FEDERAÇÃO CATARINENSE DE

BASKETBALL

Fundada em 31 de Março de 1995 – Filiada a Confederação Brasileira de Basketball
Rua Araújo Figueiredo 119 – Salas 801 / 803 / 805 Centro –– Florianópolis / SC - CEP 88010-520
Fone/Fax: (48) 3224- 8011 Celular: (48) 9912-5354
CNPJ: 00.604.100/0001-27
E-mail: fcb@basket-fcb.com.br – Site: www.basket-fcb.com.br
Utilidade Pública: Estadual – Lei nº. 11.413 de 19/05/2000 – Municipal - Lei nº. 5.315 de 01/07/1998

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
RD 009/2015
A Diretoria da Federação Catarinense de
Basketball, reunida em 05 de março de 2015,
por proposta pelo Departamento Jurídico, e no
uso de suas atribuições,
RESOLVE:
1.

Com base nos artigos do Estatuto da FCB abaixo transcritos:

Art. 7° - 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 representantes do
Poder Público, a FCB poderá aplicar aos seus filiados, bem como às pessoas físicas ou jurídicas,
direta ou indiretamente a ela vinculadas, sem prejuízo das sanções de competência da Justiça
Desportiva, as seguintes penalidades (art. 48, Lei 9615/98).
I
II
III
IV
V

- Advertência
- Censura Escrita
- Multa
- Suspensão
- Desfiliação ou Desvinculação

Art. 43 - Ao Diretor Técnico compete:
a)..............................;
n) Emitir parecer sobre pedidos de licença para realização de eventos ou torneios ou torneios
interestaduais ou internacionais;
p)..............................
Art. 70 - São direitos de toda Entidade filiada:
a).......................................;
d) Disputar partidas estaduais, interestaduais ou internacionais amistosas com suas representações
oficiais mediante a licença previamente concedida pela FCB, atendida as exigências legais;
j)........................................

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE

BASKETBALL

Fundada em 31 de Março de 1995 – Filiada a Confederação Brasileira de Basketball
Rua Araújo Figueiredo 119 – Salas 801 / 803 / 805 Centro –– Florianópolis / SC - CEP 88010-520
Fone/Fax: (48) 3224- 8011 Celular: (48) 9912-5354
CNPJ: 00.604.100/0001-27
E-mail: fcb@basket-fcb.com.br – Site: www.basket-fcb.com.br
Utilidade Pública: Estadual – Lei nº. 11.413 de 19/05/2000 – Municipal - Lei nº. 5.315 de 01/07/1998

(Continuação RD 009/2015, de 05/03/2015)

Art. 71 - São deveres de toda Entidade filiada:
a)...................................;
g) Pedir licença para se ausentar do estado ou do país com o fim de participar de eventos nacionais e
internacionais;
y)..................................
1.1 – Comunicar que os clubes filiados devem atender as normas estatutárias descritas acima;
1.2 – Determinar que os clubes filiados enviem juntamente com a solicitação, informações
descritivas do evento;
1.3 – Determinar ao Departamento Jurídico da Federação que receba as solicitações sobre o
pedido do filiado e emita o parecer com a devida manifestação.
1.4 – Que os resultados das participações sejam informados a FCB através da cópia de
súmula dos jogos que realizou.

Florianópolis (SC), 05 de março de 2015.

PUBLIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.

OSCAR J. O. ARCHER
Presidente FCB

Aprovada pela Diretoria
FCB 05/03/2015

