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CONFEDERAÇÃO

BRASILEIRA
DE DESPORTOS
AQUÁTICOS

Av . Presidente Vargas, 463 - 7° Andar· Centro n
Rio de Janeiro, RJ . CEP 20071- 908
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Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 2020.
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DEPORTES AQUÁ

(8J ..

-€BDA
.',.,

,.

AICEstimados Preside",tes de Federações Estaduais, Comissão de Atletas e Demais Filiados

Ret.: Convocação para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

.

....... ,'- ,

""",

'.

Prezados Senhores:
present
e e nos termos dos Artigos 25S! e 26S! do Estatuto da CBDA, combinado com o Artigos
,>,'.:.:.;.,".:.:

S9

e ~Ô d'ô: Código
:.:-

.,:--.'.'; ;-:

.

Civil, O PRESIQENTE DA CBDA, SR . LUIZ FERNANDp COELHO DE OqVEIRA,
.
.

~

~,êm pel~i~r~~ente CONVOCAR todos os seusJiliados para a efetivação da ASSEMBLEIA GERAL
..

.

"""'"

ÊXTRAORDIN.§.RIA da CONFEDERAÇÃO
.).;."

•.
~

na . sede ~o~ial
,±

'.:.;.;.:

a)

I

'

CBOA/ á realiza r.-se

(Auditório) do SPORT CLUa DO RECIFE, localizado na Av. Sport Club dÔRecife,
Ilha
.
..

. ~6~etiro, J~ecife/PE,
ordem

BRASILEI~A'OE.ºEPORTES AQUÁTICOS -

CEP: 50750-560, no· dia 14 de Fevereir o de 2020; às 14h.

coma segUinte

do di~:
Primeíramente, deliberar sobre a aprovação da redação no novo estatuto da CBDA, frente

às

exigências legais da Lei Pelé (Lei .nS! 9.615/98), bem

como

a

urgente necessidadé .da
.

.

adequaç~o do mesmo conforme ·a? reguisições do Cd~ - Comitê Olímpico do Brasil;

bJ Q~liberarsoble<fó rmato e data paras próximas eleições da CaDA em 2021;
~

~

~

b~nb'~~ar s6B~e?~ c·ÓrnposiçãO do Conselho Fiscal da CBDA;
e melhorias na Governança

Deliberar sobre as exigências legais

Sl'CJiÍI"lUt.W(C\AL.OO

u-r.

.q.i!i,i.• #, ..i.t.i.lI;jt;nUl JI,iJf.t;MJf.ii4UiUUmfX4;1Ui.:JMiI:t1..
j

e Transparência;

...~T(MIOOl

......,.....
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CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE DESPORTOS
AQUÁTICOS

Av, Presidente Vargas. 463 - 7° Andar - Centro n
Rio de Janeiro. RJ - CEP 20071- 908
V:;;;:,
(21) 2507~3143/2507- 3195 \:;

www.cbda:órg.b~/6bcl~@cbda.do...;:br

18l'

.__'"-..,---::::::: ' ~ -- .

'35 \é'+"ll;-

e'à

pelaredaçã6do §1º do Artigo 26.do-Estatuto em vigor., que concede a opção
~
\ "'-"> ~ ... . .
permissão para que as Assembleias Gerai~_ 'pos5am ser convocadas POr interméêlio:d~ta Oficial
enviada às entidades ou,..átravés de outro"meio que garanta a ciência dos

I.

i

'-,

,

CÓhVOc~d·bs~--éssa.

.

i. , ;

presente convocação NÃO será publicada em jornal"de grande circulacão, sem qualquer prejJizo; .

~s. hormais Estatutária~. para realização~pr.esente
Asse~ia'G_~ral...
...
.,

.', ,

.

~

I

"

t

.

» ~irída, sal,~ntamos que n,a impossibilidade de comparecimento de V.5as., somenté será p~~rnitida( ;:: \

á pa rtiçjpàcã o de procur~dor da respectiva Federação, se este f6-r-integrante de seusÓrgã~s' de; ,

:'::::<.>: :::;,:.-,:.,,-:,,';" "'
o'..

"'...

I

....... .....

âdministração,
investido de p'ôde,res bastantes, amplos e especiais, outoriaãos~por
instrumento
.
.";;."
-...

particul~~; ~~~k

procurador devera pàrtiçipar da Assembleia Geral e deliberar sobre

-;$ 'maté~iC!s

constantes da ordem do dia, as quais deverão-ser especificamente mencionadas no instrumento

':):;F:<~

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

<:>::\::>::::::::J::

de mand~tó»

.... , ' .

~

'~

.•

j

'i

..............
• •

i

Por fim, caso
no horáriO indicado não tenham comparecido o número 'Iegat dêâssociâdó~;a
.. <. .
~- :'::

"-.~

Assembleiâ' funcionará uma hora depois (de acordo com o estipulado noªrtigÕ 24,' §2 Q ,
combinado com o artigo 27Q do Estatuto da CBDA), com gualguer,número de filiados presentes:
:~:::

........

..:.;.

:'f

'"

DA - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DEPORTES AQUÁTICOS

~~(!6f~

CNPJ 29.980.273/0001-21

,}

.... ....
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,

I

I

•

:

r:: i

:. : !

?'1~-

~tütt~~N~\~ ~~

/5

8SS4-31?3.3~~

;)1~/$~~~).. -)~

RCPJ-RJ 20/08/2020ED FJ59258MLT

fi.: 4/36

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DEsPORTEsAQUÂTICOs » >
CNP1: 29.980.273/0001-21- ASSEM BlEIA GERAL EXTRA()RDiNÁRI~- CBOA

ATA DA ASSEMBLEIA
RECIFE 14/02/2020

LISTA DE PRESENÇA - AGE
Aos quatorze dias do mês de Fevereiro de doiS mil e vinte (14/02í2020),reuniram-se em
Assembleia Geral Extraordinária, convocada pelo PRESIDENTE DA CBDAi S~ ; L\.JIZFERN1NDO
COELHO DE OUVEIRA, conforme Artigos 240, 250 e 260 do Estatuto da Entidade (CBDA), através ..
/ do >competente Convocação, em primeira chamada às 14h, realizada na sede social (Auditório) do
SPORT CLUB DO RECIFE, focalizado na Av. Sport Club do Recife, Ilha do Retiro, Recife/PE, CEP :

50750-560.

i P~~~identes das Federações filiadas a CBOA dos seguintes Estados:
.;;;,:'?::::-.

Fé~~ra~o Aquática das Alagoas -

CNPJ: 12.621.686/0001-17

R~p~~sentante/Representante :

FABIO LIMEIRA DA SILVA

PF: 986.105.384-00

'·ú:

;.?:.:.

FJ!d~ri'~o Baiana de O

portos Aquáticos - CNPJ:

13.576.137/0001:~b

Presidente/Representante:
SE I SILVA - CPF: 096.237.525-04

3.

ede~;Ção Aquática Pernambucana - CNPJ: 10.056.752/0001-28
Presid ente/Representante:
MARCELO FALCÃO - CPF: 360.660.954-04

4. Feder~.ção~9~átic:a d9Rio de Janeiro - CNPJ: 33.977.695/0001-15

~~~SJ~:~t~{~f~~1:~~~t::~gO.314.202-15

.i

... ..\ .

~~0T~~~ oR-...\.> _
..
~

G.ui.t.ij$,'2.I.i""'j,i.iU,i:l&lÚ:Gl.dUl,UiUiiISI.Il'iJ.iii:i.l4ii:i.l"
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6. Federação Aquática Paulista - CNPJ: 43.290.816j0001-oC)
President

epr entante:

FLÁVIO E PAU

CAMPOS - CPF: 601.921.606-30

PJ: 16.581.530/0001-00

9.

,
Cearense de Desp rtes Aquáticos - CNPJ: 07.961.535/0001-78
Presidente epresentante:

GUILHERMO SANCHES - CPF: 5 9.022.020-49

10. Federação de Esportes Aquáticos da Paraíba - CNPJ: 12.730.826/0001-95

Presipen /Representante:
AN'TONM~I~q;AL.+ GPF:

143.085.334-49

0.i4i.t.i;g .... .t.i .•• UJ.(.J.it•• Shh,l.úMi,;.:,ilUa.:u;.ltIJ.ili!'.t4ii.J.t..
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11. Federação Aquática Norteriograndense - CNPJ: 08.2~0.35í/d()Ok99
Presidente/Representante:
..
..
ROSILEIDEMARIA DE BRITO - CPF: 336.136.724-72

.

";;~; m :'

PJ: 83.808.147/od01-30<

:i<

J

Federação A azonense de Desportes A
PreSiqentej Representante:
vtfÕR ; ~AÇANHA - CPF: 285.234.662-15

;rtf;?Grc;.05~

F!~~ração

áticos - CNPJ: 07.640.776/0001-15

u~

Piauiense de Desporte2A
PreSidente/Representante:
FRA~CISCO DE ANDRADE - CPF: 15 . 82.493-34

CNPJ:

07.250.087/0ci6~-02

15. Federação de Desp. Aquáticos do Dist. Federal- CNPJ: 04.348.193/0001-27
. presidente/Representante:
i VlcrOR
NES - CPF: 990.250.941-04

G ..

l~~~~~~~í~~~~taba - CNPJ:

27.436.0

KÊll.AbÊ ARRUDA SILVA ~tPF: 685.150.144-91

cq.ili.t.i;g';.j,j.i".ii§·"m!l&j~hGMSh\":E,u,a SMliJl.t" :i14ii :',t..

I

'

17. Federação Aquática do Sergipe - CNP): 13.361.076/QOOl-9ft
Presidente/Representante:
....
.. . . .
ANTÔNIO ALVES ARAGÃO - CPF: 534.070.595-15

<". ~~if~

18. Federação de Desportes Aquáticos do Paraná - CNPJ:76.014;091/0001-66
Representante/Representante:
IVO PIOVESAN FILHO - CPF: ~402.863.719-87

.........

.

..

19. Comissão de Atl tas
Presidehte/Representante:
CPF: 855.738.331-20

CARLos ROSA -

:\:::::::\:::.::

Fitmam

~ >~ré~ente, todos os presentes,

além do o presidente da CBDA, Sr.

LUii>fernan~o .

t~lho d~Oiiveira, o Presidente da Mesa, Sr. Marcelo Falcão, o secretário, Eduardp . Flscher,
eBDiretor Jurídico Marcelo Jucá, para confirmarem a presença dos filiados acima

<tom a devida deliberacão de todos os itens da ordem do dia, às 19h dp'aía 14de
Fevereiro d.~2020.

Recife, 14 de Fevereiro de 2020:

. ~~UÀ~oQFISC~E~: . ~

CPF :006:107:709,1;7 ",

Lu IZ FEP'NIIltt:íCtÇC)EL~tCJ
PRESI

CPF: 849.069.014-68

cq.i4i.t.i#';,J.i,i"'U;ila.JNi,ib·';MSMi'U'IMiSM:l:;JJ.hi:JMii:'.t..
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTES AQUÁTICOS
CNPJ: 29.980.273/0001-21
. . . . . ..
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ~êBDA
ATA DA ASSEMBLEIA
RECIFE 14/02/2020
Aos quatorze dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte (14/02/2020)ireuniram~se em
Assembleia Geral Extraordinária, convocada pelo PRESIDENTE DA CBDA, SR. tUIZ FERNANDO.
Co.ELHo. DE OLIVEIRA, conforme Artigos 240, 250 e 26° do Estatuto dar;ºtidaQ~i (C~DA), âtravés
cJ(>ç9 mpetente Convocação, em primeira chamada às 14h, realizada
sede SOCial (Auditório)
d6sPORT CLua DO. RECIFE, localizado na Av. Sport Club do Recife, Ilha do Retiro, Recife/PE, CEP:

na

50750-560.
çoínpareceram na AGE, além do Presidente Sr. Luiz Femando Coelho de o.liveiF'<;!, do Diretor
Executivo Sr. Rento Cordani, o Diretor de Natação Sr. Eduardo Aquiles Fischer, o Diretôr. Jurídico
< Dr; Marc~loJucá, do Representante da Comissão Nacional de Atletas, Sr. Carlos Rosa (Maratonas
~quáticas);e dos Senhores Presidentes das 17 (dezessete) Federações filiadas a CBDA dos
5egUintesEs.tados: 1. Minas Gerais; 2. Ceará; 3. Alagoas; 4. Rio Grande do Norte; 5. Paraíba; 6.
Rio Grandeqo Sul; 7. Santa Catarina; 8. Bahia; 9. Piauí; 10. São Paulo; 11. Paraná; 12. Distrito
rederaliP; Pernambuco; 14. Amazonas; 15. Espírito Santos; 16. Sergipe; 17. Pará, conforme
lista de presença subscrita por todos e anexa a presente, Dara discutir os seguintes itens da
pauta: . . .

PH~:i~mente,

deliberar sobre a aprovação da redação no novo e $ta tu to da
frente às exigências legais da lei Pelé (Lei nO 9.615/98), ben1.. como a
urgente necessidade da adequação do mesmo conforme as requisiçõescJo COB ..;;
Comitê Olímpico do Brasil;
Delit?~rar sobre formato e data paras próximas eleições da CBDA em 2021;
Deli~erar sobre a composição do Conselho Fiscal da CBDAi
.... .
Deliberar sobre as exigências legais e melhorias na Gove...nà~çae
Transparência;
Em sendo necessário, deliberar sobre Assuntos Gerais.

CBD.(
b)
c)
d)
e)

o. Presidente da CBDA convidou formalmente o Sr. Marcelo Falcão (Diretor de Arbitragem)

Fompo~ . a Mesa, na função de Presidente, e também convidou para compor a Mesa os

pa;
Srs:

Edu~fdóFischer(Dir~to.f:>de Natação da Entidade), Renato Cordani (Diretor Executivo da Entidade)
t . e M~.rc~lº Jucá(Diretot >Jurídico da Entidade), designando, ao final, o Sr. Eduardo Fischer cO'1)9
isecrétàrio da:'AGO: ·':,i
..
.....
Sem nenhuma oposição dos filiados presentes na escolha do Diretor de Natação, Sr. Eduardo
AquilesFischerJ . par:aafl,lrlç~o qesecretário da AGo., o mesmo tratou de promover a leitura do

r~~i:';ll;!~il'f:~::t p~:':~! ~e ~~;~~z~~t~\;~l1ii8o~~;i;l~':"
. ::::::!:(::<::{/]{::::. '-{:::::;::{f::{\'; ./

Dada à palavra ao Presidente da Mesa, esse então agradeceu a presença de todos, salientado a
importância desse Assembleia para a continuidade da administração da entidade. Na sequência, o
Presidente da Me~ passou à ordem do dia.

fU'j.t.ii$'a.J,j~i.'U.j·j'M.n.iu:aMJMkUuU,;.t,n.l'iJ.iii~j.t4"!j.t..

,

.

ch,
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Ato continuo foi lida a proposta de modificação do Estatuto pelo 5ecretári(> EduarcloFischer, .sendQ
o único ponto controvertido para amplo debate foi a definição do ·número de atletas para
curpprirn~~t? q()l/~d() col~gio eleitoral exigido por Lei, sendo aprovado por unanimidade a
i represenfãtividadede 14 (quatorze) atletas, porém, restando diminuído o número de votos dos
<:ly~s~@O~ s. apenª~o~car11Peões de cada modalidade; e em votação final, por unanimidade,
ficou deeididoQúe nessa representação de 14, seriam 06 (seis) os atletas representantes da
natação, e 02 (dOiS) para cada uma das outras quatro modalidades, >assegurado. de qualquer
forma a paridade de gênero e representatividade regional em valores absolutos; As demais
propostas foram aprovadas à unanimidade. O texto segue então consoliq~dc)córTI a redação a
seguir:

ESTATUTO CONSOLIDADO EM CONFORMIDADE COM AS LEI N°
10.406/2002, LEI 9.61511998, LEI 13.155/2015, DECRETO
\.1.984/2913 E NORMAS DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO -FI~A.

~ONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA
CAPÍTULO I
DA ENTIDADE E SEUS FINS

Art.

l o :-ACpnfederação Brasileira de Desportos Aquáticos, designada pela sigla CBDA, filiad~ à
FederaçãQI,nternacional de Natação, designada pela sigla FINA, e ao Comitê Olímpicq ·J~rasilêftó,

<designadbPela sigla COB, é uma associação de fins não econômicos, de caráter desportivo,
fu6~ada na cidade do Rio de Janeiro, aos 21 dias do mês de outubro de 1977, é constitUída pelas
EMfiâades "filiadas de administração do desporto, todas com direitos iguais, que, no territÓhó \
brasileiro, ~irijam ou venham a dirigir de fato a Natação, a Nado Artístico, o PoloJ:\qll~ticol os
Saltos OrnCimêntais e Águas Abertas.
. ..

§ 10 - A CBDA será representada, ativa e passivame"nte, judicial e extrajudiCialmente, por
Presidente.

§ 2° - A CBDA, compreendendo todos os seus poderes, órgãos e dirigentes, não exerce nenhuma
função delegada do PocIer Público nem se caracteriza como entidade ou autoridade pública.
..

·

§i 3~ ~ A ,CBbA, 1Jno~g"

termos do Inciso I· do Art. 217 da Constituição Federal, goza de
au~QflQrnia , a~minis,~~tiYaquanto a sua organização e funcionamento, observados princípiOS
déflnld6resde géStão démocrática que visam garantir processos coletivos de atuaÇão, i
tais como participação, descentralização e transparência.

~~r~~~_!1~í~~;~:vl::~1:~~~;;:~~i~~~~;~i~iJ~;·

entidades · nacionais de administração do desporto, sobretudo aqJél~s. ~mànâdasda Feder~ão /

~
VALIDO EM TODO

o TERRITORIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

fi .: 10/36

Art. 2 0

- A CBOA tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na
Avenida Presidente Vargas, 463 - 7° andar, CEP- 20071-003, Rio de Janeiro, RJ , send() ilimit9do o
tempo de sua duração.
.
..
....
..

~rt~~O -.A persónçilid~de jurídica da CBDA

é distinta das Entidades que a compõem.

~~.~o 2 1\..ê~8.~ i!: idr ~m:
a) administrar, dirig ir, controlar, difundir e incentivar em todo o paíSi3 prática dos desportos
aquáticos, em todos os níveis;
. .
t:»representar o desporto brasileiro junto aos poderes públicos em caráter geral;
",' o.,:,

c}representar o desporto brasileiro no exterior, em competições amistosas ou oficiais daFINA, da
Ç()nfederação Sul-Americana de NATAÇÃO - CONSANAT, e da respectiva Federação
ínter~acional de Natação, observada a competência do C06;

d)promov~r

ou permitir a realização de competições interestaduais e de competições
i.ntern(jcionaisno território brasileiro;

~j re;peitC!r~ (ÇI?er respeitar as regras, normas e regulamentos internacionais e olímpicos;
~ >informa~ à~hliadas sobre as decisões que adotar, bem como aquelas que emanarem dos
papêres pÚbJic<.lse das Entidades internacionais;

9}r~ula~~~t;r

as inscrições dos praticantes do desporto aquático na CBOA e as transferências
dE:!úma para outra de suas filiadas, fazendo cumprir as exigências das leis nâêionaise

h) promovei{ éfomentar a prática do desporto aquático de alto nível, estudantil, universitário e de
cunho social;
i) promover o funcionamento de cursos técnicos de natação, polo aquático, nado artístico saltos
tais e águas abertas;
. j)prolJll?y~r a reali~aç~o de campeonatos e torneios do desporto Que dirige;

~
. . .•... ••

~

!~ r*~~gif ã~. ,fjli~da, ~,; · e~J~dl,l~àiS, com caráter de' adoção obrigatória, Qualquer ato necessário}
organização, ao funcionamento e à disciplina das atividades de desporto aquático que promoverem
ou participarem; m) regulamentar as disposições legais baixadas a respeito dos atletas, dispondo
sobre in~çr!çõe~l regis.trp, inclusive de contrato, transferências, remoções, reversões, cessões

.

:::tr;Q!J~tf,f::wj !~Itições interes~duais nac~ne:!,f~i~~i31~~~~I~~frir
00

de administração e de prática desportiva, estabelecendo diretrizes, critérios/ côndições e limites,
sem prejuízo de manter a privacidade de autorização para Que tais entes desportivos possam

G" Mi.t.iQg" .i .i.i.iU .j :i.t.i :il.iSU::'i.:s.'*lHLJ.l.iJ.u.'.Q5lj~

o) interceder perante os poderes públicos, em defesa dos direitos e interesses legítimos das
pessoas jurídicas e físicas sujeitas à sua jurisdição;

p) praticar no exercício da direção nacional do desporto aquático tôdôs os atos necessários
realizaçãqcje seus fiQs ~

§10 >
Ar

à

AOr~~~~~ ~~~cGç~ôn~os princípios Fixados neste artigo serão prescritas além do que

constarl1êsteEstatuto, nós i-êgulamentos, regimentos, resoluções, portarias, avisos e demais
normas orgânicas e técnicas baixadas pela CBOA.

§ 2° A execução de todas as atividades da CBDA observará, em qualqúerhipÓtese,ps princípios
ga )egalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. .
§ \ 3 9 . Todos os documentos e informações relativos à prestação de contas e à gestã9 d~ CBOA
ge"erão ser publicados na íntegra em seu sítio eletrônico.
. .

{~;; A CBOA adotará sistemas de fiscalização interna, tais como:

'<:::::.:':':;(

,,{\::;,-;,,/,::.-

.i . a5 açõêsrelacionadas ao recebimento e destinação de recursos públicos, com a indicação dos

f~spéctivosín5trumentos de formalízação dos acordos, seu respectivo valor, prazo de vigência,
. h6me da pe~~oa, física ou jurídica, contratada, entre outros;
':-:,:.:'c,:,:.

:.....::::.::,.

:}",.":>

.U i · a '~labóração de relatórios de gestão e de execução orçamentária, atualizados
péFiodicam~nt~;
:}::::;::.:;:>
.;::;:::;::;;.::;,:::;::::::::.:.:::

~íi- a pl.lbli~~~O anual de seus balanços financeiros;
!v ~ a criação de ouvidoria, ou órgão similar, encarregado de receber, processar erespondéf .

às sôlicitações relacionadas
:::

:.';'.~.: .~:

à gestão.

.

§ 5°. A CBDA adotará normas gerais de governança e compliance editadas em regúlamento
próprio, sendo auditada regularmente por auditoria externa independente.

CAPiTULO II
DO PATRONO ÚNICO

~rt. ~t t COll1o ~oJenà~el1JeSpeCial

despo~Q

e em atenção aos relevantes serviços prestados ao
erTl gerá l; taHto na! área 'nacional como internacional e, em especia l, à CONfEDERAÇÃ9 ....
BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁnCOs, é conferido ao DR. JEAN MARIE FAUSTIN GODEFRQíD ·
HAVELANGE, o título de PATRONO ÚNICO.
.

CAPÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO
Art. 6° - A CBOA

é constituída :

(~G9- ~

~ ~

02

C!f.i.t.i.i5$'a.J.t.i.iI;.i ,jU.j:h.i~UUt.i.IUI4hiJ.i.il""'.t:J1.'''.J.ai' .u,
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a) pelas entidades estaduais de administração do desporto, por filiação direta, reconhecidas como
exclusivas entidades dirigentes do desporto aquático no âmbito dos Estados e do Distrito Federal;

p)'pelaôo;Pís~&N~CíQnâlclé~tletas;

~}pelasenii~~d~l:e ~r~tiç~ ~e~~rtiva; e d) por ligas.
Art. 7° - Os filiados à ceDA terão direito a voto nas Assembleias e deve~oabster~~e .cle postulare
recorrer ao Poder Judiciário para dirimir eventuais litígios desportivos QuetenhaIT) ou venham .a ter
com a CBDA e com outras atividades congêneres, e comprometem-se em aceitare acatar as
clêdsões da Justiça Desportiva para resolver os conflitos ou litígios de qualquer natureza
9é~portiva, observadas as disposições constitucionais.

Art- 8° - Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos emanados de seus
pOderes internos e fazer cumprir os atos legalmente expedidos pelos Órgãos ou repre~entantes
dopóder público, a CBDA poderá aplicar às suas filiadas, bem como às pessoas físicas oú jurídicas,
direta ou indiretamente a ela vinculadas, sem prejuízo das sanções de competência da Justiça
ºé~pprtivâ;9§ seguintes penalidades (art. 48, lei 9615/98):
I~
Advertência't
'.
..~

.

~

.

I! ;.cens~~. é~~rita;
111-

JV. # Suspensão;

{ ~-DesfiJja~9.
ou Desvinculação.
:''":/:-:
"."

...

§ 10 - As ~~ções previstas nos incisos deste artigo não prescindem do processo administrativo no
qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.
§ 2° - As penalidades de que tratam os incisos IV e V deste artigo só
serão aplicadas após decisão definitiva da Justiça Desportiva .
. ~r /j . ~.~ssalvados QS casos de competência da Justiça Desportiva nos termos do Código Brasileiro >
. déJlistiça Desportiva/o'·, inquérito administrativo será realizado por comissão nomeada pelo
· Bresi8~l1têdaÇBDA
é"tera 9. prazo 'de 30 dias para sua conclusão.
:'::<-:':::::'::;..:;._':..:::::. '::::'.':':_ '::::..:::::-./.;:
"',:.'..
~::<:::

/":,.c.~(i::'

_, ,:~.:~.:.

,::. "::.,_.

§ 4° - O inquérito depois de concluído será remetido ao Presidente, que o submeterá à Diretoria.

S() 7Ê~c:~tdªp~pj~éós ~~SR~~r

interposição de recursos, as . p~pé)li(!~~es . ~~,;"ipi~~~tjva~
ou .al1istiadaspeíopróprio
. . . . . ... ..' ...... ......'

aplicaê.~ipelqpp~e~~ompet~n~~dªCBDA só poderão ser comutadas
poderqq~ ?s~pljióu ;

. .....

.

Art. 9 - Nos casos de urgência comprovada e em caráter preventivo, o órgão competente da
CBOA decidirá sobre o afastamento de Qualquer pessoa física ou jurídica a ela direta ou
indiretamente vinculada que infrinja ou tolere que sejam infringidas as normas constantes

estatuto, do COB e da ederação Intemadonal de Natação,

'f

be:

como as no~

~(f( ~~~ / ,

di1ii.!.iUi"J.I.i,'.4:J:l".I:iI.i,IU.fml,Ci4UiUi •.ChUSSJ..,:.u.iSII.UiL
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legislação brasileira, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 10 - As obrigações contraídas pela CBDA não se estendem às~uâsfiliadas,a~sim comoas
obrigaçõ~s con~raídas . pelassuas filiadas não se estendem à CBDA, nem criam vínculos de
. §olidariepâºe. Â$ tehªa~ . ereçyrsos financeiros da CBDA, inclusive provenientes das obrigações

qgeªss4flllt sê.t~6empr~ªdàsna

realização de suas finalidades.

Art. 11 - As entidades regionais de administração do desporto aquático; filiad~s à tSDA devem
preencher cumulativamente os seguintes requisitos:
.....
a)ser pessoa jurídica, sem finalidade lucrativa;
<ij)possuir legislação interna compatível com as normas adotadas pela CBDA;

c) Ôpse rva r em seus estatutos os princípios deste Estatuto;

d) ~:nteç~~f~to e de direito a direção do desporto aquático na unidade territorial de sua jurisdição;
~)i ~~r co~diç5es para disputar campeonatos e torneios instituídos com caráter obrigatório pela
CBDA;

~dhte~

t}não
em suas normas nenhuma disposição que vede ou restrinja o direito de
associados brnsileiros.

~.~. 12}t~ ~;:

dir~~;~ente

atletas membros da Comissão Nacional de Atletas, filiados
à
Çopfederação Brasileira de Desportos Aquáticos, no total máximo de 5 (Cinco) devem /preencher
>cUfuulativamente os segu intes requiSitos:
.'
.
"\;~
\;;',:",<

a) possuírerT);,êonduta ilibada;
b) serem representantes de sua respectiva modalidade olímpica da CSDA;
c) tenham prestado relevante contribuição para o desporto brasileiro;

Parágrafo Único: A falta de qualquer dos requisitos mencionados neste artigo, poderá acarretar
....

ªp~rdaçja filiação dqatleta, respeitado o devido processo legal.
"':
.:~

,/.; .•;

L.···. '........·: -. A~ Entid~pe~
ACuJatidls

9r?prática desportiva filiadas à Confederação Brasileira de Desportos .
e"ãs Federações Estaduais Aquáticas devem preencher cumulativamente os seguintes

: :~t~c}~~:t\~irt~jÇãO para odesporto NaSjlejrO~

menCio~~d~~ " ~~~te À~igO,

Parágrafo Único: A falta de Quaisquer dos requisitos
acarretar a perda da filiação, respeitado o devido processo legal.

Art. 14 - As Ligas filiadas às Federações Estaduais e à Confederação Brasileira de Desportos

~f~ÇLM . ~- ~f
"UI'.i,iU'lUm',i.J:i:SLi.i:Si,'''f:4.i''''h1k'i,i,iE'Uimt4JJ.ill .•·t4" .J,l'
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AquáticoS, deverão cumprir os seguintes requisitos:

a)possuírern Q>Dd41a .ilipaqa;

i8) .• t~n~â~<~re~~d~~~;J~ante·· contribuiçãO ao Desporto Brasileiro.
Parágrafo Único: A falta de qualquer dos requisitos mencionados neste artigo, poderá acarretar
a perda da filiação da Liga, respeitado o devido processo legal.
'..
. Art. 15 - A CBDA é dirigida pelos poderes mencionados no artigo 18, com a cooperação dos
\ Órgãos referidos no mesmo artigo e ninguém poderá candidatar-se e ser eleito para qualquer
pocler, cargo ou função, remunerado ou não, enquanto estiver cumprindo penalidade imposta ou
reconhecida pela CBDA.

pa~grafo . único: São inelegíveis para o desempenho de funções e cargos eletivos nos poderes
da CBDA~pas Entidades a ela filiadas, mesmo os de livre nomeação, os desportistas:

i a)çoride~~~6spor crime doloso em sentença definitiva;
inadimplêri~e's na prestação de contas de recursos públiCOS em decisão administrativa definitiva;

Jjj~adim~;~rif:s na prestação de contas da própria entidade;
>~fastaªi~~~ cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtudeq~ gestãq
",,,,,.rí"""'nial ou financeira irregular ou temerária da entidade;

i~adimplªi)~es das contribuições previdenciárias e trabalhistas;
f) os falidos;

.. g) os que estiverem cumprindo penalidades impostas pelos órgãos de Justiça Desportiva ou pele)

COB.
Art. 16 - O processo eleitoral da CBDA assegurará:

-c6ié<ji~ eleitortJl ct mSristo por:
....,. ~:{:;

,;.',,2::: :,:.~::.:. ; .,·.~~:·Y:

b)~.§ .AtI~t:as (pe~61; .

C)Ó; ·~I~:~(~~:~~?·
d~;:~t~;:~,: , :: ~aso~: impugnação, do direito de participar ~;~,~iç

11 -

III - eleição convocada mediante edital publicado em órgão da imprensa de grande circulação,
por três vezes;

,c# ~rq(i ~~
-

d,i'i .t.iU'i.i .i.i.i.U.s'M ~ti.'.IM.i.i.:r.i*4U';';"4,".USSJ.iL •. U3 5 .
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IV -

sistema de recolhimento dos votos imune a fraude;

V-

acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios

. •. • §

19.p~ra têr díreit6àv()~9

de comunicação;

a entidade de prática desportiva deverá preencher os mesmos

requiSitôs~statl.l~áriosexigid9$ para o exercício de voto das federações filiadas e, além disso,
i es~r filia.9~ a~l'na fé~éraçãofiliada à CSDA e em dia com suas obrigações também perante sua
federação. O critério da participação das entidades de práticaÇdubes) garan~iráo
direito de voto de um representante campeão de cada modalidade de divisão principal
ou principal campeonato na respectiva modalidade. Cada club~sQté@ dir~ito a um voto,
não sendo este cumulativo.

".

.

.

.. ::

i2~. O

ser~

peso do voto das federações filiadas e do representante dos atletas
o eqlJivalente a
séispara cada um deles; e o peso do voto das entidades de prática (clubes) ser~ o equivalente a
umpara cada um deles.
.

~ .jO. Côri~id~rando que as Competições de Desportos Aquáticos não são organizadas em
diví!iões, .a .previsão da alínea "c" do inciso I do caput deste artigo atende para todos os efeito o
pr~yisto no art. 22, §2 0 , da Lei 9.615/98.
<§ 4°. Aselerçges serão realizadas por escrutínio secreto, procedendo- se em caso de empate a
um segund()~§crutínio entre os colocados em primeiro lugar. Se, após o novo escrutínio, se
verificar outro empate, será considerado eleito, entre os candidatos que empatarem, o mais idoso.

Aft.

J; ~~~nte

maiores â~

17
ocuparão cargos em qualquer poder ou órgão da CSDA os
18 aM6s
i~ i.C)S rêgistros de chapas candidatas para a Diretoria da CBDA devE:r3o ser
prótocoladas até 10 (dez) dias antes da realização da Assembleia Eletiva,mediant~
i '.. merl~o firmado por pelo menos 2 (dois) dos seus filiados que estejam em pleno
gozo de ~.hs direitos, acompanhado da carta subscrita pelos integrantes ma.ni.f estando
aceitação .aa indicação para concorrer aos cargos de Presidente e Vice-presidê!1~e.

,(parágrafo Ú!lico: É negado aos administradores e membros do Conselho Fiscal das entidades
~ desportivas oê~ercícío de cargo ou função na CBDA.

CAPÍTULO IV - DOS PODERES

b) Presidência;

c) Dir~f6fià; . \ . i
d)

CO~~~lh~ ~i~~I;

e) Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

q~!l(

~~t
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§ 10 São órgãos de cooperação, o Conselho Técnico Nacional de Natação, de Pala Aquático, de
Nado Artfstico, de Saltos Ornamentais de Águas Abertas, bem cOm% CónselhoNacional dos
Atletas;
§2°C()n~titu~mU!1jºades < autônomas e independentes, a Comissão Disciplinar - CO e o

SUPeriorTribunaloe Ju~tiçaDêsportiva - STJO;

~\jl Nã~ ~~r~i~ida ~\~L~~I ~~~o de mandatos nos poderes da CBOA;

§ 4° Os mandatos de membros dos poderes da CBDA só poderão sere~~rddósporpessdas QtJe
satisfaçam às condições da Legislação Desportiva em vigor e Que hãb estejam cumprindo
penalidade imposta pela FINA, COB, CBDA, Justiça Desportiva ou pelas entidades a ela filiadas;
O exercício do cargo de quem estiver cumprindo penalidade ou suspensão}
fJhnt'6rl-"mpido durante o prazo respectivo.

ficará

.. . 9 - .. Ofl)andato de todos os membros dos Poderes da CBDA será de 4 (quatro) anos,
êóntadosc;:jâ data de sua posse, sendo permitida apenas 1 (uma) recondução.

=0

Attt 20
membro de qualquer poder ou órgão poderá licenciar-se do cargo ou função por
<prazo não superior a 90 (noventa) dias.
21

l ' $e~hre que ocorrer vaga de Qualquer membro eleito para os poderes da CBDA o seu
cômpletará o tempo restante do mandato.

Art.

22 ~ ç!~pete à Assembleia

. r~gimentas internos.

Geral, ao Conselho Fiscal e

à Diretoria a

elabora~6; de seus
.. .

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 23 - A Assembleia Geral, poder máximo da CBDA, é constituída por um representante de

cada Entidade.,Jiliada, devidamente credenciado, a ela diretamente vinculado, não podendose~
exercido cumulativamente, sendo a representação unipessoal, além da representação de
Atletas sendo garantida a presença de 01 (um) membro nas Assembleias Ordinárias

de 14 (quatorze) membros da Comissão Nacional nas Assembleias Eletivas.
§l°SolTiente po~em; pa[l:icipar de Assembleias Gerais as Filiadas que:

~} cóhtedl, nd'· mínirn~, <torriúm

ano de filiação, salvo nos casos de fusão ou desmembrament91
quando a Entidade da qual foi desmembrada ou com a qual se fundiu já for filiada há um aoO, \
contado da data da Assembleia Geral;
..

\i

~~n~!~'!i§~~!\rf~~~~~:~~:1;o :1:Xi:~~~~~~~:~~~;;'l~I%~.~; ~J;:l;~~ r
:.: ~:':'. .-.: :::::::

c} tenham promovido campeonatos oficiais nos dois anos
Assembleia e não possuam débitos para com a CBDA;

cq,i'hi.i; '~'a.t .t.i"d:' :"'.U(.,g ...:(.l.IhknU;UJ.\i.d.lSl!.

ec . .

ante;l~;~~

arj realização da
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§ 20 - Poderão tomar parte nas Assembleias Gerais as filiadas que estejam em pleno gozo dos
seus direitos, perdendo o direito a voto se deixarem de tomar parte em..I11ilis çI~ do i scall1P~onatos
oficiais promovidos pela CBDA em cada um dos dois últimos anos e
estiverem em débito para
com a mesma.

se

§3 0

-<ÔsrePt~§~8tantês às<Ássembleias Gerais deverão ser maiores de 18 (dezoito) anos.

- ~àsAJ~~~:ei~SGé~isdestinadas

§40
a eleger os Poderes da CBDA, as filiadas representar-seãOPelos respectivos Presidentes ou, no impedimento desses, por Ur(\ .
membros d~ suas
Diretorias legalmente constituídas, desde que credenciado pelo Presidentê:
... .
Art. 24 - Compete à Assembleia Geral Ordinária:
i>a) reunir-se, durante o 10 trimestre de cada ano, para conhecer o relatório do Presidente relativo
àS i atividades administrativas do ano anterior e apreciar as contas do último <exerôcio,
açompanhadas do parecer do Conselho Fiscal;

b)
eleger de 4 em 4 anos, na reunião de que trata a letra anterior, quando for o caso e por
votação ~ecreta, o Presidente e o Vice- Presidente da CBDA e os membros do Conselho Fiscal,
pbqendo HãvE;!r aclamação quando houver somente uma chapa;

f Ê). . .
d)

OSlT)ernQros eleitos tomarão posse imediatamente após a eleição realizada;
ap;ovârou não, alterando se necessário, o projeto de orçamento anual apresentado pela

Dir~toria;

~) }i

autorizar os créditos extra-orçamentáriOS que forem solicitadas pela Diretoria;

f» <
al!torizar o Presidente da CBDA a alienar bens imóveis e a constituir ônus direitos
reaIssobre 'psAmóveis da instituição;
decidir a respeito de qualquer outra matéria incluída no edital de convocação.

10 - A Assembleia Geral não poderá deliberar sobre matéria estranha

à

ordem do dia, salvo por decisão unânime dos membros presentes, exceto quando se tratar d.e
alteração estatutária.
.....

§2 o ii>

.•A

Ass~mbiéia{ Geral

insta lar-se-á com o comparecimento da maioria absoluta de

seu~ /

'PerT)~ro~ em ~priinej~ . cón"{.ocaçào, mas poderá reunir-se no mesmo dia, uma hora depois em
$egUndaconvdcação( pàradeliberar com qualquer número salvo nas hipóteses em que é exigido
determinado quorum.

Art. 25 .; çofl1petl:! ~Assernbleia . Geral Extraordinária:

a)

tr!~~~~~ ~~~~f:~~;~~~~~ ~e;~~~e competência

da AGO;

b) decidir sobre a desfiliação de filiado;
c) decidir sobre o prazo de registro de candidatura, por proposta da diretoria, marcar data
conveniente para a eleição de que trata o artigo 26, § 2", fixando a data da posse dD~ eleitos;
.~

"/0/ jfL

~

~~/
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d) decidir por 0/4 (três quartos) de seus membros sobre a antecipaçãod~ .eleição daPr!=!sjd~ncia e
sua forma de realização, respeitando sempre o término do mandato pai'a >quese }realize a
Assembleia de posse, observado o prazo máximo de um ano;
~) /decidiF~. n~.spei~? \da ~esfiljação da CBOA de organismo ou entidade internacional mediante
aprovação Pelo\f:ptôqé% (três quartos) das entidades filiadas.

Hd~S~it~i~/a~r o ~;:e~~O;egUlar, qualquer membro dos Poderes~a. C~DA, e.xcetuados os

membros do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Para deliberar sobr.e6qispo~t? rí. ~stai~trà é
exigido o quorum mínimo de 2/3 (dois terços) das filiadas que intêgrêlrli . 9 . As~emblei~, . nãó
podendo deliberar em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos filiàdos, ou tomrnenos
\qé
1/3 (um terço) nas convocações seguintes;
...
::::

X~r

dar interpretação a este Estatuto e alterá-lo, sendo exigido, em ambos OS Casos, o
quórum de 2/3 (dois terços) dos seus membros presentes na assembleia, hã(j podendo
deliberar em primeira convocação sem a maioria absoluta dos filiados ou com menosQeJ/3 (um
iterço) nas.i convocações seguintes, sendo que para alterar o estatuto, é necessário o voto
favorável de 213 dos presentes.

~.~l26 ~f~~assembleias

gerais serão convocadas pelo presidente da CBOA, sendo garantido a 1/5
, ~um quintoJcip~ filiados o direito de promovê-Ia. Haverá publicação prévia do calendário de
reuniõesdaassembleia geral e posterior publicaçao sequencial das atas das reuniões
realizadàsdurante o ano.

~lo

As C!~~~Pleias gerais poderão ser convocadas por meio de edital publicado er;p ;jomaLde
. nde circul~ção, por intermédio de Nota Oficial enviada às entidades ou através de outro meio
.
..
a ciência dos convocados. A convocação será feita com antecedência mínima de 15
dias, reduzido o prazo de 8 (oito) dias, no caso de urgência.
.

§2° No c~~d de eleição é indispensável a publicação de edital em jornal de grandk Circulação
na cidade onde se situa a sede da entidade.
............... .
§3° Fica vedada a eleição do cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até o 20 . (segundô)
grau por afinidade do presidente ou dirigente máximo da entidade.
.....
Art. 27 - As Assembleias Gerais se instalarão em primeira convocação com a presença da maioriª
$impJ~sqos seus componentes e em segunda convocação, uma hora depoiS, com qualquer
.. hÚmêrol \
~:i;'
':':

A~.2à i= T6das a§/déiiberil~ões da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos, salvo \
nos casos específicos em que este Estatuto exija quorum especial.

0.";'i.i$$';'i.!.i" ;U .j"u.n.'u.;;lmMi.1i.o.,ú,JS' .,~l4i;.iil,;.t4i','.t..

...

SEÇÃO 11 PRESIDÊNCIA

Art. 30 - A Presidência da CBDA, constituída pelo Presidente e yi~~-pre~ident~, 9lJE!~OO~
administradores, é o Poder que exerce as funções administrativas E! executiva~da Enti~ade,
assessorada por um Diretor.
\§1° PQqeráhC\ygr.reeíeiçãQpara quaisquer dos Poderes da CBDA que dependem de eleição.

;2ÔO ~~~~ide~~~, eJ:edsi~Pedimentos legais de qualquer natureza,

inclusive licença, será
substituído pelo Vice-Presidente, Diretor Secretário ou qualquer outrqITlémbro da DirEltoria com
todas as atribuições inerentes ao cargo, conforme ordem previâmente estabÉilêcida pel9
Presidente.

i rí: 31 - Omandato do Presidente e do Vice-Presidente durará de sua posse até a realização
c!aA§sembleia que elegerá os novos mandatários, na forma deste Estatuto, só cessando, porém, as
suas · responsabilidades após a passagem oficial do cargo ao seu substituto, sem prejuízo da
pré~!ação de contas do mandato anterior, com o parecer do Conselho Fiscal eda Auditoria
\ Extema .

.Parágraf~lVnico: A transmissão de poderes será feita imediatamente após a eleição de que trata
Ô pr~senté ârtigo, de acordo com o disposto na alínea "c", do artigo 24.

Art. 32 ~.Apet~sidente compete:
.:.;.;.-.:.

â} lomar d~éi~ão julgada, no seu entendimento, oportuna à ordem e aos interesses da CBDA
inclusive nõ~ (:asos omissos;
H)ielar pela harmonia entre as filiadas, em benefício do progresso e da unidade política
/ ~esP9rto aquátiCO brasileiro;
::

c)
superyisionar,
coordenar,
dirigir
e
econômicas, financeiras e desportivas da CBOA;
d) convocar

e presidir,

sem direito

fiscalizar

as

...:".-:':"."

atividades admi6istrativaf /

a voto, as Assembleias Gerais da CBDA;

,e) convocar o Conselho Fiscal;

Oprêsic:tir:, sem direitÇl a voto, os Congressos da CBDA;

g)çóllv~r.~ ,:~ reSidi~ a~,reuhlões de Diretoria, com voto de Quantidade e qualidade;
h) nomear, suspender, demitir, contratar, elogiar, premiar os funcionários, abrir
instau~ ~ pro(:(:§~os,pqstE!rl11()S} c!o

Regimento

~~~~~~~::~~~~~i!~r~:~~~~12W~~~~~~;tes,

Geral

e

observada

coordenadores,

inquéritos e

à legislação vigente,

assi~~~D~~s.. çH.. as$9sspres

aSSina;<~u~;:~:r c:~trato :u~{cri: ObrigaçãO para a entidade ou ~~J~ ~!~

i)
após autorização da Diretoria;

"Ulj.j.iU.leM.t.iU:S:i".J:li••.. tt:I.i.:t,Z,U;U;;;i';,l';J.1"~j.t4'irJ,l"

e . •.. •

j}. aRlic~rpen~lig.ag.e5previStas neste estatuto aos que infringirem a ordem
<CBDA, .9tJpr~~i~~()~
~E!gulamentos de competições.

em·

e os

interesses da

SEÇÃO 111 DA DIRETORIA

':>.:': .

Art. 33 - A Diretoria é o órgão de Administração da Entidade, comp6staPêloPresident~, pelo
Vice-Presidente e por 5 (cinco) Diretores, todos indicados pelo Presidentê>
..
.
Parágrafo Único: O Vice-Presidente, independentemente do exercício eventual da Presidência da
CBpA, poderá desempenhar qualquer parcela de função executiva do Presidente, em caráter
J@nsitório, quando for por este delegada em termos expressos.
.

;rt:~34 ~< EQ1caso

de impedimento ou vaga do Presidente e do Vice- Presidente daCBDA, os
Difetores .. $efão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência, conforme a ordem
pr~viame~~7. . estabelecida pelo Presidente efetivo. Se a vaga definitiva ocorrer na vigência do
<últÜno ano do mandato eletivo, o Presidente em exercício completará o mandato até a passagem
i Óficial do cargo do seu substituto que vier a ser eleito na forma deste Estatuto.

~.~. 35 j ~~íicenças de membros da Diretoria não poderão exceder de 90 (noventa) dias, salvo
consentimento da Assembleia Geral.

~~ 36 ~ r6í~etoria

peIO"~~~Sidente:

se reunirá sempre que se fizer necessário e for convocada
As decisÕes da Diretoria serão adotadas em qualquer caso pelo voto da maiorlâ. de seus
membros presentes à reunião, cabendo ao Presidente, em caso de empate, além do seu vototo ····
i dequalidadg,
.

Art. 37 - AÓ"iretoria, coletivamente, compete:
a)
reunirl:se, ordinariamente, em dias determinados, pelo menos uma vez por trimestre
extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente;

e,

apresentar, anualmente, à Assembleia Geral, de acordo com o artigo 24, letra "a",8
.<{~I~t9[i9dos seu~ t~balhos, bem como o Balanço do ano anterior devidamente auditado pôr >
eh1p~~Sâ~ o projetct d~hrçamento para o novo exercício, devendo o Balanço ser publicado após a
b)

J 9proy~ç~? q"~,~ssern~. lei~ 4~ral;

c)
propor à Assembleia Geral a reforma
Regulamel1tos;

deste Estatuto e do Regimento

~;~~i;'F§~~!~~~essão de titulos Honoríficos,

Geràle

'iFii(~nf~lk
'f

e)
submeter à Assembleia Geral proposta para venda de imóveis, ou constituição de ônus
reais ou de títulos de renda e proceder de acordo com a deliberação que for tomada pela

Assembleia;

~~

~

~
Cq.ili.t.i#Imn,t.i.Jlha.t:Jl.iSU.f.iUik,UiUit...r.tSZ.,':.;.&'1.;,...
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f) submeter, trimestralmente, à apreciação do Conselho Fiscal, os balancetes da Tesouraria;
g) filiar Entidades, após processo regular, "ad-referendum", da Assembleia;
h) propor à Assembleia Geral a destiliação de Entidade filiada à CBOA; .•. .

' i)d~r . ibnheçi~~6~o. CirClJnstéll1cial

ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva das faltas ou
jrr~gulârjq~cJeSçometjda5Por.Federações ou Associações desportivas, ou ainda, por pessoas
vinculadàsà CBDA; .... .
....

j) apreciar, aprovar ou não e modificar, se necessário, os
Diretores dentro de suas atribuições;

Regulani~ntos~~r~Jéntadospelo~

organizar e aprovar o calendário de cada temporada;
fuydissolver, por proposta do Presidente, as comissões julgadas desnecessárias ou

in()~rantes;

i n)'lpreciar()~ relatórios apresentados pelos chefes de delegações da CBDA;

Q)I~gulamE:!ntar a Nota Oficial;

<

. propor afixação de prêmios e gratificações pela participação de atletas e outras pessoas
. em:: competições disputadas pelas equipes representativas da CBDA observadas as

, c1dtaçõesó~mentárias.
q)proporad:inçessão de auxflio pecuniário às filiadas;
/. r)examiAá; os estatutos das filiadas e as respectivas reformas bem como das que
". liâÇão;

soljCitare~>

'..

s) propor~\<realízação de despesas não presentes no orçamento desde que haja r(:!curSoS
disponíveis} âpós a aprovação pela Assembleia Geral de créditos extra orçamentários. ..

Art. 38 -Qs membros da Diretoria não respondem pessoalmente pelas obrigações qu(:!
contraírem em nome da CBOA na prática de ato regular de sua gestão, mas assumem essa
responsabilidade pelos prejuízos que causarem em virtude de infração dos Estatutos e da Lei.
,A,rt.~~- As deFisqes coletivas da Diretoria serão tomadas por maioria de votos. Em caso

~mpâtéi
çaberá
aO Presidente
o voto de desempate •
... .......
.... .. .
,........
:..
.".
,

,.

,

';.

,

.-

','

<~

~~:~Ó: " ê6nside~~~'se~~reSignatário

o membro da Diretoria que, sem motivo justificável,
faltar a mais de 3 (três) sessões consecutivas da Diretoria, ou a mais de 6 (seiS) intercaladas em
cada ano.

':;~"M.'U.I.i.J.' ... Y:i:iL ..i:Ji.'.:U.(.jjMI4Ü':1.i. U.ti.f14;J.iii:i.t4iUl"
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SEÇÃO IV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 41 - O Conselho Fiscal, poder de fiscalização e controle interno da CBOA, será
()brigat()riamef)teirst~l~dOiS; constituirá de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros

} ~üplent~s,~léitosd~ . fO~inâdesVinculada das chapas concorrentes a Presidência e Vice-

. Presidência) devendoséf indiCacJos à candidatura pelos integrantes do colégio eleitoral previsto no
are 16. I do presente Estatutô (Comissão Nacional de Atletas, Federaçõ~s filiadas e ÇllJbes), com
mandatos de 4 (quatro) anos pela Assembleia Geral e terá plena autonómiaeindepelldenciâ para
o exercício de suas funções .

. . . . §~~- O Conselho Fiscal funcionará com a presença da maioria de seus membros efetivos.
,'.':,. § 2° - O Conselho Fiscal elegerá seu Presidente dentre os seus membros efetivos e seu
Regimento Interno disporá sobre sua organização e funcionamento.

ArH42 -~. dt:l competência privativa do Conselho Fiscal:
;

i ª)~xaminar
mensalmente
'-',,",-:.::'-'-'.:

....::..... .

---.---

os livros, documentos e balancetes da CBOA;

,

/6)~presefltâr à Assembleia Geral denúncia fundamentada

sobre erros administrativos ou qualquer
violação . #~ L~f ou deste Estatuto, sugerindo as medidas a serem tomadas, inclusive para que
PO$sa, emcaªa caso, exercer plenamente a sua função fiscalizadora;

~) ~presen~t à

Assembleia Geral parecer anual sobre o movimento econômico, f!!1anceiro

a~ministr3!tiYdJé o resultado da execução orçamentária;

d) ~çnvocar

a Assembleia Geral quando ocorrer motivo grave e urgente; e)
emitir
Ô Orçamentp Anual e sobre a abertura de créditos adicionais ou extraordinários;
dar

e

pa~er sO~fe <
,"

' , "

J~i~cer, por solicitação da Diretoria sobre a alienação de imóveis.
CAPÍTULO V
DOS ÓRGÃOS DE COOPERAÇÃO
SEÇÃO I
DO CONSELHO CONSULTIVO

Art. 43 - O Conselho Consultivo, sob a presidência do Presidente da (BDA, é integrado por um
repre~~8t?Dt~~ .ums~pl~DJed1 < cada grupo de Federações filiadas, conforme as regiões
despgiJiVás !l)eriçi9rjªd~$}nâ~ªlirieasseg uintes:

a)

R~~;~~.· NJ~~: i~~~~na~: ~~~b~t.Acre, Rondônia, Pará, Roraima •~.'!:~'·~.~i~~i"·

b) Região Nordeste: Alagoas, Bahia,
Sergipe e Maranhão;

rnambuco, Piauí,

"i,CiI.i.CÜi'.'o9.U.iSJ.j.iLJ.',j'.i.tUS'.."'i.iRll.i.iSUl.' hUSIJ.iiL.i.lSLi .i .:!L
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c) Região Centro-Oeste: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso. Mato GrossÇ> do Sul;
d) Região Sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Miné'!sGeril.is; .
e)RegiãÔSul:PáraDá}
R.io Grande do Sul, Santa Catarina.
.
.:-::.::::::;' ...:;.:.....;... ·-,:/:-:.;i.: .....;.: ..; . ,':::,:::',-:.,::. . :::::.: ..:.::::. ':<:>::,

Att.4: ~ ostib~es!~=nt~s~:s regiões e suplentes terão o mandato de 1 ano.

Art. 45 - Os representantes e suplentes de regiões serão escolhidos em reunião dos Presidentes
das Federações filiadas ou de seus representantes, integrantes de cada grupo discriminado no árt.
43, convocada pelo Presidente e presidida por um de seus membros, obsÊ!i'vadoovotÓunitário; Em
caso de empate, será observado o que determina o artigo 16.
parágrafO Único: A escolha será feita anualmente por ocasião da Assembleia GeraLQrdinári3,
entre os Presidentes de Federação de cada região.

.

Art. 46 - Comporão ainda o Conselho Consultivo, o Vice-Presidente da CBDA, o Presidente da

A~sociaçãôB~ásileira de Técnicos dos Desportos Aquáticos- ABTDA o Presidente da União Nacional
dgs Atletas dos Esportes AquátiCOS - UNAA.
~rt.

47 -ColJ1pete ao Conselho Consultivo:

a}aconsêlhaFâ Diretoria da CBDA sobre qualquer assunto de interesse dos desportos aquáticos:

b) oPin~~ >~9Pfe o calendário e a regulamentação das competições nacionais prorpovidasPÊila
CBDA;
opinar sobre
t
Diretoria. ·
::::\.~::f.F

qualquer

matéria

que

lhe

seja

submetida

pelo Preside~~~. ou~la

SEÇÃO 11
DO CONSELHO TÉCNICO NACIONAL

Art. 48 - O Conselho Técnico Nacional, garantida a representação nos termos do previsto no art:
23, IH da Lei 9615/98, será integrado por membros de comprovada atuação técnica nas áreas dos
<1êSP0rtOS aquátiCOS·, C()Jll a atribuição específica de opinar, propor, organizar sobre quaisquer
/ matéi'iá$téc'1icas, iriclu~ive regulamentos e representações técnicas oficiais da CBDA.

pa~~~;~" cinic~;J~;' normas e recomendações emanadas do Conselho Técnico Nacional serão

submetidas pelos Supervisores à apreciação da Diretoria, para o fim dos atos normativos.

\1

Art. 49 - Conselho Técnico Nacional será constituído de:

•. .

a)

córis~ihÔTé.~ri>icdde Nàt~tã~;

.

b) Conselho Técnico de Nado Artístico;
c) Conselho Técnico de Pólo Aquático;
d) Conselho Técnico de Saltos Ornamentais;
e) Conselho Técnico de Águas Abertas; e f) Conselho Técnico de Masters.

~I Ib- ~ ~

.'u,ut.iYL
i., ... m"'.;~M,v.:::::rl4.i.U5.l.'l.mi.iSJ;.'LE . S.a:i:'S. a

yo

Y7J~ i

RCPJ -RJ 20/08/2020EDFJ59258ML T
fi .: 24/36

Art. 50 - cada Conselho Técnico dos Desportos Aquáticos será. . constituído de membros
designados pelo Presidente da CBDA, no mínimo 1 (um) por Estado, \ sob a giteção do Supervisor
Técnico da Entidade, na respectiva modalidade.
..
i~~' 5~ ~> OC~Q~.elho T~cpico Nacional terá a competência, organização e funcionamento

i estabelE!êidos~m. fegul~Q1eótcipróprio, aprovado pela Diretoria.

<i~rt:5~ J X ~g~A te~i~~s~O~i~ÇãO Brasileira de Técnicos de Desportos AquáticoS - ABTDA como
entidade que representa oficialmente os técnicos de todo o Brasil.

SEÇÃO III
DA COMISSÃO NACIONAL DE ATLETAS
Art.S3 - A Comissão NaCional de Atletas será integrada por atletas com a atribuiçãod~sugerir,
opinar e assessorar a Diretoria da CBDA e demais órgãos colegiados nos assl.lntos de
despprtos aquáticos.
' Art; 54 - i A Comissão de Atletas será escolhida pelo voto dos Atletas, em eleição direta organizada
. pglaCBDA) E!m conjunto com as entidades Que os representem, se houver, e será constituída por

:a. 4 (quatolSÊe) membros, sendo 06 (seis) representantes da Natação, 2 (dois) do Pólo
t\quátic~; 2J~ois) do Nado Artístico, 2 (dois) dos Saltos Ornamentais, e 2 (dois) de
Águas A~~~$, observados critérios de paridade de gênero e de reglonalidade.
/-:~;;:: .:::::-:~~:C<:.):{:;> : ;.

§1° - A Comissão Nacional de Atletas terá assegurada participação nos colegiados de direção da
CSDA e o~~uPresidente terá direito a voto nas Assembleias Ordinárias e ExtraollUnárias . .~
todos os; integrantes para os cargos da entidade nas Assembleias EletivasÍ1/3 do.
colégio eleitoral da CBOA).
. '.' . .
.

~ ~.~

. • • • • . . .• . - Asit ormas e recomendações emanadas da Comissão Nacional de Atletas
pelos superXisores à apreciação da Diretoria, para o fim dos atos normativos.

serãó~ul:>metidas
....

.. . . .. . . .

§ 3° - Será assegurada a representação da categoria de atletas das respectiva~

modalidades>aquáticas no âmbito dos órgãos da CBDA incumbidos diretamente dê
assuntos esportivos e dos órgãos e conselhos técnicos responsáveis pela aprovação
de regulamentos das competições.
A.f !• .~5.•. - A Co.mi~o Nacional de Atletas terá a competência, organização e funcionamento
êstágêlê(;igos com r~ulamento próprio, aprovado pela Diretoria.

/ ~~.~~~

CBDÃ. :'tém
União Nacional das Atletas Aquáticos- UNAA
representa oficialmente os atletas dos desportos aquáticos no Brasil.

CAPÍTULO VI
JUSTIÇA DESPORTIVA

::process~ :j~~:~~~radasOi:~~~:~aX:~in::: :~~~~~:ti~!?!!~;~~:~!~~ ~~;,~!:!~~{

de acordo com a disposto espeCificamente na Lei 9615/98 com suas alteraçoes posteriores.

ClHiUi.iU.ui.i ••• iliJ,J,iLJ.i.if •• n,USi.' tuas

~
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Art. 58 - É vedado aos dirigentes desportivos das entidades de admil1 istração ~da~. e~tid~~es d~
práticas o exercício de cargo ou função na Justiça Desportiva exceção feita a()~ < membrosda
Assembleia Geral das entidades de práticas desportivas.
..
SEÇÃO I

DA COMISSÃO DISCIPLINAR
Art. 59 - A Comissão Disciplinar, órgão de primeira instância para aPlita ç imediata das s~hçõJ~
decorrentes das súmulas ou documentos similares dos árbitrosbu . t:lindad~correntés
infri l1gência ao regulamento da respectiva competição instaurando o competente processo, Será
( composta por cinco membros de livre nomeação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

ã6

de

Pârágrafo Único: A Comissão Disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário e
.$E!~§ão de julgamento, resguardada a ampla defesa.
::;;:::::":::::;

::}::...

r;, regular

'.

TArtf 60 -ACornissão Disciplinar elegerá seu Presidente dentre seus membros e disporá sobre sua
organização e funcionamento, usando o Regimento do STJD no que couber.
> Art~

61

- . . Das decisões da Comissão Disciplinar caberão recursos ao Superior Tribunal de

~ustiça D~sPÓrtiva.

SEÇÃO 11
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUsnÇA DESPORTIVA
AI't~ 62 " Ao Superior Tribunal
.compete processar e julgar em
normas re.1ativas à disciplina
estâbelecidq$nos parágrafos 1°

de Justiça Desportiva (STJD), unidade autônoma e i ndependenté~
última instância as questões decorrentes de descumprimento de '.
e às competições, ressalvados os pressupostosprocessúais . . •
e 2° do Art. 217 da Constituição Federal.

:::'::::;.:".;'.<~:

Parágrafo Único - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva será composto por 9 (nové)
auditores na forma do art.SS da Lei 9.615/98 com mandato de quatro anos permitido uITIP
recondução.
.. . .
Art. 63 - O STJD elegerá o seu Presidente dentre seus membros e disporá sobre
organização e funcionamento em Regimento Interno.

1~.) ~4 ~ Ju~to)ao$TJD funcionarão um

1 (um) ou mais procuradores e um 1 (um)

a

.-ar ..",t,!. .. ; "

~oITIe~qp~ ~IÓ seu ~ies,idente.

Art. 65 .. Havendo vacância de cargo de auditor do STJD,

O seu Presidente deverá

oficiél;a

entidad~indiqlgpra p~rpqu~!,O p@~o máximo de 5 (Cinco) dias promova nova indicação.

rá·~.~;;·· • ~.~·~~.~ .: ~~g~;i~~s~d(trinta

d~·· · tÕ·~·~hiê~çãÕ.~.· .• •

·iórô·ã6.•·.• .

Pa
) dias do recebimento
••
sê··· Ó•
indicante competente não houver preenchido a vaga, o STJD designará substituto para OCUP~ i~
interinamente, o cargo até a efetiva indicação.

\f
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Art. 66 - Compete ao Presidente do STJD conceder licença temporária aos r!'íefubros, nundí
superior a 90(noventa) dias.
.'
.
i/i

'

CAPÍTULO VII

"} .

ºOR~GIf:'1~~ÇONÔMICO E FINANCEIRO, 00 PATRIMÔNIO,

DA RECEITA E DA DESPESA
Art. 67 - O Exercício Financeiro da CBDA coincidirá com o ano d)'il

e>c6mpre~nderá í ..

fundamentalmente, a execução do orçamento.

§1 o ~ O orçamento será uno e incluirá todas as receitas e despesas.
<§ i 2° - Os elementos constitutivos da ordem econômica, financeira e
e~criturados e comprovados por documentos mantidos em arquivos.

orçam(;n~~~ia

serão

>§3° - Osser'viços de contabilidade serão executados em condições que permitam o conhecimento
imediatodâposição das contas relativas ao patrimônio, as finanças e à execução do orçamento.

§ i 4° - TQdas as receitas e despesas estarão sujeitas a comprovantes de recolhimento ou
. . pagamentoeà,demonstração dos respectivos saldos.

~ . 50 bb~i~nço

geral de cada exercício, acompanhado da demonstração de lucros e
discriminarª .Q$ resultados das contas patrimoniais e financeiras.

~rdaSI

~~. 68 ~i8~~~~imônio da CBDA compreende:
M~us beQS móveis e imóveis;
'.
" b)

prêmios r~tebidos em caráter definitivo;
-.:.

c) o fundo de reserva, fixado, anualmente, pela Assembleia Geral, com base no saldo verificado "9
balanço;
d) os saldos positivos da execução do orçamento.

< Art. 69 7 As font~s ~e r~c:ursos para a sua manutenção compreendem :

· · • • • • • • •â)• . j~i~S• • ~:·· fili~'ção;

. .•,

b) mensalidades pagas pelas Entidades filiadas;
c)
d)

ta~~$d~it~h~f~r~rib.i~§(déãtléfá~;·.·

re~~~dé~~f~~i~Jj~bm~~i~~l~, ~~~peonatos ou eventos

n .. nrnn,

e) taxa de licença para jogos interestaduais ou internacionais a ser estabelecida pela
Assembleia Geral, anualmente;

~

~.

~&

I.f1iill!i!i:Mi(.).i.i••• J:i:S'''':il.iSUUi.l.li.1R4UIUitd.U:;;'iLL.USii.J.'"
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f) taxas fixadas em regimento específico;
g) multas;
h)
subvenções
e auxílios
concedidos
pelos
administração indireta/ ou eiY{decorrência de leis;

) 1) .

Poderes

ou Entidades da

q9natiYO~:~.••·~~ral ;i··. . . .

j) rendas com patrocínios;
I) rendas decorrentes de cessão de direitos e outras receitas.
Paf"ágrafo Único - A CBOA reconhece que as receitas resultantes de competições de masters,
inçlusive as decorrentes de inscrições, pertencerão a Associação Brasileira de Masters de Natação,
cabendo a esta indenizar a CBOA em 20% (vinte por cento) do valor da filiaçãQ desta na
) C0r:-sSANAT, na UANA e na ANA.

"' Art;f 70 - AdesPesa da CBOA compreende:

aJkaga~~~to

das contribuições devidas às Entidades a que estiver filiada à CBOA;

~jpaga~~~t(j:
s~léírios

de

impostos,

taxas,

tarifas,

contribuições

sociais, condomínio, aluguéis,

dê empregados e outras despesas indispensáveis à manutenção da CBOA;

c)despe~sc:b!l1 a conservação dos bens da CBOA e do material por ela alugado ou sob sua
responsa$Üldâde;
..

~r~~uisiçãO de material de expediente e desportivo;

-.:.-: : :,":-: ":«,:

e)

:::Ú::

custeio ;:~oS

campeonatos, competições, torneios ou eventos organizados pelàCBDA;

f) aquisição de distintivos, bandeiras, prêmios e carteiras;
g) assinatura de jornais, livros e revistas especializadas e a compra de fotografias para os
arquivos da CBOA;
J'rA'. . "

...

de publicidade
da
CBOA;
.
-.
.....
;

;;;~

Ç1esPE!~~$ de.· .re~resént~çãp;
j) despesas eventuais.

"UIi.i.i;U'''i.f.i.ih:i:J''.M''iUiUJ.i.CI,iZnliUh .... US'J.iLL.J.t4L .......
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CAPÍTULO VIII DA FILIAÇÃO

Art. 71- Em cada Estado, no Distrito Federal e em cada Território, aCBOA
filiação a uma Entidade dirigente do desporto aquáticO .

. .,ãrâglí!ftlÚnlco:~ > '. EI).tidades

filiadas
se
>elirigentes elo de~portq~quático nas zonas de sua jurisdição.
::t::::::':::':::.::-

::::t:.:.:.,:·~.:·:;

::::::(.C:::.:::"

reconhecem reciprocamente como

." : : :

Art 72 - A CBDA dará filiação, nos termos deste Estatuto, em QualQl.Ier época do ano, aos
requerentes que preencherem as condições deste Estatuto.

Art. 73 - São consideradas Entidades filiadas as atuais Que estão em pleno gozo de seus direitos
Estatutários ou aquelas que venham futuramente se filiar, obedecidos os preceitos legais e as
nOrmas deste estatuto.

Parágrafo Único -Ficará

sem
representação
na
(BOA,
mantidas entretanto suas
a Entidade que durante dois anos consecutivos deixar de disputar Campeonato
com
: Srasileiro ela categoria infantil, juvenil Junior e sênior e não pagar os débitos existentes
ela.
.

para

pe~~~áfiªade jurídica sem finalidade lucrativa;
b).ter seus. t:statutos e os de suas Filiadas em conformidadé com as normas emanadas da (BDA e
da Jederaçªo internacional respectiva;

c}ter

oi;~~~~i~

idônea cujos nomes e profissões de seus integrantes deverão constar do
req"LJerimento de filiação, sendo obrigatório que a função executiva seja exercida, exclusivamente;
. peIÓPresidê'Q,te;
..... .

remeter ~~esenho

co: i ~djcaÇãÓ

d)
do uniforme de sua equipe representativa e do seu pavilhão,
das cores, devendo sujeitar-se a modificá-lo, caso a CBOA o exija, antes de aprová-lo;
e) enviar relação completa de suas filiadas;

f) não conter em suas leis nenhuma disposição que vede ou restrinja o direito de associados
/ brasileiros·
;~j~

,,::)::::::::: .'":':'::.'

. ' -c::::' ':',-:::::::::., '

g}diti~j~8~, t~to: ~d~iepte.qiente

e com exclusividade, o desporto aquátiCO no território de
. jurisdição, tendo bem cÔmprovada a sua eficiência desportiva e material;

~ua

h) deposit~r a içia estipyladaQue I.he será devolvida, com a dedução de 20%, referentes a custas,
no ca~ºd~nãº$~r c:qrlC~did~(l fjli~çªo;

.~

\

VALIDO EM TODO

o TERRITORIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

RCPJ-RJ 20/08/2
EDFJ59258ML T
fi.: 29/36

Art. 7S - A CBDA poderá desfi lia r os filiados que infrinjam ou tolerenl ..Qye ~ejam i~fril]gi~8s e~~~
estatuto, do COB e da FINA e demais normas vigentes aprova~~s · pel~. t~P~....é .. pel(lFINA.,
respeitado o devido processo legaL
..
. . .... ..

CAPÍTULO IX
FILIADOS - DIREITOS E DEVERES

Art. 76 - São direitos de toda Entidade filiada:
a)

organizar-se livremente, observando na elaboração de
FINA;

. Nqrmas emanadas da CBDA e da

ti)

seusE§t~tJtd~~ R~imen~o~/ks <

fazer-se representar na Assembléia Geral, com direito a voto;

'i ci) :

inscrever-se

patrócinadQ~pela
CBDA;
:;..,:::::: ...} ....

e

participar dos campeonatos e torneios nacionais pr6hiovidos ou

:

di~putar

partidas interestaduais ou internacionais amistosas com suas representações
ouj5ermitir que seus filiados o façam mediante a licença previamente concedida pela
at~rlqi~~. as exigências legais;

re~6~;;das decisões do Presidente, da Diretoria ou de qualquer outro poder da CBDA;
to~~~ l~ibativa

desenvOlve~(º': des~~6

f) . .
que não colida com as leis superiores, no sentido de
aquático;ScifNlmorar sua técnica, formar e aperfeiçoar técnicos, árbitros e auxiliares.

...

. ...

.i~r aces.so irrestrito aos documentos e informações relativos à prestação de conta~: ~m c()rn& <

. aqueles rel~çionados à gestão da CBDA, sendo que as Demonstrações Financeirasga~ntidacte .....
serão anualrpente publicadas em jomal e serão postadas no sítio da Entidade na internet. >
........ .

Parágrafo único. As alíneas "a", "c" e "d" aplicam-se exclusivamente
às pessoas jurídicas, sendo as demais concementes tanto às pessoas jurídicas quanto ao .($)
atleta(s) membros da Comissão Nacional.

;~~6~hecer ~.

C'oÁ}

.
cQ[l1o única dirigente do desporto aquático nacional, respeitand()J
CtJmprin~ô eJázenc1~respeitar e cumprir pelas filiadas, suas leis, regulamentos, decisões e regras
desportivas;
.. . . .
b) subm§~~r~~y . . E~lHfq. ~p~xalllc: .da CBDA, bem como as reformas que nele proceder;

c) ~~;~i~h~LJ~t~~Õ~~; (~~~Jb~~!I~ades etaxas aque estiver obtig~a~i ~~~uiffis6Ü~to~~h1

impostas Ie qUálquêFÔutrôdébitoque tenha com a CBDA, recoIB~Qc19~9Sddfrês des~â,hÓS /)
prazos fixados, o valor de taxações estabelecidas nas leis e regulamentósemvfgor; ..... .
.

"'.Cli.i.iUiS.i.i.i.i5!lJ.tZ•• i.Ji.D.\i.USI.i.iUESUZUiS.4I.5.CSSs."'.a.cs,: . .
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d) cobrar as multas impostas aos seus representantes, às suas filiadas e aos seus funcionários
técnicos ou administrativos, bem como as percentagens dev. ida5 } ~lasc9m~tiçÕf;!S
internacionais ou interestaduais Que promoverem ou forem promovidas~la~EIl~i<:lClªes. qye . lhe
forem vinculadas, direta ou indiretamente e remeter à CBOA oQu~ .Joi~rr~qªCld() ri§ ~rai6'
máximo de Quinze dias;

. •·. • ~·; .· · f~·Ú~ ~~b~•.~·~·~.~ .~• ·. ~s . . ~bii~itaçÕes

para as transferências de atletas, licenças para partidas

il1ter~s~cj~aiS §Ú intet"'âdqlÍ~i$(jas respectivas taxas;

f) pedir licença à CBOA para promover eventos internacionais ou interestàáúais;
.
":'::::>~:/:::

licença para se ausentar do país com o fim de participar de

"

:<:;

evé~tbgi~t~macionais~

estimular e orientar a construção de estádios, ginásios e instalações próprias de natação;

il

élbster-se, salvo autorização especial, de relações desportivas, de Qualquer natlJreza, com
~ntiaades não filiadas, direta ou indiretamente, à CBOA ou por esta não reconhecidas;çÚiTIprindo-

'< ih~s preci8~amente:

pâi1:icjpar de eventos nessas condições; II - não admitir Que o façam as suas filiadas;

não ~~~i~ir

Que os atletas inscritos tomem parte, sob Qualquer pretexto ou fundameJ)to, em
I2v~ntos lõÇais/ interestaduais e intemacionais.

i~· ~scaliza~ : ;~alização de eventos internacionais ou interestaduais, no território de sua jurisdição;.>

a~hdo ciêijdâ. \à CBOA no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, atravésç1ê' relatphe>
detalhadode 'qualquer anormalidade verificada com a indicação dos responsáveis;

~;~romover,

obrigatoriamente, campeonatos regionais de natação, salvo
(+eleVância, 'j ulgado como tal pela CBDA;
I) enviar a~~almente à CBOA, até 31 de março, o Relatório de suas atividades noanoâhterior} .·
contendo os resultados técnicos de todos os eventos que promover, relação dos filiados e(Je ·
filiações concêdidas no período em referência;
..... .
m) comunicar dentro de 15 (quinze) dias a eliminação de atletas;

CSDA os boletins e as fichas de registro de atletas inscritos;
,.oonrr\Or pelas suas filiadas e enviar à CBDA, no prazo estabelecido,
--'"' .........Hrk!.i<' ·: o ··:".lF"..'m·j··"I.:.ril"\c,'.i·n."'i:·.,..::>·n>
'" stro, distribuídas pelas mesmas;

p) registrar os seus árbitros e técnicos na CBDA;

~;:6!~M~!i~!á;it%~:~~::~ações sol~itadas

desporto

pela

r) atender, nas condições a seguir especificadas, as requisições
do
~ittlS
CBDA:

~~
VALIDO EM TODO o TERRITORIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS
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I - mediante remuneração de cinco por cento (5%) da renda bruta dacQ.rppetjção r~~I.jzªdél( caso.a
Filiada, por outro qualquer motivo, não participe do produto desta renê.Jâ; > ....... .' . . .
. .

cessã6;~fái~~~ibs~~~orr~kdO~i \

II - não ocorrendo a hipótese prevista na alínea anterior, a
.So~t~ci~Ç.BD~ . ~p~l"\~sas.).d~~pesas feitas em conseqüência da competição e, se for o caso, as
aeéOrrE!Dt~s d~ªj4$fE!pqr y~nt1,!ra entabulados com os proprietários das praças cedidas.

' i)} ~te~~~~; ~~g~tam~~~~;{> ~;qUiSiçãO

ou convocação
integrarem qualquer representação oficial da CBDA;
t} atender a todas as requisições de material destinado às

competições ~~êi~i Jdà cBDÂ;

u) justificar perante a CBOA, uma vez requerida a inscrição, os motivos de alta relevância que
lin~iram a participação no campeonato ou competição dirigido ou patrocinado pelªmesma, a

filllde ser julgada a sua procedência;

.

.>:::::::::::::."::.::;:::.;:"

~r:tiar aCeDA, dentro deou15internacionais
(quinze) dias da sua realização, cópias das súmulas oficiais das
que efetuar ou forem realizadas em território de sua
c:ompetiçq~sinterestaduais

. . . . ição,pof suas filiadas;
>(w)

expedi~NÓta Oficial de seus atos administrativos;

k)temete~,a~'~almente, em duas vias, para o devido registro na CBOA, cópia dos contratos ou
âjUstes entre Jécnicos e Associações suas filiadas;

;;recon~~~,; i~a

..

CBDA autoridade única para editar regras oficiais de natação

~;territóriO •••••..

b~sileiro; a CBOA autoriza, tão somente as Entidades filiadas, também a publicarem as regras >

oficiªis de . natação, desde que a transcrevam na íntegra o texto da federação int~rnaciol'í~", <
divúlgada dêlÇ!, CBOA.
.'
.;:::,-::;.{

.

z) observa;' as normas antidopagem estabelecidas pela Agência Mundial
FINA, pela CBDA, pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo COB.

Antidopaª~~;/

Parágrafo único. Todas as alíneas são aplicáveiS exclusivamente a pessoas jurídicas,à.
exceção das alíneas "b", "i" e "z", Que também devem ser observadas pelo(s) atleta(s) filiadó~ i
membros da Comissão Nacional de Atletas.
.... '.

Art. 78 - Como resremunhoD:: ::o::::::::i:::::agem

~pecial àque~s que~

salien~~ [~P1 nçs~eryJçq~ . pr~~tad9~ao desporto, na qualidade de pessoas físicas ou jurídicas, a

:~:~;:~J~i:~:~il~i::t:riO Diretoria da CBD~~t:<,:r;'
da
Esporte Aquático em determinada competição, ou ação em favor da (BOA;

VALIDO EM TODO

o TERRlTORIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU

RASURAS
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b) Emérito, concedido àquele Que se faça credor dessa homenagem por serviços relevantes
;,
prestados ao desporto brasileiro;

p;~~;~~~~d~~~~~~

c) Benemérito, àquele que, já possuindo o título de Emérito, tenha
serviços releval"l~.E!s dignos de realce e que façam jus à concessão doféfêHd8tífulo;/

~~:~~~~J~',

que, já sendo Benemérito,

con~nua

prestando relevantes e

brâSil~i~o ª~t.lf~ ~ãli~~tatéffi

§ 10 - Aos atletas que prestarem relevantes serviços ao desporto
na sua atuação em defesa do mesmo, a entidade poderá concedertf~yI9S . hQ[lotíficos aserein
disçríminados em regulamento especial aprovados pela Diretoria.
...... ..... ........
.
.. .

i~~ -

São mantidos os titulos anteriormente concedidos pela CBOA até a data de aprovgção deste
EStãtuto.

ir.;:

79 - As propostas para concessão dos títulos constantes do presente CapítulQe outras
çriª~as emregUJamentos especiais, deverão ser encaminhados à Assembleia Geral pelàDiretoria
com a dey!(ja exposição de motivos, por escrito.
-"-':"":::::::':'"

~

80 . A!ém do diploma alusivo, os titulares terão direito a uma carteira especial Que lhes dará
ingressô ., nas competições organizadas pelas entidades filiadas.
CAPÍTULO XI
DOS SÍMBOLOS, BANDEIRAS E UNIFORMES
;{?:::<'::':

.{:::?:":::L

81
logotipo oficial, cores, uniformes e outros símbolos, quandO~~ fizereih .i
beêessários, além de suas derivadas aplicações que representam a CBDA; esta~o .
dep.r'lidos., em documento específico, contendo suas descrições detalhadâs:\\
· de\tidame"~~ aprovadas pela diretoria da entidade.
i;

iArt;.

."a

>"-:.::{,-.

Art. 82 - A denominação e símbolos da CBDA são de propriedade ~tl~~iva
entidade, contando com proteção legal válida para todo território nacional,
tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão
competente.
.. . . .

iP9r . . .

Parágrafo único. A garantia legal outorgada à CBDA neste artigo permite-lhes o
de 50.a clenQ~inação e de seus símbolos.

·.·rn,n".':'."'.r~í, ,....

.)

:;~~.

::(it':

CAPÍTULO XII DA DISSOLUÇÃO

~~d.9~~t~·· i~~~~~'~~~~:• ~rn~~~~~~;~~ :~~:s )s~~ ~:~i~~~lfa~:. ; ·~.~·;·7 .~bléia
Art.;~ 2 E~~~~~ d~~issoi~~J~~ 2~DA o seu patrimôniO liquido rej~~é@ •.' ..;....... .....

das entidades filiadas, por serem entidades de fins não econômicos.

• a!'i;';.".T.'''i';,:,::; .j~j: •• i.li.'.ti,U:i .i.iUIJl.i.iJUl.ChUSSJ.hi.i.iSi:.i.i'"

............. .
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CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

À~. }~~~ ~~~~~61~~àe~ 8~CBDA serão dadas a conhecimento de suas filiadas através da

No.t~. OnSI~í,~Ôtrandgemvrg9r a partir da data de sua publicação na sede ou
determinado pela NotáOfiéiaL

quando for

E~'W6;~j~i>~~~ c(j~ó), sé)

Art. 86 - Desde que não colidam com as disposições deste
constituíssem matéria regulamentar os avisos que o Presidente da CBDÂ > e~pedirseguidamente
(numerados.

87 • A administração social e financeira da CBDA, bem como todas asslJas r demais
i3tl\fiClcICles, subordinar-se-ão às disposições de um Regimento Geral, sendo da competência da
leia Geral, sua elaboração, por proposta da Diretoria.
.... .

~\~r entjdadeS

> 88 . •.•.
filiadas a esta Confederação se obrigam a reconhecê-Ia co:: a única
( ~I'lti~adeª~direção nacional das modalidades por ela dirigidas.

A:t:.

89 ;i Oçumprimento deste Estatuto, bem como dos acordos e decisões da CBDA é obrigatório
'< para todª~ a~>"Entidades filiadas e para terceiros envolvidos nos assuntos do desporto aquático,
çQtlsoante99.értigo
10, parágrafo 10 da lei 9.615 de 24 de março de 1998.
.
',"

~;

., ". ".

Art. 90 ± Fi~tn

CÓdi99. CiVil,;~ {

fazendo parte integrante deste estatuto as disposições do
H L~i 9.6j.S. de 24.03.98, do Decreto 7984 de 08.04.2013, do Código Brjt~.ileirri4e \
>JUstiça 'Desportiva, do Código Brasileiro Antidopagem, do Código de
. da CBDA. .
apl'Çlvado em Assembleia Geral aplicável a todos os Poderes da CaDA, das .n···lo
· 1rmas Qji~WI)~~tlliil1llllll!11t1
> FINA, da~i. l1ormas do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Olímpio
e das dj~~sições
contidas na legislação federal brasileira.
.
..>::~ .

parágraf~ Único. Os seguintes REQUISITOS da FINA são de cumprimento OBRIG;TÓ~IO )

.."

CBDA:

i

I.
Conformidade com as Regras Finas. O estatuto e as regras da Confederação Brasileira de
Desportos AquáticoS não podem estar em conflito com as regras da FINA (incluindo, mas nªo
I!.mi~~q, a Cons,titui.ção da FINA, Regras Gerais da FINA, Código de Ética da FINA, Estatuto da
FíN~,R~gras Téçnic~s çla FINA, Regras de Instalações da FINA, Regras Médicas da FINA, Reg@~
de tÔr.~tôle d~ Dopidg da ~1~A, Que podem ser alteradas e/ou atualizadas de tempos em tempps i
pêlaFINA):' Ohde hdüvét cbi1flito, as Regras da FINA devem prevalecer (Regra FINA C 7.3).
.
11.

Conformidade com as decisões da

~~~~o~~~:~d~8~j~:~;~~~~ae~~~t :~~~~
111.

~~~~fj~~~~ Infed~g;çl)!~sileira

FINA. A Confederação Brasileira de Desportos

com as decisões do Congresso da FINA e do

de Desportos

"qUáti;~~~tQ] ~(~~~~:

S.l

Regras da FINA. A Confederação BraSileira de Desportos Aquáticos estáôbrigada a o;,;:tÇYIIJI
que seus próprios membros cumpram as Regras da FINA, regulamentos, diretrizes e decisões dos
órgãos da fINA. Onde h~uver conflito, as Regras da fINA devem prevalecer (Regra FINA C

'1~~

rob

IV.

FINA

como oÓrgão Dirigente. A Confederação BraSi1eiraí.~g Dt~,~óSJJ~1~ii ~.:Jl

reconhecer em suas regras nacionais que a FINA é o único órgão réc:ôhhécidorlo mundo para •
. · reg~r 9$. PêsPP!10$t\qqátiç9S. Internacionalmente. (Regra FINA C 7.5)

~.; ./~;~~;ô~~~i~~\~~~~i~~~rferência

pelo Govemo. A Confederação Brasileira de Desportos
. AQuátitosestêÍobrigada .a gerir seus interesses independentemente e não ser influenciada por
<i
<}<i, . . . •.•
terceiros. (FINA C 8.2.6).
VI.

Aprovação do Estatuto e Nome. A Confederação Brasileira
. PlJ~çar aprovação do Departamento da FINA

. ~~ra
FINA QualQuer
C 7.4).

déDês~drt8~Â~~~ti~2: de~~ \

mudança de nome e/ou estatuto antes Que estás mudanças sejam

i ~i.~ d~. ~.!~jções.

váJigªs~
(Regra
....................

Obrigad~ ~\À()tificar

Ata
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos está
a
< ~~NA da~<~atás e local das eleições, e fornecer a ata do seu congresso para a FINA em sessenta
(60) dias~pós a conclusão do congresso. (Regra FINA C 8.2.8).

~~I~. FI;~ como

memboex·officio. Membro do Departamento da FINA deve ser o membro ex. p fficio cOfll / Qireito a voto na Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Desportos
ticos/ (~ggra FINA C 17.1.9).

~~~~\ de Anti·Ooping e Controle de Ooping Fora das Competições. A C9nfederci~Õ ·
leirá ~e .A)esportos Aquáticos deve cumprir com as Regras de Anti-Doping e';.g ermitirp...
d~doping fOrci das competições pela FINA. Os regulamentos da ConfederaçaqBrasileitá
> dlé·{)es:DOrtos Aquáticos devem indicar Que todas as Regrcis da FINA incluindo as RegPc!s de Antr~
g ql!g devem ser consideradas como incorporadas e devem ser diretamente /ªplicáveis i •
aceitas e ·$eguidas por competidores, equipe de apoio dos competidores, técnitOs'rnédjCO~i i
treinadore~/'empresários, agentes, eQuipe médica e para médica, líderes de
.çlubese ·
pelos representantes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos sob a .
..da
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. (Regra FINA C 8.2.4 Regra FINA) (Regra FI
14.1).
''' • ,.

e

Art. 90-A A CBDA, terá Ouvidoria encarregada de receber, processar e responder ~l~

solicitações relacionadas à gestão e quando responsável pela organização d.ª
nn:o'UI!IIft'u:.nro ao seu início, designará o Ouvidor, fornecendo-lhe os meios
mlllntICa(;aO n:ece~;Sall1
. os ao amplo acesso aos torcedores .

. .. Sãô deveres do Ouvidor recolher as sugestões, propostas e reclamaçôes quê \.
receber, examiná-Ias e propor à respectiva entidade medidas necessárias ao
aperfeic;oam~l'lto di;l gestão, c9mpetição e ao benefício do torcedor.
1-

e

O ~~~~~ ~~~55~~O O~~iJ~r, ~ediante comunicação po~j&~ ~!nsage", eIE!trC)njca;
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11 - O direito de receber do Ouvidor as respostas
reclamações, que encaminhou, no prazo de trinta dias •

i

às. ~tig~~iij~,pt§~~s

. ~ .J9 ; ~pu~~dQ.r~ti,lz~rj, prioritariamente, o mesmo meio de comunicação utilizado
páráO éhéamJnha ."entÓ(jesua mensagem.

· · ·. i.· · ~·~· ·~• · ~• · ~j~~·~· d~~Lj;·~·~ ~ toderá ser remunerada.

Art. 91 - Na data de aprovação deste Estatuto, estavam filiadas à

CBD~~~{~é~~inte~~~i;~~dê$;

.. Qi ;i Federação Amazonense de Natação-FAN.
Ô2 - Federação Paraense de Desportos Aquáticos-FPOA.
OS-Federação Maranhense de Natação-FMN.
/ 9.~i - Federação Cearense de Desportos Aquáticos-FeDA.
i OS p.Federação Aquática Norte-Riograndense-FAN.
Of) :./ Federf,lçãode Esportes Aquáticos da Paraíba-FEAP.
Ó7 ~ Fed~~ção Aquática Pernambucana-FAP.
Q87.Fedê~ção Piauiense de Desportes Aquáticos-FPDA.
{ Q~ ~ Fede~çâo Aquática Capixaba-FAC.
10 - Feder~Ç:$ío Bahiana de Desportos Aquáticos-FBDA.
Íl- Fedê.~çª·OJ Aquática do Estado do Rio de Janeiro-FARJ.
Fedérqç~oAquática Paulista-FAP.
X~- Fede@~o de Desportos Aquáticos do Paraná-FDAP.
í~: Fed~~çãºAquática de Santa Catarina-FASe.
...... - Fede.raçãh Gaúcha de Desportos AquáticosMFGDA .
.. .. . ..•.. Federação Aquática Mineira-FAM .
.. onla~r::>" Aquática de Goiás-FAGO.
I-At'A ..::.r;:an de Desportos Aquáticos do Distrito Federal- FDADF.
Matogrossense de Natação-FMN.
20 de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul - FEDAMS.
21 - Federação Aquática do Estado do Acre-FAEA.
22 - FederaçãoAmapaense de Esportes Aquáticos-FAEA.
23 - Federação Aquática do Estado de Rondônia-FAER.
24 - Federação Aquática de Roraima-FAR.
2S - Federação Aquática do Estado de Alagoas-FAEAL.
-E~ct~ração Aquática do Sergipe-FASE.
··· .. ··_·..·. ·. .cf:êdêração AQuáticérdo Estado do Tocantins-FAfT.

ü .-

presenté < Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral Extraord .. ..
realizada em 22 de agosto de 2017, para adequações à Lei 9.615/98 (alterado pelatei
13.155/~015), . ~ alte~do em Assembleia Geral de 20 de dezembro de 2017 para inclusão de
requis. i.~.Q~. obf!9~tóriº~d~f~de'9çãolntemacional de Natação • FINA,~o•.nvalidados~ alterados
novamênt~~i?A~~~mbl~i•.f-' ~~~Ide 19 de março de 2019 para~dequªçã9a~lÇi9~n(:iª~ .
de le~i~l~~9~e~pprtiv~eçoÍJ)~tê Olímpico Brasileiro, e s~rá submetidoàaprova~ãq~q
ComitêOlímpiêd Brasileiro e da Fedéração Internacional de NataçãÔ·j1Jl1~rTí~rite
as~t~sda~ \
Assembleias que o aprovaram.
. .. . . . .. ........
....
.... . . ...
.

.

'9);.411.1.1;"" ...;.; •• _&:;.].•::.•.11.1.' •.13 i. IIUzS

ço.rn

Reclfel PE,14 defevere.i.rP <I~ 202Q.

Nada mais tendo a tratar, o

Pres~ente agradeceu a todos os pre:;;~~~:::~;;J~:

. As.sem~l~i.~ ~.ra.I . Extrc;tordiQ~ria determinando que eu, Eduardo Aquiles Fischer, Secretário da
ASsêT~lêjâ, r~~@S$~ ~stqAt~qUe, lida e tido conforme por todos os presentes, vai assinada por
mj!!,i .~!~ gr~~!~ént~ .~~!q~ªyogado da CBOA, Or. Marcelo Jucá OAB/RJ n. o 122.727.
~"
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Recife/~êi·· 14de ;~v~reirode20~Ó: .

EDUARDO FISCHER -

CPF: 006.1Ô7.709-77

""'Ii.i.iHiJ.i.i.'.:SJ.j.•ts.c.Ji" .IS.C Sim:,

