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TiTULO I - DA DENOMINACAO, SEDE E OBJETIVOS

CApiTULO I - DA DENOMINAcfio

Aft. io -A AssoclA?AO DESFroRTivA DE FUTSAL DO DisTRITO FEDERAL,
intitulada como ADEF-DF, fundada em 10 de novembro de 2011, e uma entidade
civil,  spin  fins  lucr\?tivos,  co.n?iituid.p  p?r  urn,q.uadro  s.oci?I  pr6~pri?,  c8\
esportivos,  recreativos,  soGiais.  cu!1urais  e  civiGos,  cuifa  duraeao  6  pgiv
indeterminado.

CAPITULO 11 - DA SEDE
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Art. T -A ASSOCIAGAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL,
tern sede e fora a SMPW Quadra 05, cortyunto 03,  Chacara 06,  Casa  16 Park
Way - Brasilia - DF, regendcrse par este Estatuto e pela legisla?ao desportiva
pr6pria.

Art. 3° - Nao respondem os s6cios,  individualmente, pelas atitudes praticadas
PD°Es;Por#PT?§tA°S5E FeugF8mA?Lrf u% ###8` E£DmEREL:e    da    ASSOCIACAO

CApiTULO Ill - DOS OBJETIVOS

Art. 4° - Constitui obifetivos b6sicos da ADEFEDF:

a) Difund.ir e mctivar a pratica de esportes, em todas as suas modalidades, segundo as
leis e regulamentos que os regem;

b)     Promover o `congra?amento entre totes os membros e as entidades cong§neres;

c)     Promover atividades de carater desportivos, sociais, cultu;ais e civicos;

d)     Promover  a   pratica  de  futsal   amador  e   profissional,   no  ambito   nacional   e
internacional segundo as diretrizes trapedas petos organismos desporfivos legais;

e)     Promover e praticar todos os espories,  em todas as categorias observando as
normas e regras especificas;

f)      Promover atividades e programas estabelecidos em legislap6es pr6prias.,

g)     Desenvolver  atividades  de  lazer  e  prestar  assistencia  m6dica,  odontol6gica,
educacional,  de  forma?5o  profissional  e  outras,  valendo-se  notadamente  dos
incentivos admitidos em leis e/ou mediante celebra?ao de convenios especificos e
espeoiais,  com  prioridade de orian?as a jovens em  situagao de  vulnerabilidade
social-
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h)     Desenvolver atividades de empoderamento feminino atraves da pfatica desportiva.

Art. 5° - Para a consecug5o desses otyetivos, a ADEF-DF promovera sua filia?ao as
Entidades   dirigentes   do   desporto   no   pals,   promovendo   reuni6es,   competi?6es,
submetendo-se a legislag5o desportiva em vigcir e observando as normas aplicaveis
nos casos de convenios e contratos com outras lnstitui?6es.

Art. 6° -As atividades desportivas a serem desenvolvidas nos regimes profissionais ou
amadores,  sefao  de  conformidade  com  a  organizagao  legal  e  regulamentar  dos
desporfos do Brasil,  se orientafao no sentido de utilizar a sua pfatica como fator de
educa?ao   mental   e   integragao  social   no  ambito   local,   nacional   e   internacional,
especialmente quanto a juventude.

Art.  7°  -  A  ADEF-DF,  devefa  ser  transparente  em  sua  gestao,  tanto  nos  atos
administrativos, como na movimenta?ao de recursos e de fiscaliza§ao, seja ela interna
ou externa.

fffuLO 11 - DAS INSIGNIAS E DOS UNIFORMES

Art. 8° -A ADEF-DF {efa `escu.do Oficial ovJdrgomarca, bandeira, flamula e uniformes
ofilciai8, nas cores azul,,.d€rrheFho e branedJ:

§ 1° -Os uniformes Oficiais adotados pela ADEF-DF, sefao constituidos nas cores azul,
vermelho e branco.

§ 2° - 0 uniforme nckmero urn tefa a,s camisas na car vermelha, com o escudo, calg6es
na cor vermelha e meias na cor branca.

§ 3° -o uniforme namero dois tefa as camisas na car branca, com detalhes azul, com
o escudo, calg6es e meias na cor azul.

§  4°  -  Consideradas  as  circunstancias  de  cada  momento,  podefao  ser  utilizados
uniformes opcionais, sem descaracterizar as cores predominantes do azul, vermelho e
branco,  com  utiliza?5o de  caracteres  listrados,  quadriculados,  transversais e outros
afins.

§ 5° - 0 desenho dos simbolos da ADEF-DF, ou seja, o logctiponogomarca e outros
itens de comunica?ao visual podem ser atualizados, quando ocorrer nct6ria evolu?ao
nos   conceitos   relacionados   com   a   materia,   mediante   proposta   da   Presidencia
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CApiTULO I - DA DISCRIMINACAO DOS PODERES

Art. 9° - S5o poderes da ADEF-DF:

a)   ASSEMBLEIA GERAL
b)    CONSELHO FISCAL
c)    DIRETORIA EXECUTIVA

i.qE3S,.$8fa3/ooo|-Oi3|
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CAPI'TULO 11 - DA ORGANIZACAO E DO FUNCIONAMENT0

Art. 10 -A organiza?ao e o funcionamento da ADEF-DF, respeitando o disposto neste
Estatuto,  obedecefao aos  principios constal.tes dos atos emanados da Assembleia
Geral e da legisla§ao em vigor.

Art.  11  -A  ADEF-,DF  6  dirigida  pelos  Poderes  mencionados  no  Art.  9°  a  ningu6m
podera:

a)   Acumular,  ainda  que  em  carater transit6rio,  o  exercicio  de  cargos  de  qualquer
natureza, em mais de urn Poder ou 6rgao, exceto a Vice-Presidente;

b)   Exercer cargo em qualquer pod,er, case fapa parte da Diretoria Executiva, exceto
para os Ofeitos de particibar a? Assembleia Geral, quando convocada;

c)   Exercer cargos, cumulativamente, em qualquer Poder da ADEF-DF, quer de forma
direta ou indireta, exceto o Vice-Presidente:

d,speernea,i:tsu;tua:tees§gen393jssg:atrqa%,jfaudeg=%E,gg:uo:§#:6esfaq:aefoto6;3%voejrucdu,gapnr:enddoe

Federa?5o ou por entidade major a que estiver dircta ou indiretamente vinculada.

Art.12 -As resolu?5es dos Poderes e dos 6rgaos de cooperagao da ADEF-DF tern
tonga  executiva  e  dever5o  ser  cumpridas  e  observadas  imediatamente  ap6s  sua
divulga?5o pelos meios necessarios, o que podefa ser feito por fixa?ao na secretaria
da Sede Entidade, correspondencia, ncticias, editais e/ou outras formas admitidas.

Art.13 -Todas as vagas que se verifilcarem nos Poderes e nos 6rg5os da ADEF-DF
serao preenohidas por quem de direito, respeitadas as disposig6es deste Estatuto.

Art.14 -0 mandate de quem estiver cumprindo pena de suspensao, iifiposta per quem
de  direito,  ficafa  interrompido  durante  a vigencia da  pena,  uma  vez  homologada  a
competente  nctifica?ao  pela  Diretoria  da  ADEF-DF  "ad  referendum"  da Assembleia
Geral-
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Art.15 -Todas as eleig6es sefao realizadas por escrutinio secrete, exceto quando for
desejada a aclamagao, procedendo-se, em case de empate, a uma segunda vota?ao,
considerando os dois candidates cotocedos em primeiro lugar. Ocorrendo novo empate
sera considerado eleito o candidato mais idoso.

§  1°  -  S6  podefao  ocupar  cargos  em  qualquer  Poder  da  ADEF-DF,  os  brasileiros
maiores de 21 anos, que, alem de possuirem reconhecida compctencia, gozem de born
conceito poblico por suas virtudes civicas, sociais e morais.

§   2°   -   A   participa?ao   de   estrangeiros   nesses   Poderes   esta   condicionada   ao
cumprimento das disposig5es legais.

§  3° - Os membros dos Poderes nao poder5o ser remunerados pelas fung6es que
exercem  na  ADEF-DF,  sob  qualquer  pretexto,  exceto  se  exercer  as  func6es  de
Treinador e Preparador Fisico.

§ 4° a E vedado a funcionario remurrerado na ADEF-DF o exercicio das fung6es de
representantes na Assembleia Geral e em cargo Diretivo.

Art.  16 - Ap6s a  devida comunica?5o,  por escrito,  o membro de qualquer poder ou
6rgao  de   ccoperag5o   podera,   durante  o   periodo  administrativo,   Iicenciar-se  do
exercicio do cargo ou fun?6o, por prazo nto superior a 90 (noventa) dies. Ao poder
competente  cabe  ajuizar  os  mctivos ` alegados,   assim  como  prorrogar,   adiar  ou
interromper o gozo de qyalquer licenoa CqnceRdida.

..           ``       ,i  -.
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cApiTULO lil - DAs cORAPETENonAs E FUNcioNAMENTO DOs pODEFZEs

SE§A0 I - DA ASSENIBLE\lA GERAL

Art.  17 - A Assembleia Geral,  poder basico da ADEF-DF,  sera composta de S6cios
Fundadores  a  Proprietarios,  Grandes  Benem6ritos,  Benem6ritos  e  atlctas  que  se
encontrem no pleno gozo de direito estatutarios.                           .

Art.18 -A Assembleia Geral reunir-se-a:

I -ORDINARIAMENTE -Nos cases seguintes:

a)   Anualmente no mss de fevereiro, pare exarne do relat6rio e contas da  Diretofja,
ap6s parecer conclusivo do Conselho Fiscal, emitindo julgamento das Contas que
lhe forem apresentadas;

b)   Na Segunda quinzena de novembro, anualmente, para vctar o ongamento da receita
e despesas relativo ao exeroicio seguinte e elaborar a calendario esportivo anual
seguinte  da  ADEF-DF  respeitado  as  datas  quanta  aos  campeonatos  ofiiciais  e

I
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novembro.odadrena/menLoa;:P;7/1:;:P:5R:"#Y5AS#:-#Fbnalc)   E na primeira quinzena de novembro, quadrienalmente, para eleigao dos membrds
da  Assembleia  Geral,  Conselho  Fiscal  e  Diretoria  Executiva,   ressalvados  os
direitos,  tao-s6,  para  esses  casos,  os  votos  dos  S6cios  Fundadores,  Grandes
Benem5ritos,  Benem6ritos e representante dos atletas, quer como votantes e/ou
votadosf

11 -EXTRAORDINARIAMENTE - Nos casos previstos neste Estatuto, par convocag5o
do   Presidente  da  Assembleia   Geral   e/ou   por  requerimento   de   1/3  dos   S6cios
Fundadores,  Benemeritos  e  Grandes  Benem6ritos  e  pelo  Presidente  da  Diretoria
Executiva, com pauta preestabelecida.

Pafaarafo   Onic:a   -   Os   votos   a   serem   proferidos   sao   unitarios   e   igualitarios
independentes  da  categoria  a  que  periencer  o  vctante,  como  norma  geral,  as
deliberag6es sefao por maioria simples. Em caso de empate, recorre-se a urn segundo
escrutinio e, em caso de novo empate,  no caso de elei?5o,  sera vencedora a chapa
com componente mais idoso e, nos demais casos a pr6pria Assembleia elegefa uma
f6rmula de decisao.

Art.19 -Qualquer convoca§ao sera feiita por Edital publicado na imprensa local ou em
publica?ao   no  veiculo   oficial   da   associacao   e/ou   afilxado   na   sede   social,   com
antecedencia maxima de 30 dias e minima de 05 dias, da data preestabelecida para a
Assembleia.

Art.20-Oedital`dfeeonjo:agao;=i±ii#:.sempreosassuntosaseremtratadose
-.       f'       I                         i

somente sobre eles podefao deliberar validamente a Assembleia Geral.

Art. 21 - A Assembleia Geral sera presidida, pelo Presidente da Assembleia Geral ou
por qualquer outro s6cio escolhido pelos presentes.

Art. 22 - Cabefa ao Presidente da Assembleia Geral a escolha dos escrutinadores e
secretarios de seus atos.

Pafagrafo  unico - A Assembleia  Geral,  convocada  nos termos  desta  SECAO,  sera
jnstalada,  em  primeira convoca?ao com o "qu6rum" no Edital  de convocagao,  e em
Segunda  e  dltima  convocagao,  30  (trinta)  minutes depois,  com  qualquer ndmero de
presentes, que devefao assinar, obrigatoriamente, o Livrdiista de presenga.

Art. 23 - E ainda competencia da Assembleia Geral:

a)   Eleger os membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, dando-Ihes posse a
seguir;

b)   Preencher os  cargos vagos,  no  Conselho  Fiscal,  respeitadas  as  categorias  de
s6oios eapecificados no Art. 16 retro;

c)   Deeidir sobre reforma dos presentes estatutos, prenuneiando-se obrigatoriamente

B,   qu„
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:T_ _d®£:i =.._i.i_   iE:.iti3_::AiRolt3_W;Yg£sjLLA_.oF._ Id)   Decidir  sobre  a  aquisigao  e  alienagao  de  bens  imof5T3s,  mediante  parecer  do
Conselho Fiscal;

e)   Decidir, em dltima instancia intema, quaisquer recursos contra os atos dos Poderes
Eleitos;

f)    Delegar poderes especiais ao presidente da Direfroria Executiva da ADEF-DF para,
em nome desta assumir responsabilidades que fogem a competencia dele.,

g)   Anistiar, relevar ou comutar penalidades administrativas, excetuando-se os casos
de elimina?ao do Quadro Social,  por falta de pagamento, observadas as leis em
vigor e ressalvadas as competencias de 6rgaos superiores;

h)   Podefao participar da Assembleia Gerai, com direito a voz os membros da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal, no entanto sem direito a vcto;

i)     Deliberar sobre casos omissos;

j)     Apreciar e votar as contas da Diretoria Executiva;

k)    Decidir os recursos interpostos contra atos da Diretoria Executiva ou de qualquer
de seus membros;           .       ,    `\

I)     Supervisionar  todos  os  ai:s  da  b=iretoria,   da  administra?ao  e  vida  social  da
associagao,-

in)  Homologar os atos da Diretoria Executiva, conc;ernentes a fixagao do ntlmero, valor
e condi?6es de venda de titu!os, das contribui§6es sociais, bern como admiss6es e
afastamentos do quadro social, observadas as dispos.I?6es destes Estatutos;

n)   Assumir as atribui?6es da Diretoria Executiva, em caso de rendncia coletiva desta,
se a  mesma  ocorrer em  periodo  menor que  90  (noventa)  dias para t6rmino do
mandato.                                                                                                .

o)    Destituir os administradores;

p)   Alterar o Estatuto de aGordo com as normas previstas neste regimento.

q)   Reallzar consethos tecnieos  papa  aprova?8o  de  regulamentos  Has  ct]mpcti?des
eventualmente realizadas pela Associa?5o.

SE?AO 11 - D0 CONSELHO FISCAL

Art. 24 - a Conselho Fiscal 5 a 6rgao aut8nomo, fiscalizador da execugao ongamento
e financeiro da  associag5o e compor-se-a  de  3  (tres)  membros efetivos,  sendo  urn
membro representante dos atletas, com mandato coincidente com a Assembleia Geral
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Esm%=3:#ao c±ferjcdE35Li3ifi:3;:hgRsitigAftp8   riArt. 25 - 0 conselho Fiscal, alem ddt-poderes que lhe sao conferidos pelo presidente
e este estatuto, tom a poder de  ser insoMvel enquanto durar a Associagao,  sendo
obrigat6rio seu pleno funcionamento de acordo com a legislagao vigente.

Art. 26 - Conse!ho Fiscal elegerfe a seu Presidente e Vice§ e funcionafa com a maioria
de  seus  membros,  competindo-Ihe,  al6m  do  prescrito  na  legisla?ao  pertinente,  o
seguinte:

a)   Examinar, quadrienalmente, todos os documentos do Depariamento de Finan?as,
a escritura?5o dos balancetes, os documentos da tesouraria e a contabilidade da
ADEF-DF,  a fim de verificar a exatidao dos langamentos,  e ordem  dos livros e o
cumprimento das prescri?6es legais relativas a administra?ao financeira;

b)  Apresentar  a  Assembieia  Gerai  parecer  anual  sobre  o  movimento  econ6mico
financeiro e administrativo;

c)   Opinar sobre a abertura de creditos adicionais ao ongamento, tendo em vista os
recursos de compensagao;

d)   Opinar sobre qualquer materia de natureza financeira e que for encaminhada pelo
Presidente da Diretoria Executiva;

e)   Opinar sobre a compra, lofcagaq ou a!jepaSao de bens im6veis;

0    Dar parecer sobre bal=n`cete quadrierfal que o Departamento Financeiro submetera
a aprova?ao da Diretoria Executiva;

g)   Convocar a Assembleia Geral, quando ocorrer mctivo grave e urgente;

h)  Julgar a aprova?ao das presta?6es de contas anuais antes da Assembleia Geral.

i)    Criar, atualizar e reformular, regimento inferno, que regule seu funcionamento.

Art. 27 -Na ausencia ou impedimento de qualquer membro titdlar do Conselho Fiscal,
compete ao seu Presidente dar-lhe substituio, escolhido entre os suplentes eleitos.

sEeho Ill ,- DA DiRETORiA EXEcuTlvA

Art.  Z8  -  A  Presidencia  da  ADEF-DF,  como  6rgao  executivo,  a  constituida  pelo
Presidente e 01  (urn) Vice-Presidente, eleito pela Assembleia Geral, com mandato de
4 (quatro) anos, permitida uma tlnica recondu?5o e exercefa suas fun?6es com a direta
cooperagao  dos  Diretores  das  diversas  areas,  previstos  neste  Estatuto,  al6m  de
Assessorias de livre escolha do Presidente, remuneradas ou nao.

§  1°  -  Em  suas  faltas,  impedimentos,  afastamentos  eventuais  e  licenciamentos,  o
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Presidente que completafa o mandato.

§  3°  -  Em  case  de  afastamento  defiinitivo,  tamb6m  do  Vice-Presidente,  a  qualquer
tempo,  urn  dos  Diretores  remanescentes  convocafa  a  Assembleia  Geral,  para  o
preerichimento dos cargos vagos.

§  4°  -  0  Presidente  a  civilmente  responsavel  pelos  seus  atos  no  exercicio  da
Presidencia e sera a representante legal da Presidencia da ADEF-DF, em juizo e fora
dele, cabendo-the a direito de presidir as sess6es de reuni6es de Diretoria, com direito
a voto.

Art. 29 - A Diretoria Executiva compor-se-a do Presidente e do Vice-Presidente, ejeitos
pela  Assembleia  Geral,  do  Diretor  de  Administra?ao  e  Finangas,  e  do  Diretor  de
Promocao Social.

Pafaarafo Onico - Nenhum integrante da Assembleia geral, do Conselho Fiscal ou da
Diretoria executiva podefa ser remunerado, executando-se os casos permiiidos nesse
estatuto-

Art. 30 - Compete ao Presidente:
I,I,

•`

a)   Cumprir e  fazer cump;ir .o±. preieii6s d6ste. Estatuio,  da  legisla?ao  em  vigor,  e
executar as resolug6€s de todos os demais Poderes da ADEF-DF;

b)   Convocar e presidir as Assembleias Gerais;

c)   Nomear, admitir, punir e demitir os Diretores nomeados, assessores e funcionarios
da  ADEF-DF,  exigindo  filan?a  daqueles  que  estejam  obrigados  a  presta-la  em
natureza de suas fun?6es;

d)   Assinar  a  correspondencia  da   Presidencia  da  ADEF-DF  quando  dirigida  aos
Poderes e 6rgaos de hierarquia superior a delegar competencia ao Vice-Presidente
e aos Diretores;

a)   Alribuir ao Diretor de Administragao e Finan§as a assinatura dos termos de abertura
e encerramento de livros financeiros e todos os demais documentos financeiros ou
de eontabilidade, subserevendo-os antes de sou afastamento definitivo do cargo;

fl    Apresentar,  para  delibera?5o  da  Assembleia  Geral  as  modifica?6es  julgadas
necessarias aos Regulamentos e Regimentos;

g)   Ordenar a divulga?ao e publica?ao de todos os seus atos e decis5es, assim coma
os dos demais Poderes e 6rg5os de ccopera?5o, conforme explicitado no Art. 8;

h)   Submeter a  aprecia§ao da  Assembleia  Geral  o  relat6rio  e o  balan?o  anual  das
atividades;
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i}    Criar vencimentos,  fung6es e  atribuig6es dos funcio

demais 6rgaos da ADEF-DF, inclusive atletas;
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j)     Firrnar em  nome  da  Presidencia  da  ADEF-DF,  quando  devidamente  autorizado,
eonvenios5  contratos5  convenG6es, tratados ou outros documentos que envolvam
responsabilidades, respeitado o disposto neste Estatuto;

k)   Promover,  por intermedio  do  Diretor de  Administra?ao e  Finangas,  os  meios  de
arrecada?5o   de   rendas   relativas   a   quaisquer   competi?6es   sujeitas   a   sua
autoriza?ao, dentro da jurisdi?ao da entidade, sem prejuizo, inclusive, das rendas
do Departamento Social;

I)     Prorr!over,. por intermediq do Diretor de Administrag5o e Finangas o recolhimento a
estabelecimentos   bancarios   de   comprovada   idoneidacle,   Gas   disponibilidades
financeiras da ADEF-DF;

in)  4ssinar  de  forma  conif unta  (com  o  Diretor  de  Administrapao  e  Finan?as)  ou
ir!dividu_al  os  cheques  que  visem  a  pagar despesas  ongamentarias,  nos  termos
deste Estatuto; berp como utilizar c?rt6es ctetromagn6ticbs em nome da ADEF/DF
e movimentar cont-ais bancarias`por:meip reincto (Ofn-line).

-ll-

n)   Submeter quadrienalm6nte a aprovagao da Diretoria, os balancetes da ADEF-DF,
assinados pelo Diretor de Administrap5o e Finan?as e encaminha-Ios ao exame e
julgamento do Conselho Fiscal;

o)   Apresentar  a  Assembleia  Geral  o  relat6rio  circunstanciado  das  at.Ividades  da
Presidencia da ADEF-DF, juntamente com a balanap fiinanceiro relativo ao exeroicio
anterior e  parecer do Conselho Fiscal,  depois de apreciado por toda a  Diretoria
Executiva;

p)   Coordenar as  providencias  relativas  a  apresentagao  do  calendario  desportivo  e
social da temporada anual a das diversas faces em qua tomarao parte a Presidencia
da ADEF-DF, respeitando os regulamentos pr6prios;             .

q)   Promover a aplica?ao dos meios preventivos indicados nas leis de Federagao ou
nos atos expedidos pelos Poderes e 6rgaos de hierarquia superior, com o fim de
assegurar a disciplina nas competi?6es desportivas:,

r)    Nomear os Assessores que trata o presents estatuto:

s)   Conceper__ titulos  de  s6cios  em  qualquer  modalidade  por  relevantes  servigos  da
associa?Sos com a devida homologa?ao da Assembleia Geralt quando for o ease;

Art. 31 - E ainda competencia privativa do Presidente:

a)  Observar rigorosamente a execu?ao do ongamento da receita e despesas aprovado
pela Assembleia Geral e submeter a apreciagao da Diretoria todas as indica?6es
que, sobre o assunto, Ihe forem apresentadas pelo Conselho Fiscal.
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b)  Adctar  qualquer   providencia   de   urgencia   necessaria   ao   funcionamento   das

atividades da  Presidencia  da ADEF-DF,  nao compreerldida Has  suas atribui?6es
expressas, submetendo-a ao imediato pronunciamento da Assembleia Geral.

e)   Adotar qualquer medida diseiplinar preventiva ou punitiva sobre a existencia de fate
irregular no setor administrativo da Presidencia da ADEF-DF;

d)  Apresentar ao Poder competente recursos necessarios dos seus pr6prios atos;

e)   Submeter  a  aprova?ao  da  Diretoria  qualquer  processo  relativo  a  indeniza?5o
pecuniaria  a  autorizar  o  Diretor  de  Administra?5o  e  Finan?as  a  promover  sua
liquida?ao;

i)    Assinar com o Diretor da area respectiva, al6m dos diplomas e titulos desportivos,
os permanentes e tempofarios a que se refere este Estatuto e as atas das sess5es
da Diretoria, depois de lidas e aprovadas;

g)   Promover, principalmente, a divulgagao dos atos administrativos;

h)NF°e%raarg6Pers°,Ceu#u°jrzeos;£°emin%adte?:£assjeuxh£!easss°r€pap%ga6:=Ppru3:ficn:asrfe°decr::sb:ounadso

Distrito Federal;

i)    Representar a presidencia da ADEF-DF, nas Assembleias Gerais ou reuni6es junto
as Federag5es a que o clube estiver filiado;

j)    Supervisionar as atividades de esporte profi8.sional e/ou amador, em qualquer das
divis6es  em  que  tomar  parte  a  ADEF-DF,  quer  no  ambito  local,  nacional  ou
internacional.

Paraarafo  Onico  -  A  execu§ao  dos  atos  administrativos  compete  ao  Presidente
mediante autorizagao escrita,  suoessivamente  numerada,  ainda que tenham  carater
reservado,  sobrctudo  se  repercutirem  os  seus  Ofeitos  na  posigao  financeira  das
obriga?6es soeiais.

Art. 32 - S5o Departamentos basicos da Associa?ao aqueles a seguir relacionados,
Gujos Diretores serfeo indiGardos a empessados Pelo Presidente e por ale demissiveis
"ad natum" tao logo a situagao exfya e podefao ser remunerados:

a) Administragao - subordinado ao Diretor de Administragao e Finan?as;
b) Finangas - subordinado ao Diretor de Administra?ao e Finan?as;
c)  Promo§5o Social - subordinado a Presidencja;

Pafaarato Onico - Outros Departamentos pedefao ser criados, pela Presidencia, L'ad

.4.
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Art. 33 -A Vice-Presidencia compete, al6m do ja estabelecido neste Estatuto, substituir
a Presidencia em suas faltas e impedimentos eventuais e suceder-Ihes em case de
vacancia.

Pafaarafo  Onico  -  a  Vice-Presidente3  al6m  de  outras  atribui?6es  previstas  neste
Estatuto,  auxiliafa  Presidente  sempre  que for por ele convocado,  para  miss6es nao
previstas a especiais.

Art.  34 - Ao  Departamento de Administragao compete alem  das atividades que  lhe
forem delegadas pelo Presidente:

a)   Coordenar administrativamente todos os Departamentos da ADEF-DF;

b)  Controiar os bens im6veis e m6veis da associagao;

Art. 35 - Ao Departamento de Finan?as compete al5m das atividades que lhe forem
delegadas pelo Presidente:

a)  A   fiixagao    de    salarios,    gratifica§6es,    prfemios,    Iuvas    e    quaisquer    outras
remunerag5es a serem pagas aos t6cnicos, auxiliares, preparadores fisicos, medicos
supervisores e atletas, ne? diyersas ~proqalric!ade.S; -.` `

\,r'          -

I.          t       :t'     ,    t     ~`-

b)OrientarasatividadesdeseuDepari-air:ntdr6responsabilidadedeescrituragaodos
livros contabeis, guarda de valores, abertura de contas, movimenta?5o de numefarios
da associagao;

c)  Na figure de seu diretor, cabefa, assinar de forma cortyunta (com o Presidente) ou
individual os cheques que visem a pagar despesas ongamentarias,  nos termos deste
Estatuto;   bern  como  utilizar  carf6es  elctromagncticos  em   nome  da  ADEF/DF  e
movimentar contas bancarias por meio remote (on-line).

Arts 86 - Ao Departamento de Promo§5o Social compote al6m das atividades que the
forem delegadas pelo Presidente:

a)    Coordenar as atividades sociais da associagao, inclusive, em consonancia, com as
camadas  da  cidade  para  a  difusao  da  pfatica  social,  elaborando-se  o  respectivo
Galendario a ser posto em pratjoa nas datas oportunas-,

b)    Criar   regulamento   especifico   papa    ouvideria,    que   funcionafa    pelo   e-mail
contato@adefdf.com.br,   e   mante-Ia   em   pleno  funcionamento,   de   acordo  com   a
legislag5o vigente.

c)    Realizar ag5es de instrumentos de controle social;

d)    Coordenar urn canal aberto no site da Associa?ao e outros meios que se fagam
necessarios, a tim de tornar transparente os atos e prestag§es de copt?_s_qa ^ept_idade

;agff8;o?n-';s8!a,%n#;aieooffi
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para o pdblico interno e externo da ADEF-_DF.
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e}    Pub|icar anualmente os balan§Os financeiros da ASSociacao,.    L     cEpriii3P5:5R:{3WAIBYR^s.iL\kDF      i

f)     Elaborar   relat6rios    de    gestao    e    de    execu§5o    ongamentaria,    atualizados
periodicamente.,

Pafaarafo Onico - A cria?5o ou dissolugao de Depariamentos dar-se-a por proposta
da    Presidencia    "ad    referendum"    da    Assembleia    Geral,    promovendo-se    a
correspondente altera?5o estatutaria,  quando for o caso,  exceto o Departamento de
Promo?ao Social que nao podefa ser excluido enquanto durar a Associa?ao.

Art. 37 - A exemplo dos Departamentos, a Presidencia podefa criar Assessorias, com
a  indica?ao  dos  respectivos  titulares,  L'ad  referendum"  da  Assembleia  Geral,  nao
implicando em altera?ao estatutaria.

TiTULO IV - DO PROCESSO ELEITORAL

Art.  38 - Quadrienalmente,  no mes de novembro,  nos termos do presente  Estatuto,
(sempre clue pos§ivel na pfilmeira bifer!zena qe novembro), sefao realizadas elei§6es-gerais .--, i            ,.-          :`

Art. 39 - 0 mandate sera de 4 (quatro) anos, permitida uma tinica recondug5o sendo
inelegiveis o c6rtyuge e os parentes consanguineos ou afiins ate o 29 (segundo) grau,
pot adogao, ou pot afilnidade do presidente ou dirigente maxlmo da entldade.

Art. 40 - Sera nomeada, pela Assembleia Geral, uma Comissao Eleitoral composta de
03 (tr6s) membros, urn presidente, urn vice-presidente a urn membro, podendo recair
sobre qualquer modalidade de associado, inclusive s6cio atleta.

Art.  41  -  Cabefa  a  Comissao  Eleitoral  elaborar urn  regulamento  especifico  para  o
processo  eletivo,  submetendo-o  a  Assembleia  Geral,  proceder a  analise  prfevia  dos
pedidos de inscri?6es de chapas concorrentes aos Poderes a serem eleitos, podendo
impugnar  inscri?6es,  doferir  ou  indeferir,  alem  de  praticar tgdos  os  atos  pfevios  e
necessarios ao pleito.

Art. 42 -Cabefa, ainda, a Comissao, pelo seu Presidente presidir e dirigir a Assembleia
Geral  e  proceder, juntamente  com  os  demais  membros,  todos os  atos  relativos  ao
processo eleitoral.

Art. 43 -As chapas, que concorrefao ao pleito devefao ser inscritas, obrigatoriamente,
indicando todos os nomes dos candidates ao preenchimento dos respectivos cargos
na Assembleia Geral, Fiscal e Diretoria Executiva, devendo ser feitas at610 (dez) dias
antes da data prevista para a Assembleia Geral, mediante protocolo na Secretaria da
associagao.

§ 1® - Poderao ser apresentadas chapas individuals para o Conselho Fiscal e para a



§ 2° - As chapas serao apresentadas, com titularidades divers

14,89+V,'395.3;6"6Joi-oo

ASSocif.^i.f:`':t;.i:   DBfjpoRTIVA  i;E  FUTSP.I

DOD{§,ill;70FESEj7AL,ABa=f,,„{`:=

SMPW  QD`rj5   c(!Nj.03  CHAC-o6  CASA  3.`j

ahae
I,A''K   WAY

#Ft%Td3o%°p3adBfi8SghgkDF I
16gicos, eticos e .morals, com qualificagdes dos concorrefites ao pleito.

§  3°  -  Serao  consideradas  nulas  as  chapas  que  nao  esliverem  completas  e  n5o
contiverem   os  names  de  todos  os  candida[tos  aos  cargos  eletivos,   bern  come
respectivas qualifica?5es, n5o podendo, os postulantes parficiparem de mais de uma
chapa.

§ 4° -A inscri?ao sera indoferida pelo Presidente da Comissao Eleitoral, caso nao sejam
observadas  as  exigencias  deste  artigo,  cabendo  recursos  desta  decisao  para  a
Assembleia  Geral,  que  se  reunifa  automaticamente,  sem  a  observancia  do  prazo
anterior, dada a urgencia que o case venha a requer.

Art. 44 - E garantido ao S6cio AIleta o direito de representagao nos cojegiados de
diregao e na eleigao para os cargos da entidade.                                       „`...OuogRS=£;;S}Sa#D#o

TiTULOV-DOQUADRO SOCIAL                             15 9  2  0  4
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Art. 45 - 0 quadro social da ADEF-DF sera composto das seguintes categorias:

a)   Fundadores
b)   Proprietar.Ios
c)   Contribuintes
d)   Honofarios
e)  Atlctas

§ 1° -Todos os associados da ADEF-DF tom direito a livre associa?ao e desassocia?ao
obedecendo as normas descritas nesse estatuto. Para a associa?ao sera necessario o
preenchimento de uma filcha de cadastro com aprecia?ao da assembleia, enquanto que
decassooiagao 6 neceesario apenas que o s6cio entregue urn oficio na sede da ADEF-
DF solicitando a desfiliagao.                                                                     .

Art. 46 - Sao S6cios Fundadores aqueles que assinaram a ata de fundagao da ADEF-
DF.

Art. 41 - Sao S6cios Proprietarios aqueles que adquiriram o titulo correspondente a
esta categoria, Iimitados a 100 (cem), clya admissao sera regulamentada pela Diretoria
Executiva.

§ 1° -Aos s6cios fundadores. que fazem parte do quantitativo previsto no Art. 46, fiicam
assegurados os titulos de s6cios proprietarios,  com todos os direitos e deveres da
categoria.

§ 2° - Os S6cios Proprictarios quando necessario se obrigam a Taxa de Manutengao
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Art. 48 - S5o S6cios Honofarios as pessoas que tendo prestado relevante servi?o a
Ctrmuftidade ou ao clube, recebem este titulo par outorga da Assembleia Geral.

Pafaarafo  Onico  -  Os  portadores  desse  titulo  honorifico  estao  dispensados  de
qualquer forma de contribui?ao4

Aft. 49 - Sao S6cios Contribuintes que contribuem para a manutengao da ADEF-DF,
cuja taxa sera estipulada pela Diretoria Executiva.

Par6arafo   Onico  -  a   S6cio  Contribuinte  se   obriga   exclusivamente  a   Taxa  de
Manuten?ao mensal.

Art.  50  -  S5o  S6cios  AIIctas  aqueles  que  atuarem  como  integrante  das  equipes
amadoras  ou  profissionais  da  Associa?ao e  recebem  este  tituio  por outorga?ao  da
Diretoria Executiva.

Parfegrafo Onico i 0 S6cio Alleta, em principio, estafa isento de qualquer taxa, salvo
nos casos em que uma verba de cooperacao seja necessaria, a crit6rio da Diretoria
Execuiiva e da Assembleia Geral.

•          1               ;        i      !^`L           ;,1      ``

Art.  51  - o quadro sob;al da ''Ab`EFibF  §e;a boinposto exclusivamente  por pessoas
fisicas,  pod€ndo  a  Eritidade  crier outras  modalidades  de  s6cto  (usua;io,  drisitante,
tempofarios e outros) conforme regulamentado pela Diretoria Executiva.

Art. 52 - Somente os Propriefarios e atlctas serao elegiveis a Assembleia Geral e ao
Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, e sempre sefao membros natos, com voz e
vote nas Assembleias Gerais, desde que em dia com sues obriga?6es sociais e que
sabre eles nao recaia punig5es impostas por este Estatuto e/ou 6rgao com poderes
para tal.

Pafaarafo Onico -Todos os s6cios atletas, tefao direito a voz nas assembleias, porfem,
apenas urn tefa direito a vcto, sendo este representante, eleito pelos mesmos.

Art.  53  -  Os  t'Itulos  de  Socios  Propri\ctarios  pederao  ser  tinnsferidos  a  terceiros,
mediante  as  condi?6es  estabelecidas  neste  Estatuto  e  no  Regimento  lnterno  da
assoc'a9a°`                         cApfruLo „ _ Dos D,REITos      E4.89+N,Sg§A£}C6N6J01pOOT

Art. 54 - Sao direitos dos s6cios:

I - Proprictarios e AIletas:
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a)  Votar e ser votado nas Assembleias Gerais e ocupar carg5th
da associa?5o;
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a)  Ter livre acesso as dependencias da associag5o, independentemente de estarem
prestande seats services a Entidade.

I I -De todas as categorias:                                                             w¢.. ~B#RE#*D#o

a)   Livre associa?ao e desassocia?ao;                                                                   15 9 2 a  L

b)  Participar de Assembleias Gerais especiais;                                     r\~ to"" Junfro

c)   Frequentar  a  sede  social  e  pariicipar  das  reuni6es  desportivas  e  sociais  da
associa?5o, segundo os hofarios e condigives afixadas no Regimento inferno ou em
convenios e contratos;

d)  Ocupar Cargos em comiss5o, quando convidados;

e)  Propor admiss5o de ncivos s6cios;

f)    Exigir, por meios Esiatutarios e regimentals, o cumprimento das normas que regem
a ADEF-DF.

cApl'TULQunr_:DASqBRIGjre6ES
<-i

Art. 55 - Sao obriga?6es dos s6c;os:

a)  Obedecer as disposig5es do estatuto,  do  Regimento  lntemo,  dos  Regulamentos,
Gas Normas a Has Resolu?8es:

b)  Acatar  as  decis6es  da  Assembleia  Geral,  da  Assembleia  Geral  e  da  Diretoria
Executiva;

c)   Pagar, pentualmente, as coritribuig5es a que estive`r suifeito, segundo a categoria a
que pertencer;

d)  Comparecerem  as  reuni6es  previamente  convocadas,  i;elusive  da  Assembleia
Geral,  Conselho  Fiscal e da  Diretoria  Executiva,  postos que,  ao contfario,  em 03
(tres)  faltas consecutivas  ou  de 05 '(ctnco)  reuni6es alternadas,  perderao o  seu
mandato, desde que n5o justificadas;

e)  Aceitar, sem obje?6es ou restri?6es {ap6s dado o direito de ampla dofesa), que o
s6cio eliminado por qualquer motivo ou raz5o, tenha seu nome excluido do Quadro
Social e sou titulo cancelado, nao tendo direito a quakyuer forma de indeniza?to ou
reparo,  ficando  entendido  que  os  valores  anteriormente  pagos,  o  foram  como
compensacao peio uso das instalag6es e servi?os da associagao.

cAp/Tt/[o /v-OAS PRO/a/C6ES   |4.8979583/0001-®OT
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a)  Manifesta?5es  de  carater  politico,  nas  dependencias  da  associaeao,  bern  como
aviltamerlto as crengas e ra?as,.

b)  Descumprimento dos presentes estatutos e regimentos da associa?ao, em tedas as
eamadas.

cApiTuro v - DAs iNFRA$6Es E APENAs6Es

Art.  57  -  As  infra?6es  por  transgress5o  aos  presentes  estatutos  e  normas  da
associa?ao, sujeitam aos infratores as seguintes penalidades:

a)   Advertencia
b)   Suspensao tempofaria
c)   Eliminagao

Pafagrafo Onico - Tais penalidades independem das de competencia do Tribunal de
Justiga Despertiva das Federap5es.

Art.  58  -  As  penalidades  sefao  aplicadas  peJa  Diretoria  Executiva  inclusive  as  de
exclusao  por falta  de  pagamento,  sendo  que,  nesses  casos,  nao  serao  admitidos
recursos.  As  de  eliminaeao,   por  outros  motivos,   s6  poderao  ser  aplicadas  pela
Assembleia Geral e serrip[e com ~audien.cia do envo!vido e resguardado o amplo direito
dedofesa ..,. `               :.,.    r_     ,    :    ,\,.:`+.:,.:,i,,`._r
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Art. 59 -A pena de elimina?ao somente podefa ser aplicada nos seguintes casos:

a)   Quando ocorrer reincidericia especifica em falta anterior;

b)   Deixar de pagar as taxas de obra e contribui?6es devidas ao clube,  por periodo
superior a 03 (tres mensalidades);

c)   Praticar desobedi§ncia as determina?6es emanadas do Poderes da Associagao;

d)   Incitar e/ou  perturbar a  disciplina  interna  da  associa?5o  6u  provocar a  disc6rdia
entre os s6cios,  salvo em  processo eleitoral e dentro dos limites de tolerancia e
democracia, quando de suas exposig5es de pontos de vistas aceitaveis.

Art. 60 - Da decisao da pena, salvo no caso de exclusao por falta de pagamento, cabera
recurso no prazo de 05 (c;inca) dias, para a Assembleia Geral, clya delibera?ao filnal a
irrecorrivel.

Art. 61 - E facultado ao Presidente da. Diretoria Executiva, tendo em vista a gravidade
da infragao, suspender preventivamente os direitos do s6cio, convocando de imediato
a Assembleia Gerai pare exame e c!ecisao do caso.

EL,a I.t
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Aft. 62 - Os atos iegais da ADEF-DF obrigam a todas as pessoas fisicas ou juridic;as a
ela direta ou indiretamente vinculadas, a partir da data de sua publicagao ou divulgagao.

ArtE 63 - Sao atos legais da ADEF-DF, al6m deste Estatuto, os c6digos, regulamentos
internos e demais prece-itos emanados dos Poderes e 6rgaos competentes para edits-
/os.

Art.  64  -  A16m  das  disposi§6es  da  legislagao  federal  do  desporto,  leis  federais
subsequentes  relativas  a  organizac5o  desportiva  no  Pals,  sefao  obrigatoriamente
cumpridas pela ADEF-DF, como parte, integrante de sua legislagao,  as deliberag5es
das Federa?6es a que estiver filiada, atTibui?5es legais e demais determina?6es,  no
uso de suas atribuig6es legais e demais determinagdes dos Poderes da  Uniao e do
Distrito Federal, assim como o Decreto 37.843, publicado em 13 de dezembro de 2016.

Pafagrafo Onico:  Serao obrigatoriamente cumpridas pela ADEF-DF, as disposig5es
era em vigor, segundo as leis vigentes, considerando principalmente o que disp6e a
Lei  9.615  de  24  de  marco  de  1998(Lei  Pel6),  que  institui  normas  gerais  sobre
desporto, alterada pela Lei 12.395, de 2011, considerando ainda o Decreto 7.984 de
08 de abril de 2013, que regulamenta a Lei Pel5 e revogou ao mesmo tempo cinco
outros decretos, bern come o que prove, a art.19 e 20, da Lei 12.868 de 15 de outubro
de 2013, que alterou recentemente +a L?i 95.`615/98, acrescentando a esta o art.18=A,
considerahdo estas informa§6es para a. iefarma dos estatutos das pessoas juridicas de
direito  privado,   com  ou  gem  .fins  lri6;ativos,   que  sao  encarragadas  -da  direcao,
coordenagao, administragao, normatiza?ao, apoio e pfatica do desporfo.

TITULO VII -DO REGIME FINANCEIR0

Art. 65 -0 exercicio financeiro da ADEF-DF coincidifa com o ano civil e compreendera,
fundamentalmente, a execu§ao do ongamento.

Art. 66 -E determinagao da ADEF-DF, constante em seu estatuto, que os gastos sejam
realizados    com    a    ap!ica?ao    integral    de    sous    recursos    na    manuten?ao    e
desenvolvimento dos seus objetos sociais.

Art. 67 - 0 Ongamento sera anico todas as receitas e despesas sujeitas a rubrica e
data?6es nele especificadas.

Par6arafo Onico - Sefao fixadas no orcamento todas as despesas ordinarias e  as
dota?6es  necessarias  aos  encargos  extraordinarios,  nao  podendo  ser  realizados
pagamentos   exlraordinarios   sem   a   abertura   do  crfedito   adicional   aprovado   pela
Assembl6ia Geral ou, nestes casos, se compromcter mais de 10% (dez por cento) do
Patrim6nio da Sociedade, pela Assembleia Gera!, em face de solicita?ao do Presidente
da Diretoria Executiva, acompanhado de pareceres da Diretoria e do Conselho Fiscal.

J'+
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Art. 68 - A receita compreendefa:

a)    Venda  de  titulos,  taxas  de  manuten?5o,  taxa  extras  de  obras,  emolumentos  e
recursos mencionados nos Estatutos Sociais, no Regimento lnterno da associagao
ou que forem aprovados pela Assembleia Geral ou pela Diretoria Executiva;

b)    Receita proveniente de convenios, con`Lratos, arrendamentos e alugu6is;

c)    Rendas das partidas extraordinarias promovidas pela ADEF-DF;

d)    Juros sobre aplica?6es e caug6es;

e/   Donafi.vos ou subveng6es de qua/quer nafureza,.        |4.897N,S583A3)°6N6Joi.OOT
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9J    Juros de J.mporfancj.as cauct.onadas,.                                            D0 B!§" ro FEDERAL. ADEF/DF
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h)     Multas impostas pela ADEF-DF;                                            L     cEp.."3%:i:{3INN¥RNs.tL\A.DF      i

i)     Recursos oriundos dos testes da.:Lderia Espdrtya Federal, e outras modalidades
que o clube tomar parte ou tenha. dir?iios,` ndhfprina da legisla?ao vigente e outras
ie.Is aplicaveis a e5p6cie ou que Jenham a se; editadas.

j)      Recursos oriundos da Lei de !ncentivo ao Esperte (Regional ou Nacional).

Art. 69 - A despesa compreendefa:

a)   As previstas no ongamento anual;

b)  Os  compromissos  assumidos em virtude  de  autorizagao  expressa  do  Colegiado
competente;

c)   Pagamento de contribui?6es regulamentares a entidades Superiores;

d)   Pagamento    de    impostos,    taxas,    salarios    de    funcionarios    dos    diversos
Depaftamentos e outros indispensaveis a manuten§ao e funcionamento da ADEF-
DF, bern como as de representa?5o dos integrantes dos demais poderes;

e)   Construga`o, amplia?ao, manuten?ao e conservac¥ao dos hens da ADEF-DF;

f)    Aquisi?ao de material de expedienlte e ciesportivo;

g)  Aquisi?5o de prfemios destinados aos merecedores das diversas modalidades;

h)  Assinatura de revistas, jomais e livros, bern como promo?ao de publicidade feitas

P.
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i}    Pagamento  de  passagens,  alimenta?5o  e/ou  aifuda  de  custo  aos  atletas  das

diversas caiegorias.

§ 1° -Nenhuma despesa sera feita sem a pfevia autoriza?5o do Presidente da Diretoria
Executive,  que  visa fa,  obrigatoriamente,  a  respectivo  expediente  gerador  do
fato.

§ 2° -  A ADEF-DF n5o responde pelas obrigag5es contraidas pelos Associados, seja
de  que  modalidade  for  salvo  se  enquadradas  nas  previs6es  do  paragrafo
antecedente.

Art. 70 - A escriturag5o da receita sera feita mediante a apresentag5o dos documentos
de arrecadag5o, visado pelo Diretor do Depariamento Financeiro, os quais indicarao a
natureza e a origem da receita.

Art.  71  -  a  Balan?a  Geral  de  cada  exeroicio,  acompanhado da  demonstra?5o dos
"Iucros  e  perdas"  registrafa  os  resu!tados  das  contas  patrimoniais,  financeiras  e

ongamentarias.

Pcaorm6:rroaf°an#en:'Cd°e;jd#Sech#:urpar%£addbes%esvfssaiso°smepnei:Spe:£sjdaednmf:jdda;5j::::;jad°dsa

Executiva,   sendo   ,necessario,   em   qua!quer   documento,   indicagao   prevista   da
importancia do debito, sua natureza, autorizagao legal e nome do credor.

Art. 72 - 0 pagamento de qualquer despesa somente podefa ser processado, ap6s a
devida autoriza?ao do Presidente da Diretoria Executiva.

Pafaarafo Onico -A escrituragao atendefa os principios de contabilidade e as normas
brasileiras de contabilidade.

TiTULO VllI - DO PATRIM6Nlo

Art. 73 - 0 patrim6nio da associa?ao 6 constituido per:

a)   Dos Bens m6veis;
b)   Dos Bens im6veis;
c)   Dos bens e Direitos tangiveis e intangiveis;
d)   Premios de carater perp5tuo.

14.897.583/ooo"oT
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TiTULO IX -DAS DISPOSIC6ES GERAIS

Art.  74 -  Sac  normas  legais,  com  Poder  Normativo,  a!em  deste  Estatuto,  todos os
demais atos da Assembleia Geral, bern como os que constituem decis6es dos Poderes:

or'
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Art. 75 -A ADEF-DF, consoante as disponibilidades, mantera urn peri6dico ou sumario,
coriT-I a derlorriiirila?ao de "0 modelo", que servira para iniserir as publica?6es ofiLciiais dos
atos emanados dos Poderes, sobre os mais variados assuntos afetos ao Clube, que,
depois de publicado, surtifa os Ofeitos legais, nao dando margem a ninguem de ignorar
sua consistencia, para se eximir de eventual responsabilidade.

Art.76 - A Associa?ao Despertiva de  Futsai do  Distirito  Federal,  garante a todos os
associados  e  filiados  acessos  irrestrito  aos  documentos  e  informa?6es  relativos  a
presta?5o de contas, bern coma aqueles relacionados a gestao da respectiva entidade
de  administragao  do  desporto,  os  quais deverao  ser publicados  na  integra  no  sitio
eletr6nico desla.

Art. 77 - Os editais, as convocag6es, os atos, as resolu?6es e as decis6es podefao,
tambem ser comunicados por:

a)   Publicagao em Diario Ofilcial;

b)   Divulgagao pela imprensa em geral;

c)   Fixa?ao na Secretaria da Entidade;

d)   Entrega domiciliar a dal.rjg¢ da a-Ssocia?ao;  >

e)   Envio de correspondencia via Coma;os.

ri4.897.583/oool-oollNSCRICA0   NO   CNPJ
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Pafaarafo  Onico - Optando-se pelas duas  tlltimas formas,  obriga-se o destinatario,
quando vincuiado a ADEF-DF, a receber o expediente passando recibo de contrafe, ou
comprovando sua veracidade quando chegar pelas vias legais indicadas.

Art. 78 - A ADEF-DF nao podera distribuir permanentes para livre acesso as pra?as de
desportos  e  muito  menos  sua  sede  social,  exceto  para  distinguir a  patrocinadores,
personaiidades, autoridades, membros que constituem seus Poderes e 6rgaos e as
pessoas envolvidas em convenios e contratos. Nesses casos,. entregafa, anualmente,
carteiras   com   caracteristicas   de   facil   identifica?5o,   para   utiliza?5o   pessoal   e
intransferivel.

Pafaaraifo Onico - Os empregados da ADEF-DF tefao iivre acesso as dependencias
prfeprias  e  outras  pra§as,  quando  em  servi§o,  mediante  a  exibigao  da  competente
identidade funcional.

Art.  79  -  Os  prazos  estabelecidos  neste  Estatuto,  leis,  regulamentos,  regimentos,
nctificag6es,  avisos,  cc]rrespondericias  e  demais  atos  legais,  sao  improrrcigaveis  e
contar-se-ao desde a  zero hora  do dia  seguinte  ao da  aprovag5o/da divulga?ao ou
publica?ao  chcial,  contendo  a  decisao  do  Poder  que  a  tomou,   ate  a  hora  do
encerramento normal do expediente do dia do vencimento do prazo.

./
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Art. 80 - E vedada a outorga de Procurag5o para votar e/ou ser votado em cargo de
qualquer natureza da ADEF-DF, bern c;orno para participar de Assembleias Gerais ou
de reuni6es de quaisquer dos poderes da associa?ao.

Arie 81 - 0 regimento intemo e demais regulamentos e leis desporfivas e principalmente
as de carater penal, emanadas da Assembleia Geral, somente entrain em vigor ap6s a
publicagao ou divuigagao pelos meios indicados mos artigos 11 e outros deste Estatuto.

Art.  82  -  0  presente  Estatuto  podefa  ser alterado  paroialmente  ou  totalmente  em
Assembleia Geral convocada especialmente para tal films mediante o comparecimento
de 2/3 (dois tengos) dos s6cios presentes e, com qualquer ndmero, em segundo e dltima
chamada.

Art.  83 - A dissolu?ao da Associagao somente podefa  ser decidida em Assembleia
Geral,  especificamente convocada  para tal fim,  mediante  o  comparecimento de  2/3
(dois tengos) dos S6cios Fundadores e propriet6rios, todos em dia com suas obrigag5es
sociais  e  financeiras,  em  primeira  convocacao;  e  em  Segunda  convoca?ao,  com
qualquer ndmero, pela maioria de vctos.

Art.  84  -Para  filns  de  atender  a  Lei  13.019/2014,  que  rege  as  organiza?6es  da
S,Ode:erde£:r:dc:Vf#dueac/aersa±n%Sas%C#3:%Sa:e#:£cErFit/oDaFbra:£::aoArf-2°iinciso

a)      Entidade privada sem fins lucrat;vos que nao distribua entre os seus s6cios ou
associados,  conselheiros,  diretores,  empregados,  doadores  ou  terceiros  eventuais
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutes ou liquidos, dividendos, isen?6es
de qualqiuer natureza, participa?5es ou parce!as do sou patrim6nio, auferidos mediante
o  exercicio  de  suas  atividades,  e  que  os  aplique  integralmente  na  consecugao  do
respect.Ivo  objeto  social,  de  forma  imediata  ou  por  meio  da  consiitui?ao  de  fundo
patrimonial ou fundo de reserva.

Pafaarafo Onico - Em caso de disso!u§ao da associagao, a transfeiencia do respectivo
patrim6nio   liquido  sera  distribuida  a  outra   institui?ao  juridica   de   igual   natureza,
conforme deliberar a Assembleia Geral Extraordinaria.

Brasilia (DF), 02 de setembro de 2020.

Advogado OAB-DF 46.853


