
VIII – Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e
IX – Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação,
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou
considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos
incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de Junho de 1992.
DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal nº 7.115, de
29 de agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), que as informações aqui
prestadas são verdadeiras.
Capão da Canoa, 24 de março de 2022.

Christopher Paul Mcpherson - Presidente
CPF 84835850068
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Declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que a FEDERACAO DE BEACH TENNIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 13.766.992/0001-04:
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Certidão Negativa emitida em 28/03/2022, com validade até 24/09/2022.
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Data da Emissão: 28/03/2022
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas '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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:46:31 do dia 28/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2022.
Código de controle da certidão: CFA1.C9AC.5934.562F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Nome: LUIZ CARLOS CHAVES GASPARY
CPF: 209.609.050-49
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Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2022.

Declaração de Inexibilidade

A Federação de Beach Tennis do estado do Rio Grande
do Sul sob o CNPJ de n. 13766992000104, declara para
os devidos fins e feitos que:

É a ÚNICA entidade responsável pelo Beach Tennis no
Rio Grande do Sul filiada a Confederação Brasileira de
Beach Tennis, responsável pelos eventos da modalidade
no estado do Rio Grande do Sul, sendo considerada
com a prerrogativa de inexibilidade, com fundamento no
artigo 25, inciso 01 da lei federal de número 8.666 -93.

Sendo que temos para o momento, atenciosamente:

______________________________________________
Federação de Beach Tennis do Estado do Rio Grande
do Sul – Christopher Paul Mcpherson

Excelentíssimo Senhor
Amauri Magnos German o
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Oficio nº 007/2022

FEDERAÇÃO DE BEACH TENNIS DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL
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Com observância das disposições da Lei 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas
gerais sobre desportos e dá outras providências, e do Decreto 2.574, de 29 de abril de 1998,
bem como das normas e regulamentos em vigor.

ESTATUTO
Título Primeiro
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, REPRESENTAÇÃO, DURAÇÃO E FINS
Capítulo I

Art. 1º - A FEDERAÇÃO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, neste Estatuto denominada FEDERAÇÃO, também
designada pela sigla FBTERGS, é uma associação civil de finalidades
desportivas, com personalidade jurídica de direito privado e sem fins
lucrativos, com organização e funcionamento autônomos, constituída nas
condições da legislação brasileira, com completa independência e autonomia,
fora de qualquer influência política, religiosa, racial e econômica, tendo sua
competência definida neste Estatuto e reconhecida como única e exclusiva
entidade regional de administração no Estado do Rio Grande do Sul do
desporto denominado BEACH TENNIS e outros assemelhados formados ou
que venham a se formar, com sede e foro na cidade de Porto Alegre, Capital
do Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Morano Calabro, nº 570, Bairro
Jardim Isabel, CEP 91760-580.
§ 1º - Participaram da fundação da presente FEDERAÇÃO, no dia 12 de abril
de 2011, as seguintes associações e pessoas físicas: ASSOCIAÇÃO
ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL DE PORTO ALEGRE (AABB),
CONSELHO ESTADUAL DE AABB DO RIO GRANDE DO SUL
(CESABB/RS), FEDERAÇÃO GAÚCHA DE CLUBES SOCIAIS,
ESPORTIVOS E CULTURAIS (FEDERACLUBES), GRÊMIO NÁUTICO
UNIÃO (GNU), SOCIEDADE DOS AMIGOS DO CAPÃO DA CANOA
(SACC) e SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RIO GRANDE DO SUL
(SERGS), Alice Campos Gaspary, Antônio Cladir Tremarin, Aurélio Alves de
Mello, Cauby da Fonseca Maluf, Cláudio Medeiros Farias, Fabio Barp,
Gerdano Tadeu Barcellos de Abreu, Giovani Toigo, Gustavo Schell Neumann,
João Carlos Avila Pires, Lucas Casagrande, Luis Antônio Brum Silveira, Luiz
Carlos Chaves Gaspary, Luiz Fernando Ayres Seibel, Maria da Conceição
Nogueira Pires, Marta Campos Gaspary, Myron Assis Brasil de Moraes,
Odilon Carpes de Moraes, Pedro Wilson Haase Filho, Plínio de Assis Brasil
Neto, Renato Innig Zimmermann, Ricardo Antônio Eichler Fernades e
Roberto dos Santos Ilhescas.
§ 2º - Fazem parte integrante deste Estatuto as disposições contidas nos
regulamentos, regimentos, normas, regras e procedimentos da FEDERAÇÃO,
aprovados através de seus poderes que, como direito supletivo, devem ser
2
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DA DENOMINAÇÃO, SEDE E REPRESENTAÇÃO

observadas e respeitadas por todas suas filiadas e demais membros, e que
servirão, também, em caso de dúvida, como fonte de interpretação.

§ 4º - A FEDERAÇÃO é representada em Juízo ou fora dele pelo seu
Presidente.
Capítulo II
DA DURAÇÃO, DOS ASSOCIADOS E DOS FINS
Art. 2º - A FEDERACÃO, cujo prazo de duração é ilimitado, tem
personalidade jurídica própria e exercerá as suas atividades segundo o
disposto neste Estatuto, nos regulamentos, regimentos, normas, regras e
procedimentos da FEDERAÇÃO, além de legislação pertinente, tendo por
fim:
a) dirigir, desenvolver, orientar e difundir no território do Estado do
Rio Grande do Sul, reconhecida como única e exclusiva entidade
dirigente neste Estado, o BEACH TENNIS e outros correlatos,
sempre a critério da FEDERAÇÃO, incentivando a sua difusão e
aperfeiçoamento, em todas as suas modalidades, pugnando pelo
progresso de suas filiadas com vistas da melhoria da qualidade da
prática desportiva;
b) promover, regulamentar e dirigir os campeonatos estaduais,
torneios, competições e festivais desportivos do BEACH TENNIS
em todo o território sob sua jurisdição;
c) incrementar a cultura física, intelectual, moral e cívica dos
desportistas, especialmente da juventude e na formação de Atletas,
além do fomento do desporto, bem como, promover ou permitir a
realização de competições regionais e interestaduais;
d) zelar pela organização, harmonia e disciplina do desporto de
BEACH TENNIS em todo o território do Estado do Rio Grande do
Sul, promovendo medidas necessárias à consecução dessa
finalidade, contribuindo para o progresso material e técnico das
filiadas que constituem a base da organização desportiva nacional e
estadual e das pessoas físicas ou jurídicas a ela vinculadas;
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§ 3º - A FEDERAÇÃO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - FBTERGS tem por finalidade promover e aprimorar a
prática desportiva de rendimento dessa modalidade, encarregada da
coordenação, administração, normalização, apoio e prática do desporto que
representa nos termos da lei, gozando de autonomia administrativa quanto a
sua organização e funcionamento previstos na Constituição da República
Federativa do Brasil.

Parágrafo Único - As normas de execução dos princípios fixados neste artigo
serão prescritas nos regulamentos, regimentos, resoluções, instruções, avisos,
portarias, normas, regras e procedimentos da FEDERAÇÃO, com igual e total
força estatutária.
Art. 3º - Os membros da FEDERAÇÃO DE BEACH TENNIS DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL são assim especificados e distribuídos entre as
seguintes classes:
a) Fundadores;
b) Filiados;
c) Membros honorários;
d) Membros beneméritos;
e) Membros Eméritos;
f) Atletas inscritos e federados.
4
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e) decidir, de oficio ou quando lhe for submetida pela parte
interessada, as questões relativas ao cumprimento das normas e
regras desportivas, ainda, impondo e aplicando penalidades na
forma prevista neste Estatuto, nos limites de suas atribuições, pelo
não cumprimento de normas estatutárias, regimentais,
regulamentares e leis acessórias;
f) expedir normas, regras, procedimentos, códigos técnicos e
legislativos a serem observados pelas filiadas e demais membros;
g) cumprir e fazer cumprir toda a legislação, especialmente a
desportiva, seu Estatuto, regras, normas, procedimentos, códigos,
leis acessórias, suas decisões e das entidades de administração
nacional ou internacional;
h) representar com exclusividade, oficialmente, o desporto que
administra e dirige na área de sua jurisdição, igualmente,
representar suas filiadas e demais membros, também, fora de sua
área e especialmente, junto aos poderes e órgãos públicos, pessoas
jurídicas públicas ou não, empresas de todos os ramos de
atividades, promotores de eventos sociais e desportivos, rádio,
televisão, jornais e outros veículos de divulgação pertinentes;
i) regulamentar na FEDERAÇÃO as inscrições de atletas, bem
como o processo de transferência entre suas filiadas, observadas as
normas de transferências de atletas da confederação à qual estiver
vinculado e outras reconhecidas como oficiais entidades de
administração internacional reguladoras do desporto;
j) promover a realização de cursos técnicos do desporto BEACH
TENNIS;
l) dirimir e julgar as questões suscitadas por suas filiadas e demais
membros e, entre elas, no âmbito desportivo;
m) impor e aplicar penalidades na forma prevista neste Estatuto;

§ 1º - São considerados membros fundadores as associações e as pessoas
físicas que participaram da Ata de Fundação da FEDERAÇÃO DE BEACH
TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, as quais terão direito
a participação, a voz e a voto nas Assembléias Eletivas, nas condições
previstas neste Estatuto.

§ 3º - São membros honorários as pessoas físicas ou jurídicas que prestarem
relevantes serviços à causa da FEDERAÇÃO DE BEACH TENNIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim julgados pelo Presidente da
Federação, sem direito a participação, a voz e a voto nas Assembléias eletivas
ou não.
§ 4º - São membros beneméritos as pessoas físicas ou jurídicas que fizerem
donativos de valor apreciável ou prestarem relevantes serviços ao desporto
denominado BEACH TENNIS, a critério do Presidente da FEDERAÇÃO,
sem direito a participação, a voz e a voto nas Assembléias eletivas ou não.
§ 5º - São membros eméritos os atletas vinculados à FEDERAÇÃO que
obtiverem título individual ou por equipe de Campeão Brasileiro, SulAmericano, Pan-Americano ou Mundial, a critério do seu Presidente, sem
direito a participação, a voz e a voto nas Assembléias eletivas ou não.
§ 7º - As pessoas físicas denominadas e conhecidas como atletas inscritos e
federados na FEDERAÇÃO, amadores ou não, os técnicos, preparadores
físicos, dirigentes e auxiliares das equipes da modalidade específica do
desporto BEACH TENNIS, todas estas sem nenhum direito a participação, a
voz e a voto nas Assembléias eletivas ou não, deverão, obrigatoriamente,
observar os preceitos deste Estatuto, dos regulamentos, regimentos,
resoluções, portarias, instruções, normas, regras, avisos, leis acessórias e
procedimentos da FEDERAÇÃO, alem de, se submeterem aos dispositivos
dos Códigos da Justiça Desportiva e legislação pertinente.
Capítulo III
DAS INSIGNIAS
Art. 4º - A FEDERAÇÃO tem como insígnias, a bandeira (pavilhão), o
emblema (escudo) e uniformes, nas cores: verde, vermelho e amarelo e as
iniciais FBTERGS, com as características seguintes:
5
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§ 2º - São filiados as Entidades de Prática Desportiva formal, de direito
privado, sem fins lucrativos, que assim o forem declaradas por deliberação da
Assembléia Geral após preenchidas as formalidades de admissão, com direitos
iguais a participação, a voz e a voto nas Assembléias eletivas ou não, nas
condições previstas neste Estatuto.

Parágrafo Único - A FEDERAÇÃO poderá usar, a seu critério único e exclusivo,
flâmulas, símbolos e outros semelhantes com as características existentes na
bandeira e no emblema, e o uso de suas insígnias, denominação e símbolos
que são de sua única e exclusiva propriedade, contando com a proteção legal,
válida para todo o território estadual e nacional, por tempo indeterminado,
sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente, é vedado à
exploração por terceiros de qualquer natureza, inclusive, suas filiadas e
demais membros, salvo com a prévia e expressa autorização, comercialização
ou não, da FEDERAÇÃO.

Título Segundo
DOS PODERES E DOS ÓRGÃOS TÉCNICOS E DE COOPERAÇÃO
Capítulo I – DA DISTRIBUIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO
Art. 5º - Constituem os poderes da FEDERAÇÃO DE BEACH TENNIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:
a) Assembléia Geral;
b) Conselho Fiscal;
c) Presidência;
d) Diretoria.
§ 1º - São órgãos técnicos e de cooperação, cuja organização, composição e
funcionamento são objetos de regulamentos, regimentos internos, regras,
normas e procedimentos próprios, todos aprovados pelo Presidente e
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a) A Bandeira, em formato retangular, com três (3) listas diagonais,
nas cores verde, vermelho e amarelo, com o emblema centralizado
sobre um fundo circular na cor branca;
b) O Emblema representará a figura estilizada de um movimento de
saque executado pelo atleta, sendo que o corpo e a cabeça do atleta
fazem alusão ao formato do Estado do Rio Grande do Sul,
constando as iniciais FBTERGS, em diagonal, acima de um dos
braços, predominando a cor amarela, com detalhes em vermelho e
em verde, sobre um fundo branco;
c) O uniforme oficial da FEDERAÇÃO terá as cores existentes na
bandeira, conterá o emblema descrito na alínea anterior e poderá
variar de acordo com os climas, em modelos aprovados pela
Presidência, podendo ou não, conter todas as cores existentes na
bandeira.

homologados pela Diretoria da FEDERAÇÃO, o Conselho Consultivo de
Técnicos e Atletas e a Comissão de Arbitragem;

§ 3º - A Federação não reconhecerá como válidas as disposições que regulem a
organização e o funcionamento de suas filiadas e demais membros quando
conflitantes com as normas referidas neste Estatuto e, principalmente, na
legislação pertinente.
Art. 6º - As obrigações contraídas pela FEDERAÇÃO não se estendem às suas
filiadas e demais membros, nem lhes cria vínculos de solidariedade, assim
como suas rendas e recursos financeiros, inclusive provenientes das
obrigações que assumir, serão única e exclusivamente de sua propriedade, não
se vinculando, solidariamente ou não, com suas filiadas e demais membros,
cujos valores deverão ser empregados na realização de suas finalidades,
sempre a seu critério e disposição.
Art. 7º - Os cargos em qualquer poder ou órgão da FEDERAÇÃO somente
poderão ser ocupados por cidadãos brasileiros maiores de 18 (dezoito) anos e
estará sempre condicionado, obrigatoriamente, ao cumprimento e atendimento
pleno da legislação e disposições legais pertinentes.
Art. 8º - Os cargos dos poderes e dos órgãos da FEDERAÇÃO não são
remunerados e seus ocupantes não poderão ser, de qualquer forma, pagos
pelas funções que exercerem nos mesmos, sendo-lhes garantido, contudo, o
direito a serem ressarcidos pelas despesas de locomoção, alimentação e de
hospedagem de responsabilidade da FEDERAÇÃO, desde que devidamente
comprovadas e nos limites estabelecidos pela Presidência, com base nas
disponibilidades orçamentárias.
Parágrafo Único – As pessoas que exercerem os cargos dos poderes e dos órgãos
de FEDERAÇÃO, em hipótese alguma, possuem qualquer vínculo
empregatício com a FEDERAÇÃO e suas filiadas.
Art. 9º - O membro de qualquer poder ou órgão da FEDERAÇÃO está
impedido de licenciar-se do exercício do cargo ou função por prazo superior a
90 (noventa) dias, sob pena, na hipótese de fazê-lo, da perda do mandato ou
função, sendo que o acúmulo das licenças eventualmente solicitadas e obtidas
não poderá superar o período equivalente a 1/4 (um quarto) do respectivo
mandato.
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§ 2º - A FEDERAÇÃO é dirigida pelos poderes mencionados no caput deste
artigo, com o auxílio dos órgãos técnicos e de cooperação mencionados no
parágrafo anterior, sendo que a sua organização e funcionamento, respeitado o
disposto neste Estatuto, obedecerão às normas constantes no regulamento
geral, nos regimentos e nos atos administrativos acessórios.

Parágrafo Único - O exercício do cargo ou função de quem estiver cumprindo
penalidade ficará interrompido durante o cumprimento da respectiva punição.
Art. 10 - O presidente da FBTERGS não poderá, após eleito, acumular cargo
com os de suas filiadas.

a) condenados por crime doloso em sentença definitiva;
b) inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em
decisão administrativa definitiva;
c) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade;
d) afastados de cargos eletivos, de livre nomeação ou de confiança
em gestão patrimonial, administrativa ou financeira, irregular ou
temerária da FEDERAÇÃO ou de filiada desta Entidade;
e) inadimplentes das contribuições trabalhistas e previdenciárias;
f) os falidos;
g) os que estiverem cumprindo penalidades impostas por Tribunais
de Justiça Desportiva ou pela FEDERAÇÃO, ou ainda, através de
legislação brasileira.
Parágrafo Único - No caso de inscrição para cargos eletivos, os candidatos
assinarão termo de responsabilidade no que tange ao rol de inelegibilidade
prevista neste artigo e respectivas alíneas.
Capítulo II
DA ASSEMBLÉIA GERAL
Art. 12 - A Assembléia Geral - AG, poder supremo da FEDERAÇÃO,
compor-se-á somente das filiadas e dos membros fundadores em dia com suas
obrigações sociais, nos termos do presente Estatuto, cada um com direito igual
a voto.
Parágrafo Único. As associações que vierem a se filiar na FEDERAÇÃO
somente poderão exercer o direito a participação, a voz e a voto nas
Assembléias Gerais quando completarem 01 (um) ano de filiação ininterrupta
junto à entidade, bem como devem, obrigatoriamente, estarem em dia com
suas obrigações junto à FEDERAÇÃO.
Art. 13 - Nas reuniões da Assembléia Geral, as filiadas serão representadas
pelo seu Presidente ou, no caso de impedimento, pelo seu substituto legal, na
forma do respectivo Estatuto e cujo nome figure na ficha da Diretoria
8
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Art. 11 - São inelegíveis para o desempenho de funções em cargos eletivos ou
de livre nomeação nos poderes da FEDERAÇÃO as pessoas que se situem nas
condições a seguir mencionadas:

§ 1º - O credenciamento outorgado pelo Presidente da filiada, no regular
exercício da Presidência, sempre prevalecerá sobre qualquer outro outorgado
por substitutos.
§ 2º - Somente poderá participar da Assembléia Geral a filiada que: I) possua
alvará de funcionamento; II) figure na relação das filiadas e atendidas as
condições e disposições estatutárias e cuja situação se ache devidamente
regularizada perante a FEDERAÇÃ0, por atender às exigências legais e
estatutárias; III) tenha atendido as demais exigências da legislação vigente,
estatuto, normas, procedimentos, regras, resoluções e códigos da
FEDERAÇÃO.
Art. 14 - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á:
I - ANUALMENTE, para: a) conhecer, apreciar e julgar as contas e o balanço
geral financeiro do exercício anterior, acompanhadas com o Parecer do
Conselho Fiscal; b) conhecer, apreciar e julgar o relatório das atividades
administrativas e patrimoniais; c) conhecer, apreciar e aprovar a proposta
orçamentária para o exercício financeiro seguinte; d) conhecer o calendário
oficial e o plano de ação da FEDERAÇÃO.
II - QUADRIENALMENTE, como ASSEMBLÉIA GERAL ELETIVA, para:
a) eleger o Presidente e o Vice-Presidente; b) eleger os 3 (três) membros
efetivos e 1 (um) suplente do Conselho Fiscal.
Parágrafo Único - A reunião ANUAL da Assembléia Geral a que se refere o
inciso I acima será realizada no primeiro semestre de cada ano e a reunião
QUADRIENAL ELETIVA, prevista no inciso II, será realizada dentro dos 90
(noventa) dias antes do término dos respectivos mandatos, sendo o último dia
do encerramento dos mandatos, como a data do início retroativo da contagem
do referido prazo, independentemente, e nunca na mesma reunião ANUAL da
Assembléia Geral a que se refere o inciso I deste artigo.
Art. 15 - A Assembléia Geral Ordinária, Extraordinária ou Eletiva será
convocada pelo Presidente da FEDERAÇÃO mediante Edital publicado, com
pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência ao da realização da AG, em NOTA
9

Assinado por 1 pessoa: JOEL DE MATOS NOVASKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/9C3B-9C60-6701-889A e informe o código 9C3B-9C60-6701-889A

arquivada no departamento competente da FEDERAÇÃO, podendo ainda,
serem representadas nas Assembléias Gerais por Delegados obrigatoriamente
credenciados pelo Presidente, ou por quem estiver no exercício pleno da
Presidência, por oficio/credenciamento com fins específicos, porém,
obrigatoriamente, quando se tratar de Assembléia Eletiva, com firma
reconhecida por Cartório de Notas ou Registro Civil, sendo a representação
unipessoal e sem poderes de substabelecimento, não sendo permitido ao
outorgado acumular mandatos e ao outorgante ter mais de um credenciado.

OFICIAL, podendo, mas não obrigatório, ser publicado em um (01) jornal
diário da Capital, porém, quando se tratar de Assembléia Eletiva, se a
legislação superior assim o determinar, a publicação será obrigatória em jornal
da Capital.

§ 2º - Igualmente, a Assembléia Geral Extraordinária poderá ser convocada
quando requerida por, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos membros que a
compõe, quando se tratar de discussão e votação de proposta que envolva a
extinção ou fusão da Entidade, caso em que a reunião terá finalidade
específica e a decisão, para ter validade, precisará contar com a presença e
com o voto favorável de pelo menos 3/4 (três quartos) dos membros que a
compõe.
§ 3º - Recebendo a solicitação, o Presidente da FEDERAÇÃ0 fica obrigado a
marcar dia, hora e local para a reunião, determinando a expedição do
respectivo Edital e devendo a data fixada estar dentro no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da entrada do pedido no protocolo da Entidade.
§ 4º - O Edital mencionará os objetos da convocação extraordinária da
Assembléia Geral, bem como a Ordem do Dia a ser observada, que não
poderá conter referências genéricas tais como: "várias" ou "assuntos
diversos", não se permitindo, igualmente, durante a reunião o pronunciamento
do plenário sobre matérias não constantes na Ordem do Dia do referido Edital
de convocação.
§ 5º - A destituição dos administradores da FEDERAÇÃO que foram
devidamente eleitos pela Assembléia Geral somente poderá se efetivar através
de Assembléia Geral.
§ 6º - Para a deliberação quanto ao contido na alínea "c" do art. 16 e no § 5º
deste artigo, será exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes na
Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim, não podendo ela
deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou
com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.
Art. 16 - É, ainda, competência da Assembléia Geral: a) dar posse ao
Presidente, ao Vice-Presidente, aos membros efetivos e suplentes do Conselho
Fiscal; b) preencher cargos vagos, na forma deste Estatuto e, quando de sua
atribuição, conceder licença aos membros dos poderes e órgãos por ela eleitos;
10

Assinado por 1 pessoa: JOEL DE MATOS NOVASKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/9C3B-9C60-6701-889A e informe o código 9C3B-9C60-6701-889A

§ 1º - A Assembléia Geral Extraordinária poderá, ainda, ser convocada por
intermédio do Presidente da FEDERAÇÃO, quando requerido pelo menos por
1/5 (um quinto) dos membros que a compõe ou pelo Conselho Fiscal, havendo
motivo grave e urgente, ou, ainda, por qualquer dos poderes referidos no
artigo 5º, mediante solicitação devidamente fundamentada.

§ 1º - A alteração, no todo ou em parte, do texto estatutário a que alude a
alínea "c" deste artigo somente poderá ser feita em reunião extraordinária da
Assembléia Geral convocada com essa exclusiva finalidade.
§ 2º - Além dos casos expressamente referidos, o Conselho Fiscal será
obrigatoriamente ouvido nas hipóteses previstas nas alíneas "n" e "p" deste
artigo.
Art. 17 - A Assembléia Geral será instalada pelo Presidente da FEDERAÇÃ0,
ou pelo seu substituto legal, desde que os presentes totalizem, pelo menos,
metade mais um (1) dos membros com direito a voto.
Parágrafo Único – Não havendo quorum, o Presidente marcará para quinze (15)
minutos mais tarde, em segunda convocação, instalando-se, então, a
Assembléia Geral com qualquer número de membros presentes, salvo se
11
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c) reformar, no todo ou em parte, o presente Estatuto, desde que decorridos,
no mínimo, 02 (dois) anos da última alteração, salvo disposições legais em
contrário ou no caso de adequação a elas; d) homologar a concessão de títulos
honoríficos a pessoas físicas ou jurídicas que tenham prestado relevantes
serviços à FEDERAÇÃO ou ao desporto nacional, em qualquer de suas
modalidades; e) julgar, em última instância, dentro da FEDERAÇÃO, os
recursos interpostos contra ato de qualquer poder, exceção feita as de
competência e decisões do Tribunal de Justiça Desportiva, subordinadas a
legislação especial; f) autorizar ou determinar a aquisição, alienação ou
gravação de bens imóveis depois de ouvido o Conselho Fiscal; g) relevar, no
todo ou em parte, e em processo findo, penalidade de natureza administrativa
imposta à filiada ou aos demais membros vinculados à FEDERAÇÃ0; h)
conceder relevação, nos termos de recomendação feita pelos órgãos
superiores; i) dissolver a FEDERAÇÃO, nos termos da legislação em vigor; j)
pronunciar-se sobre qualquer resolução a que a FEDERAÇÃO deva
obediência, desde que o seu cumprimento não seja atribuição do Presidente; l)
homologar a desfiliação de qualquer liga ou associação, observado o disposto
nas leis ou nas normas e determinações dos órgãos superiores na hierarquia
desportiva; m) delegar poderes especiais ao Presidente da FEDERAÇÃ0 para,
em nome dela, assumir responsabilidades que escapem a competência
privativa dele, ouvido, quando for o caso, o Conselho Fiscal; n) referendar
suplementação orçamentária, devidamente justificada pela Diretoria; o)
resolver os casos omissos, pronunciando-se, obrigatoriamente, sobre questões
que lhe forem submetidas, ainda que o funcionamento da decisão não conste
expressamente das normas da FEDERAÇÃO; p) estabelecer normas a serem
observadas quanto a destinação dos imóveis pertencentes ou que vierem a
pertencer à FEDERAÇÃO; q) rever os recursos de suas próprias decisões; r)
interpretar este Estatuto e demais normas e atos da FEDERAÇÃO e decidir
soberanamente nos casos por ela considerados omissos, dúbios ou lacunosos.

constar da Ordem do Dia matéria que nos termos legais, exija quorum
qualificado para a sua aprovação.

§ 1º - O Presidente da FEDERAÇÃO poderá, sempre, intervir nos debates,
embora sem direito a voto, sendo-lhe, permitido transmitir a Presidência dos
trabalhos a um dos membros da Assembléia Geral, o qual não perderá o seu
direito de voto.
§ 2º - Quando a Presidência for exercida por um dos membros fundadores, terá
o Presidente, também, direito a voto, conforme disposto no artigo 14 deste
Estatuto.
Art. 19 - As decisões da Assembléia Geral, com as ressalvas previstas no
presente Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao plenário
deliberar sobre o sistema de apuração dos resultados, isto é: se por aclamação,
escrutínio público ou votação secreta.
Parágrafo Único - Os eventuais desempates, salvo deliberação expressa em
contrário, processar-se-ão através de votação secreta, repetindo-se o escrutínio
tantas vezes quantas necessárias, sendo que, quando se tratar de eleições, a
igualdade no número de votos beneficiará o candidato mais idoso.
Art. 20 - As eleições da FEDERAÇÃO, para o preenchimento dos cargos
eletivos previstos na alínea II do artigo 14, serão realizadas em Assembléia
Geral Eletiva, nas épocas previstas no parágrafo único do mesmo artigo 14.
Parágrafo Único - Na Assembléia Geral Eletiva somente poderão ser sufragadas
chapas completas que hajam sido subscritas por, pelo menos, 6 (seis) pessoas,
e que tenham sido registradas na Secretaria da FEDERAÇÃO até 10 (dez)
dias antes das eleições, constando ainda, obrigatoriamente, no requerimento
para registro e inscrição do candidato, sua assinatura de permissão para
concorrer, vedado aos membros subscrever e/ou participar de mais de uma
chapa, porém, caso isso venha a ser constatado, somente terá validade a
assinatura que constou da primeira chapa apresentada à FBTERGS.
Capítulo III
CONSELHO FISCAL
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Art. 18 - Instalados os trabalhos na forma do artigo anterior, caberá ao
Presidente da FEDERAÇÃO, ou, no seu impedimento, ao seu substituto legal,
presidir as Assembléias Gerais, salvo, quando estes estiverem impedidos por
legislação específica superior ou estatutária, quando então, caberá ao membro
mais idoso da Assembléia Geral presidi-la, o qual não perderá o seu direito de
voto.

Art. 21 - O CONSELHO FISCAL compor-se-á de 03 (três) membros efetivos
e 01 (um) suplente, eleitos pela Assembléia Geral Eletiva, com mandato de 04
(quatro) anos, permitida a reeleição.

§ 2º - A responsabilidade a que se refere o parágrafo anterior prescreve no
prazo de 02 (dois) anos, contados da aprovação, pela Assembléia Geral, das
contas e do balanço do exercício do término de seu mandato.
Art. 22 - O Conselho Fiscal elegerá, dentre seus membros, o seu Presidente e
funcionará com a presença da maioria de seus membros, competindo-lhe: a)
examinar a escrituração, os documentos da Tesouraria e a Contabilidade da
FEDERAÇÃO, a fim de verificar a exatidão dos lançamentos, a ordem dos
livros e o cumprimento das prescrições legais relativas a administração
financeira; b) apresentar à Assembléia Geral parecer anual sobre o movimento
econômico, financeiro e administrativo; c) opinar sobre qualquer matéria de
natureza financeira que lhe seja encaminhada pelo Presidente da
FEDERAÇÃO, bem como, sobre a abertura de créditos adicionais ao
orçamento, tendo em vista os recursos de compensação; d) manifestar-se
sobre proposta orçamentária elaborada pela Diretoria; e) denunciar à
Assembléia Geral erros administrativos ou qualquer violação da lei ou do
Estatuto, sugerindo as medidas a serem adotadas, inclusive, para que possa,
em cada caso, exercer plenamente a sua função fiscalizadora; f) convocar a
Assembléia Geral, quando ocorrer motivo grave ou urgente; g) opinar sobre a
compra, oneração ou alienação de bens imóveis.
Art. 23 - Na ausência ou impedimento de qualquer membro do Conselho
Fiscal compete ao seu Presidente dar-lhe substituto, sendo este o suplente
eleito, sendo que perderá o mandato o conselheiro que, regularmente
convocado, deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05
(cinco) alternadas.
Capítulo IV
DA PRESIDÊNCIA
Art. 24 - A PRESIDÊNCIA da FEDERAÇÃO compõe-se de 01 (um)
Presidente e de 01 (um) Vice-Presidente, ambos eleitos pela Assembléia Geral
Eletiva, na forma do artigo 14, inciso II, alínea "a", com mandato pelo prazo
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§ 1º - Não poderá integrar o Conselho Fiscal ascendente, descendente,
cônjuge, irmão, padastro ou enteado do Presidente da FEDERAÇÃO, sendo
que seus membros não respondem pessoalmente pelas obrigações que
contraírem em nome da Entidade, na prática de ato regular de sua gestão, mas
assumem essa responsabilidade pelos prejuízos que causarem em virtude de
infração legal ou estatutária.
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de 04 (quatro) anos, permitida a reeleição, cabendo ao Presidente e, no seu
impedimento, ao Vice-Presidente, sucessivamente: a) presidir a
FEDERAÇÃO, superintender as atividades e promover a execução dos seus
serviços; b) cumprir e fazer cumprir este Estatuto e demais normas e atos, bem
como, executar as próprias resoluções e as dos demais poderes da
FEDERAÇÃO; c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; d) representar
a FEDERAÇÃO, em juízo e fora dele, outorgar procurações, credenciar e
destituir representantes; e) nomear, admitir, licenciar, punir e demitir
Coordenadores, Chefes dos departamentos e demais funcionários da
FEDERAÇÃO, exigindo fiança daqueles que estejam obrigados a prestá-la
pela natureza de suas funções; f) assinar, privativamente, a correspondência da
FEDERAÇÃO, quando dirigida aos poderes e órgãos de hierarquia superior,
delegando competência para subscrever quaisquer outros papéis de
expediente; g) atribuir ao Diretor Administrativo e de Finanças a assinatura
dos termos de abertura e encerramento dos livros da Tesouraria e de todos os
demais documentos financeiros e da contabilidade; h) assinar cheques, papéis
de crédito ou outros documentos que envolvam responsabilidade jurídica ou
financeira; i) nomear, empossar e dispensar os membros da Diretoria, dos
Departamentos e demais órgãos situados no âmbito de suas atribuições; j)
visar ordens de pagamento e autorizar despesas nos limites fixados pela
proposta orçamentária, bem como promover, por intermédio do Diretor
Administrativo e de Finanças, o recolhimento, em bancos de comprovada
idoneidade, das disponibilidades financeiras da FEDERAÇÃO; 1) assinar
diplomas e títulos honoríficos; m) convocar qualquer poder ou órgão da
FEDERAÇÃO, observado o disposto nos preceitos legais e estatutários; n)
atribuir ao Diretor Administrativo e de Finanças a supervisão dos serviços da
Secretaria; o) assinar a ata das reuniões da FEDERAÇÃO e ordenar a
publicação, em NOTA OFICIAL, de seus atos e decisões, bem como dos
demais poderes que sejam do interesse das filiadas; p) exercer as atribuições
que lhe forem deferidas pela legislação desportiva e praticar todo e qualquer
ato de administração não atribuído expressamente a outro poder; q) coordenar
os trabalhos dos poderes da FEDERAÇÃO para organização do relatório
anual a ser submetido à Assembléia Geral, de acordo com o disposto no artigo
14, inciso I, alínea "a"; r) adotar as providências necessárias para preparação
do calendário anual e das tabelas dos campeonatos e torneios; s) promover a
aplicação dos meios preventivos constantes das normas da FEDERAÇÃO ou
dos atos expedidos pelos poderes e órgãos da hierarquia superior, com o fito
de assegurar a disciplina das competições desportivas; t) fiscalizar,
pessoalmente ou através de observadores, as competições patrocinadas pela
FEDERAÇÃO; u) praticar qualquer ato necessário ao bom andamento das
atividades da FEDERAÇÃO, ad referendum do poder próprio, quando for o
caso; v) instalar as reuniões das Assembléias Gerais e presidi-las, nos termos
deste Estatuto; x) designar os Procuradores do Tribunal de Justiça Desportiva.

Art. 25 - O Presidente da FEDERAÇÃO será auxiliado, no desempenho de
suas funções, pelo Vice-Presidente eleito, pelos Diretores por ele designados e
pelos demais membros da FEDERAÇÃO, com as atribuições fixadas neste
Estatuto, e será civilmente responsabilizado pelos seus atos no exercício da
Presidência.

Capítulo V
DA DIRETORIA
Art. 27 - A DIRETORIA DA FEDERAÇÃO, poder superior da administração,
compõe-se do Presidente e de 05 (cinco) Diretores, estes escolhidos e
nomeados pelo Presidente dentre pessoas idôneas e com notório conhecimento
técnico nas respectivas áreas de atuação, divididos dentre os seguintes
Departamentos:
a) Departamento Administrativo e de Finanças;
b) Departamento Técnico/Esportivo;
c) Departamento de Marketing e Comunicação;
d) Departamento Jurídico; e
e) Departamento de Interior.
§ 1º - O Presidente da FEDERAÇÃO poderá, a qualquer momento, criar novos
Departamentos ou alterar-lhes a denominação, mediante proposta à Diretoria,
devidamente fundamentada.
§ 2º - A organização e o funcionamento dos Departamentos serão objeto de
regulamento próprio aprovado pelo Presidente da FEDERAÇÃO, que poderá,
também, nomear Coordenadores para auxiliar a Diretoria no desempenho de
suas funções.
Art. 28 - Os membros da Diretoria não poderão ser remunerados pelo
exercício do cargo.
Parágrafo Único - Os membros da Diretoria poderão ser ressarcidos de suas
despesas de locomoção, alimentação e hospedagens, desde que devidamente
comprovadas e nos limites estabelecidos pela Presidência, com base nas
disponibilidades orçamentárias.
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Art. 26 - Na ausência, impedimento ou renúncia do Presidente da
FEDERAÇÃO será ele substituído pelo Vice-Presidente eleito, substituição de
que ele, Presidente, dará ciência por Carta ao substituto. A simples remessa da
Carta ao substituto determinará a sua posse. Em caso de morte, o cargo vago
será preenchido, até o final do mandato, pelo Vice-Presidente eleito.

Art. 29 - A Diretoria reunir-se-á mensalmente, em caráter ordinário e,
extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente, deliberando com a
presença da maioria de seus membros.
§ 1º - Em caso de impedimento, o Presidente será substituído pelo VicePresidente eleito.

§ 3º - Vagando-se, simultânea e/ou sucessivamente, os cargos de Presidente e
de seu substituto legal, competirá ao Diretor mais idoso assumir a direção da
Entidade, convocando dentro de 30 (trinta) dias subseqüentes, a contar da
abertura da última vaga, a Assembléia Geral para eleição dos sucessores que
completarão o mandato interrompido.
Art. 30 – No caso de renúncia coletiva de todos os membros da Diretoria,
assumirá a Presidência da FEDERAÇÃO o Presidente do Conselho Fiscal da
FEDERAÇÃO, cumprindo-lhe, em tal hipótese, responder pelo expediente da
Entidade e convocar a Assembléia Geral, obrigatoriamente, dentro de 30
(trinta) dias subseqüentes, a contar da data da renúncia, para recomposição do
respectivo poder, sendo que os eleitos exercerão o mandato pelo restante do
período destinado aos seus antecessores.
Art. 31 - Compete à Diretoria:
a) colaborar com o Presidente na administração da FEDERAÇÃO,
na fiscalização das leis e dos atos que regulam o seu
funcionamento, bem como na preservação dos princípios de
harmonia entre a Entidade e suas filiadas;
b) decidir sobre os assuntos submetidos ao seu pronunciamento;
c) adotar qualquer medida necessária à administração da
FEDERAÇÃO que não seja de exclusiva competência do
Presidente;
d) homologar, aprovar, anular ou retificar os atos dos
Departamentos e demais órgãos que lhe forem subordinados, bem
como determinar as correções necessárias;
e) promover o saneamento de qualquer prática administrativa e
instituir regime de trabalho dos servidores a ela subordinados,
mediante a autorização prévia da Presidência;
f) apreciar os balancetes mensais de receita e despesa, observadas as
formalidades previstas neste Estatuto;
g) proferir parecer sobre toda a matéria de caráter urgente que o
Presidente da FEDERAÇÃO submeter ao seu pronunciamento;
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§ 2º - Nos impedimentos, até o prazo máximo de 90 (noventa) dias, do
Presidente e do Vice-Presidente eleito, assumirá a Presidência o Diretor que
venha a ser indicado pelo Presidente.

Art. 32 – À Diretoria Administrativa e de Finanças cumpre: a) cuidar das
atividades administrativas da Federação e dos órgãos que lhe forem
subordinados; b) organizar e supervisionar os serviços gerais, a administração
de pessoal e a secretaria; c) a responsabilidade da escrituração dos livros
contábeis, bem como a guarda de valores; d) a abertura das contas bancárias
mediante a assinatura do Presidente; e) a assinatura dos documentos e
comprovantes de despesas; f) a organização dos balancetes; g) a execução dos
processos de cobrança, fiscalização e controle; h) a administração dos
interesses patrimoniais e financeiros da FEDERAÇÃO, dentre outros que lhe
forem atribuídos pela Presidência.
Parágrafo único – Somente ao Presidente caberá a assinatura exclusiva de
cheques, papéis de crédito, transferências, ordens de pagamento, documentos
e contratos que instituam obrigações financeiras para a Federação, inclusive
folhas de pagamentos dos funcionários e os papéis de liquidação de dívida
reconhecida, podendo, no entanto, em caso de afastamento temporário,
atribuir essa competência ao Diretor Administrativo e de Finanças, mediante
autorização expressa.
Art. 33 - À Diretoria Técnica/Esportiva cumpre: a) cuidar das atividades dos
órgãos que lhe forem subordinados; b) promover a integração das filiadas, de
modo a estimular e difundir a prática do BEACH TENNIS; c) cuidar da parte
técnica dos eventos promovidos pela FEDERAÇÃO, responsabilizando-se
pela sua organização e zelando pelo cumprimento das regras do desporto
denominado BEACH TENNIS, dentre outras atividades que lhe forem
atribuídas pela Presidência.
Art. 34 - À Diretoria de Marketing e Comunicação compete: a) planejar e
promover, mediante autorização do Presidente, eventos ligados à prática e
difusão do esporte a nível estadual, regional e municipal; b) angariar
patrocinadores e apoiadores para os eventos esportivos ligados à
FEDERAÇÃO; c) manter um bom relacionamento com outras entidades e
instituições visando a promoção, a elevação e o aprimoramento do esporte,
dentre outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Presidente.
Art. 35 – À Diretoria Jurídica compete: a) promover a representação da
FEDERAÇÃO nos procedimentos judiciais e extrajudiciais em que for parte
como autora, ré, assistente ou oponente, comunicando as decisões proferidas
nos feitos de sua responsabilidade e instruindo a Presidência e as demais
Diretorias quanto ao exato cumprimento dos julgados; b) participar de acordos
extrajudiciais; c) dar assistência ao Presidente e aos demais Diretores da
FBTERGS, por meio de orientação ou mediante emissão de pareceres ou
17

Assinado por 1 pessoa: JOEL DE MATOS NOVASKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/9C3B-9C60-6701-889A e informe o código 9C3B-9C60-6701-889A

h) determinar providências que devam prevenir a prática de
qualquer ato irregular.

Art. 36 – À Diretoria de Interior compete agregar, auxiliar, enfim, prestar toda
a assistência necessária para que todos os filiados sediados no interior do
Estado do Rio Grande do Sul tenham plenas condições de divulgar e
promover a prática do desporto denominado BEACH TENNIS em suas
respectivas regiões.
Art. 37 - Das decisões dos membros da Diretoria, que serão tomadas por
maioria de votos, caberá recurso para a Assembléia Geral, sem efeito
suspensivo e em conformidade com o disposto neste Estatuto, salvo os
recursos da competência do Tribunal de Justiça Desportiva.
Parágrafo Único - Se ocorrer empate em qualquer deliberação, prevalecerá o
voto do Presidente, a ser proferido em último lugar.
Art. 38 - Aos Diretores nomeados cumpre participar das reuniões da Diretoria,
auxiliar o Presidente, substituí-lo em seus impedimentos e suceder-lhe em
caso de vaga, nos termos deste Estatuto, podendo, ainda, acumular cargos.
Art. 39 - Os membros da Diretoria da FEDERAÇÃO não respondem,
pessoalmente, pelas obrigações que contraírem em nome da Entidade na
prática de ato regular de sua gestão, prescrevendo a sua responsabilidade após
2 (dois) anos da data da aprovação, pela Assembléia Geral, das contas e do
balanço do exercício em que haja findado o seu mandato.
Título Terceiro
DA JUSTIÇA DESPORTIVA, DO TRIBUNAL E DA COMISSÃO
DISCIPLINAR
Capítulo I
DA JUSTIÇA DESPORTIVA
Art. 40 - A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça
Desportiva, limitada ao processo e julgamento das infrações disciplinares e às
competições desportivas, serão definidas em Códigos Desportivos e de acordo
com a legislação específica vigente e, em especial, com o disposto na Lei nº
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elaboração de outros documentos, em processos e procedimentos pertinentes
às finalidades e competências da FEDERAÇÃO, em vistas ao controle prévio
da conformidade à Lei dos atos a serem praticados; d) promover a elaboração
de contratos e convênios; e e) requisitar, quando necessário, dos demais
Departamentos da FEDERAÇÃO, as diligências cabíveis e pertinentes para
esclarecer situações submetidas a sua apreciação e fazer o acompanhamento,
cumprimento e exigência de cumprimento da programação anual de trabalho.

9615/98, já com as alterações introduzidas através da Lei nº 9981/2000 e, nos
Decretos que as regulamentam.
Capítulo II

Art. 41 – O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) será constituído de 9 (nove)
membros, sendo 2 (dois) indicados pela FEDERAÇÃO, 2 (dois) indicados
pelos clubes filiados que participem de competições oficiais, 1 (um) pela
comissão de arbitragem, 2 (dois) pelos atletas filiados e 2 (dois) advogados
indicados pela seccional Porto Alegre/RS da Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 1º – O primeiro grau de jurisdição será exercido pela Comissão Disciplinar,
cuja nomeação de seus membros será feita pelo Tribunal de Justiça
Desportiva, respeitados os requisitos do art. 42 deste Estatuto.
§ 2º – A Federação poderá vincular-se ao Tribunal de Justiça Desportiva do
Sistema Estadual de Desportos.
Art. 42 - São elegíveis para o Tribunal de Justiça Desportiva Bacharéis em
Direito ou pessoas de notório saber jurídico, cidadãos brasileiros, maiores de
idade e com reputação ilibada.
Parágrafo Único. O mandato dos membros do Tribunal de Justiça da
FEDERAÇÃO terá duração de 04 (quatro) anos, permitida apenas uma
recondução, cabendo a este Tribunal nomear os membros da Comissão
Disciplinar da FEDERAÇÃO
Art. 43 - Os Procuradores serão designados pelo Presidente da Federação e os
secretários pelo Presidente do Tribunal.
Art. 44 - O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal serão eleitos pelo prazo
de um ano, por votação de seus pares.
Art. 45 - A Comissão Disciplinar é órgão próprio e autônomo dos
campeonatos, torneios ou das competições oficiais promovidas ou autorizadas
pela FEDERAÇÃO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, incumbida de apreciar e julgar, em primeira instância, as infrações
disciplinares praticadas em decorrência desses campeonatos, torneios ou
competições, por pessoas físicas ou jurídicas, direta ou indiretamente
vinculadas à FEDERAÇÃO ou a serviço de qualquer de suas filiadas.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA

§ 1º - Cada Comissão Disciplinar será integrada por 05 (cinco) membros,
obrigatoriamente, os quais não poderão pertencer e/ou integrar o Tribunal de
Justiça Desportiva da FEDERAÇÃO.
§ 2º – Será facultativa a instituição de Comissão Disciplinar para as
competições amistosas não oficiais;

§ 4º - A Comissão disciplinar terá função exclusivamente no local onde se
realizar o campeonato ou competição, devendo ser constituída na forma da
legislação aplicável à espécie.

Título Quarto
DA FILIAÇÃO
Capítulo I
DA FILIADA
Art. 46 - A FEDERAÇÃO é constituída por suas filiadas e pelos atletas
inscritos e federados.
Parágrafo Único - A inscrição na federação dos atletas obedecerá às disposições
vigentes nos regulamentos, regimentos, normas, regras e procedimentos da
FEDERAÇÃO.
Art. 47 - Nenhuma entidade poderá ser filiada sem fazer prova, a critério da
FEDERAÇÃ0, do preenchimento dos seguintes requisitos:
a) ser pessoa jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e com
finalidades desportivas, formal e de rendimento, regularmente
constituída dentro da legislação vigente;
b) possuir legislação interna compatível e aprovada com as normas
e legislações adotadas pela FEDERAÇÃO e sua respectiva
confederação;
c) desenvolver a prática da modalidade BEACH TENNIS;
d) ter Diretoria idônea, cujos nomes e qualificações de seus
integrantes deverão constar do requerimento da filiação;
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§ 3º – Na hipótese de não instituição da Comissão Disciplinar, ou se as
infrações cometidas não tiverem sido julgadas pela mesma por qualquer outro
motivo, as funções previstas neste artigo serão exercidas em sua plenitude
pelo Tribunal de Justiça Desportiva.

e) remeter o desenho do uniforme de sua equipe representativa e de
seu pavilhão, com indicação de cores;
f) depositar, no ato do requerimento de filiação, a taxa e custos de
admissão estipulados pela FEDERAÇÃO.
§ 1º - O pedido de filiação deverá ser firmado pelo Presidente da entidade,
instruído com todas as provas de que a interessada preenche todos os
requisitos enumerados neste artigo.

§ 3º - O exercício dos direitos por parte da filiada fica condicionado ao pleno
cumprimento de seus deveres Estatutários.
§ 4º - Em caso de inconformidade da filiada quanto a desfiliação estatuída no §
2º, retro, caberá sempre recurso da decisão à Assembléia Geral.
Capítulo II
DOS DIREITOS E DEVERES DA FILIADA
Seção I
DOS DIREITOS
Art. 48 - São direitos das entidades filiadas:
a) participação, voz e voto nas Assembléias Gerais, se cumpridos
todos os requisitos exigidos para tal;
b) disputar os campeonatos e torneios promovidos pela
FEDERAÇÃO, na forma dos respectivos regulamentos;
c) apresentar recursos e solicitar reconsideração aos atos que julgar
lesivos a seus interesses e aos de seus atletas, observadas as normas
legais, estatutárias e regulamentares;
d) solicitar o encaminhamento de expediente aos Órgãos do Poder
Público ou às Entidades de Administração Nacional e Internacional;
e) reger-se por Leis próprias sujeitas ao reconhecimento de validade
pela FEDERAÇÃO.
Seção II
DOS DEVERES
Art. 49 - Além das disposições previstas no Regimento Interno da
FEDERAÇÃO, são deveres das entidades filiadas:
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§ 2º - A perda de qualquer requisito mencionado neste artigo, dará causa a
desfiliação da filiada, bem como, a suspensão temporária da filiação.
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a) reconhecer a FEDERAÇÃO como única e exclusiva entidade
estadual de administração no Estado do Rio Grande do Sul, e como
integrante do Sistema Nacional Brasileiro, pessoa jurídica de direito
privado e sem fins lucrativos, constituída de acordo com a
legislação pátria, com completa independência e autonomia, com
organização e funcionamento autônomos previstos e dispostos na
Constituição Brasileira de 1988, da modalidade BEACH TENNIS,
vinculada e subordinada às normas, regras, procedimentos e
regulamentos nacionais e internacionais, igualmente, na respectiva
jurisdição de cada uma, inclusive, reconhecendo a confederação a
qual a FEDERAÇAO estiver vinculada;
b) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto, dos
Regimentos, Regulamentos e Procedimentos da FEDERAÇÃO, das
Leis acessórias, determinações destas emanadas e as normas
baixadas pelos Órgãos Públicos competentes e Entidades Nacionais
e Internacionais a que a FEDERAÇÃO deva obediência, acatandoas e exigindo seu cumprimento por parte das demais filiadas;
c) encaminhar, por intermédio da FEDERAÇÃO, as so1icitações e
comunicações que houver de fazer às Autoridades Federais,
Estaduais e Municipais, além, das Desportivas, no âmbito do
desporto BEACH TENNIS;
d) solicitar autorização para a promoção de competições
intermunicipais, interestaduais e internacionais, respeitada, também,
a competência da confederação a qual a FEDERAÇÃO estiver
vinculada;
e) prestar à FEDERAÇÃO, com brevidade, qualquer informação
solicitada, observado os prazos quando estabelecidos;
f) providenciar para que compareçam à FEDERAÇÃO ou ao local
por esta designado, quando regu1armente convocados, seus
dirigentes, atletas e qualquer pessoa física que esteja sob sua
jurisdição;
g) disputar os campeonatos e torneios promovidos pela
FEDERAÇÃO na forma dos regulamentos respectivos;
h) satisfazer, nas épocas próprias, as obrigações financeiras para
com a FEDERAÇÃO;
i) em dias de competições dar ingresso, em suas dependências, aos
atletas, técnicos, auxiliares e dirigentes das entidades filiadas,
árbitros, auxiliares, diretores da FEDERAÇÃO, bem como aos
membros da confederação a qual a FBTERGS estiver vinculada e
das Autoridades Desportivas;
j) reservar lugares específicos para os membros da Diretoria da
FEDERAÇÃO e da confederação a qual a FBTERGS estiver
vinculada, assim como para as Autoridades Desportivas;
l) manter relações desportivas com as filiadas da FEDERAÇÃO;

m) submeter ao exame da FEDERAÇÃO seu Estatuto, alterações e
reformas;
n) Ceder à FEDERAÇÃO, quando requisitados, suas quadras e
atletas;
o) Não recorrer à Justiça Comum para solução de suas pendências
com a FEDERAÇÃO, antes de esgotados os recursos previstos na
legislação desportiva e estatutária.

a) atentar contra o bom nome da FEDERAÇÃO, promover
desarmonia entre as filiadas ou tolerar que o façam seus dirigentes,
sócios, atletas, empregados ou dependentes;
b) dar publicidade a qualquer comunicação ou solicitação que
tenham feito ou pretendam fazer, que envolvam assunto
subordinado, por sua natureza ao estudo ou decisão da
FEDERAÇÃO, antes do pronunciamento desta;
c) interessar-se em apostas de qualquer espécie de jogo ou permitir
que se façam em suas dependências;
d) permitir ou tolerar que qualquer pessoa deturpe ou prejudique os
objetivos do desporto;
e) consentir, sem prévia licença da FEDERAÇÃO, que seus atletas
participem de competições como integrantes de quadros avulsos ou
de Associações ou Ligas não filiadas;
f) distribuir lucros aos que, sob qualquer forma, nelas empreguem
capital.
Título Quinto
DO REGIME ECONÔMICO-FINANCEIRO
Capítulo 1
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
Art. 51 - O exercício financeiro será de 12 (doze) meses, coincidindo com o
ano civil e compreenderá, fundamentalmente, a execução do orçamento.
Parágrafo Único - O orçamento será uno e incluirá todas as receitas e despesas
sujeitas ás rubricas e dotações especificadas, na forma deste Estatuto.
Capítulo II
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Art. 50 - Além das proibições resultantes dos deveres impostos neste Estatuto
e leis acessórias, é expressamente vedado às filiadas:

DA RECEITA

a) taxas de filiação, anuidades, emolumentos e multas;
b) mensalidades pagas pelas entidades filiadas;
c) taxas de transferências de atletas;
d) rendas das competições e jogos promovidos pela FEDERAÇÃO;
e) produto das taxas fixadas em regimentos específicos;
f) subvenções e auxílios;
g) doações ou legados convertidos em dinheiro;
h) rendas resultantes de taxas de televisionamento, filmagem ou
transmissão de competições;
i) rendas obtidas através de contrato de patrocínio e/ou publicidade;
j) taxas de licença para jogos intermunicipais, interestaduais e
internacionais a serem estabelecidas anualmente;
l) quaisquer outros recursos pecuniários que a FEDERAÇÃO venha
a criar;
m) rendas provenientes de locação de imóveis, arrendamentos,
utilidades e serviços;
n) auxílios, subvenções ou doações não sujeitas a encargos;
o) percentagens ou taxas referentes às competições entre filiadas ou
seleções, por promotores particulares ou Órgãos Públicos de
Esportes e Turismo, porcentagens sobre renda bruta da competição,
sobre prêmios pagos aos participantes, produto de arrecadação de
bilheterias e renda de serviços internos;
p) juros e outros rendimentos de capitais depositados em nome da
FEDERAÇÃO ou de Títulos de créditos;
q) direitos peculiares oriundos de contrato ou disposição de leis
desportivas;
r) qualquer renda eventual, arrecadações advindas de promoções de
sorteios, bingos e similares, de acordo com a lei pertinente;
s) outras.
Capítulo III
DA DESPESA
Art. 53 - As despesas da FEDERAÇÃO compreendem:
a) custeio das atividades desportivas, dos encargos diversos e da
administração da FEDERAÇÃO;
b) obrigações de pagamentos que se tornarem exigíveis em
conseqüência de decisões judiciais, contratos e operações de
crédito;
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Art. 52 - A Receita da FEDERAÇÃO compreende:

c) encargos pecuniários de caráter extraordinário, não presentes no
orçamento, custeados a conta de créditos adicionais abertos com
autorização do Conselho Fiscal e compensados mediante utilização
dos recursos que forem previstos;
d) pagamentos das contribuições devidas às entidades a que estiver
filiada a FEDERAÇÃO;

Capítulo IV
DAS NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Art. 54 - Os elementos constitutivos de ordem econômica, financeira e
orçamentária serão escriturados de forma apropriada e comprovados por
documentos em arquivos, observadas as disposições de legislação pública.
§ 1º - Os serviços de contabilidade serão executados em condições que
permitam o conhecimento imediato da posição das contas relatadas ao
patrimônio, às finanças e à execução do orçamento.
§ 2º - Todas as receitas e despesas estão sujeitas a comprovação de
recolhimento ou pagamento e a demonstração dos respectivos saldos.
§ 3º - O balanço geral de cada exercício, acompanhado da demonstração de
lucros e perdas, discriminará os resultados das contas patrimoniais e
financeiras.
Art. 55 - Os débitos das filiadas para com a FEDERAÇÃO estarão sujeitos à
correção monetária, de acordo com os critérios oficiais adotados para calculála.
Título Sexto
DO PATRIMÔNIO
Capítulo I
Do Patrimônio
Art. 56 - O patrimônio da FEDERAÇÃO compreende:
a) bens móveis e imóveis adquiridos sob qualquer titulo;
b) saldos positivos da execução orçamentária;
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Parágrafo Único - Nenhum pagamento será processado à revelia do
Departamento Administrativo e de Finanças e sem que o respectivo
pagamento se sujeite à autorização do Presidente da FEDERAÇÃO.

c) troféus e prêmios que são insuscetíveis de alienação;
d) fundos existentes ou bens resultantes de sua intervenção;
e) doações e legados.
Título Sétimo
DA ORDEM DESPORTIVA
Capítulo 1

Art. 57 - Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos
emanados de seus poderes internos e fazer cumprir os atos regularmente
expedidos pelo órgão ou representantes do poder público, a FEDERAÇÃO
poderá aplicar as suas filiadas e demais membros a ela vinculadas, sem
prejuízo das sanções de competência da Justiça Desportiva, as seguintes
penalidades de natureza administrativa:
a) advertência verbal;
b) censura escrita;
c) multa;
d) suspensão;
e) desfiliação ou desvinculação
§ 1º - As sanções previstas nas letras "a", "b" e "c" deste artigo não prescindem
do processo administrativo e serão aplicadas pelo Presidente da
FEDERAÇÃO, na forma do artigo 24, letra "s", deste Estatuto.
§ 2º - As penalidades de que tratam as letras "d" e "e" deste artigo só serão
aplicadas pelo Presidente da FEDERAÇÃO, na forma do artigo 24, letra "p",
deste Estatuto, após apuração dos fatos em inquérito administrativo.
§ 3º - O inquérito administrativo será realizado por comissão nomeada pelo
Presidente da FEDERAÇÃO e terá prazo de 30 (trinta) dias para sua
conclusão e, depois de relatado, submetido à Diretoria para o que se fizer
necessário nas condições do Estatuto.
§ 4º - Excetuando-se os casos de interposição de recursos, as penalidades
administrativas aplicadas por um dos poderes da FEDERAÇÃO só poderão
ser comutadas ou anistiadas por esse mesmo poder.
§ 5º - O regulamento geral definirá as violações e prescreverá o processo de
aplicação e graduação das penalidades previstas neste artigo, observando as
disposições deste Estatuto e de legislação pertinente.
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Da Ordem Desportiva

Título Oitavo
DOS RECURSOS, DAS CONSIDERAÇÕES E DAS IMPUGNAÇÕES
Capítulo I

Art. 58 – A toda pessoa física ou jurídica vinculada à FEDERAÇÃO que, em
virtude de decisão dos Poderes competentes, se julgar diretamente prejudicada
nos seus interesses, é assegurado o direito de pleitear em grau de recurso a
revogação ou modificação do respectivo ato.
Parágrafo Único – As decisões da Comissão Disciplinar serão recebidas e
processadas com efeito suspensivo quando a penalidade exceder de dois jogos
consecutivos ou quinze dias de suspensão.
Art. 59 - O emprego de expressões e conceitos injuriosos nas razões de
recurso constituirá falta punível. Não será objeto de apreciação recurso que
não tenha sido protocolado na FEDERAÇÃO dentro de 3 (três) dias corridos
após a publicação do ato em Boletim Oficial, ressalvado o disposto no Código
Brasileiro de Justiça Desportiva.
§ 1º - Ficará sem encaminhamento o recurso ao qual não venha anexada a guia
que comprove o recolhimento da respectiva taxa.
§ 2º - É de obrigação dos interessados depositar na FEDERAÇÃO as taxas
para recursos fixadas.
Art. 60 - Das decisões da Presidência caberá recurso para a Assembléia Geral,
sem efeito suspensivo.
Capítulo II
Dos Pedidos de Reconsideração
Art. 61 - Além do direito ao recurso previsto no Art. 58 e sem prejuízo dele,
será deferido aos interessados o direito de pedir reconsideração, sem efeito
suspensivo, ao Poder que tenha praticado.

27

Assinado por 1 pessoa: JOEL DE MATOS NOVASKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/9C3B-9C60-6701-889A e informe o código 9C3B-9C60-6701-889A

Dos Recursos

Parágrafo Único – O pedido de reconsideração deverá ser encaminhado dentro
de 2 (dois) dias, contados da ciência do ato e o Poder competente terá o
mesmo prazo para pronunciar-se sobre o assunto.

Título Nono
DOS TÍTULOS HONORÍFICOS

Do Título Benemérito
Art. 62 - Por proposta de qualquer dos Poderes da FEDERAÇÃO, a
Presidência poderá conceder o título de Benemérito às pessoas físicas ou
jurídicas que fizerem donativos de valor apreciável à Federação ou houverem
prestado relevantes serviços ao BEACH TENNIS ou aos desportos em geral,
de forma direta ou indireta.
Parágrafo Único – Concedido o título, será expedido o diploma correspondente
que é pessoal e intransferível.
Capítulo II
Do Título de Honorário
Art. 63 - Por proposta de qualquer dos Poderes da FEDERAÇÃO, o
Presidente poderá conceder o Título de Honorário às pessoas físicas ou
jurídicas que tenham prestado relevantes serviços à causa da FEDERAÇÃO
DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Parágrafo Único – Concedido o título, será expedido o diploma correspondente
que é pessoal e intransferível.
Capítulo III
Do Título de Emérito
Art. 64 - O Presidente da Federação poderá conceder o Título de Emérito ao
atleta vinculado a FEDERAÇÃO que obtiver título individual ou por equipe
de Campeão Brasileiro, Sul-Americano, Pan-Americano ou Mundial.
Parágrafo Único – Concedido o título, será expedido o diploma correspondente
que é pessoal e intransferível.
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Capítulo I

Título Décimo
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Capítulo I

Art. 65 - O período legislativo da FEDERAÇÃO se constituirá do ano todo e a
sua legislação que seja elaborada ou reformada na conformidade deste
Estatuto passa a vigorar logo depois de aprovada pela respectiva Assembléia
Geral.
Art. 66 - São reconhecidas como leis da FEDERAÇÃO, além do Estatuto,
todos os Regimentos Internos, Regulamento Geral, Regras, Normas, Avisos,
Códigos e Procedimentos da FEDERAÇÃO, além, dos demais atos
pertinentes emanados da Assembléia Geral.
Parágrafo Único - As demais leis acessórias, salvo as que se originarem do
cumprimento de resolução de órgão ou poder de hierarquia superior serão
consideradas como complementares e entrarão em vigor depois de publicadas
na integra, em NOTA OFICIAL da FEDERAÇÃO, que se fará no prazo
máximo de 05 (cinco) dias contados da respectiva aprovação.
Art. 67 - Os membros dos poderes e dos órgãos técnico e de cooperação da
FEDERAÇÃO, bem como, os Presidentes e Diretores das entidades filiadas,
portadores de carteira de identificação por ela expedida, terão acesso em todas
as praças de desportos sujeitas a jurisdição da entidade.
Art. 68 - As normas, resoluções e portarias da FEDERAÇÃO, após
publicadas, obrigam o seu cumprimento pelas filiadas e demais membros.
Art. 69 - As entidades filiadas, bem como, os atletas, dirigentes, técnicos,
auxiliares e pessoas físicas que lhes forem direta ou indiretamente
subordinadas ou vinculadas, mediante remuneração ou sem remuneração,
tendo em vista a legislação disciplinadora da matéria, estatutariamente, estão
impedidas e comprometidas a não recorrerem a Justiça Comum para a solução
de suas pendências com a FEDERAÇÃO, antes de esgotados os recursos
previstos na legislação desportiva e estatutária.
Art. 70 - Na solução dos casos omissos serão aplicados os princípios gerais de
direito.
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Das Disposições Gerais

Art. 71 - No caso de dissolução da Federação, a Assembléia Geral
especificamente convocada para tal fim, determinará o destino dos bens da
entidade, obedecendo as normas legais vigentes.

________________________
Luiz Carlos Chaves Gaspary
Presidente

________________________
Gustavo Schell Neumann
OAB/RS – 67.058
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