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Capitulo I – Da Federação, Denominação, Natureza e Finalidade
Artigo 1 -  A Federação Paulista de Hóquei e Patinação, adiante nomeada, simplesmente, pela sigla 
FPHP, fundada em 22 de maio de 1948, é entidade privada de administração regional, de caráter civil, 
apolítica, sem fins lucrativos, com sede à Rua 
CNPJ sob nº 49.921.422/0001-99 e foro na cidade de
Associações e Ligas Desportivas, fundadoras ou filiadas, com prazo indeterminado de duração.
 
Artigo 2 -  A FPHP tem como finalidade criar, manter e administrar, no Estado de São Paulo, uma 
organização permanente e representativa das coletividades que se dediquem ou proporcionem a prática dos 
desportos adiante nomeados, de conformidade com as Regras Internacionais respectivas e Regulamentos 
locais, apropriados e aceitos: 

a) Hóquei em Linha, modalidade também conhecida por 
b) Esportes sobre patins de rodas em linha
c) Hóquei no gelo ou ice hockey

§ único – São objetivos da FPHP: 

a) Intensificação e generalização da prática dos desportos capitulados no 
b) Elevação do nível técnico

jurisdição; 
c) Promover o estreitamento dos vínculos de amizade dentro da comunidade esportista;
d) Promover, organizar, dirigir ou patrocinar campeonatos e torneios nas modalidades espo

sua jurisdição, em conformidade com a Legislação Desportiva Brasileira.

  

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

Da Federação, Denominação, Natureza e Finalidade
A Federação Paulista de Hóquei e Patinação, adiante nomeada, simplesmente, pela sigla 

, fundada em 22 de maio de 1948, é entidade privada de administração regional, de caráter civil, 
apolítica, sem fins lucrativos, com sede à Rua Marques de Itu, nº 679, 6º Andar – CEP 

99 e foro na cidade de São Paulo, Capital do Estado, constituída pelas 
Associações e Ligas Desportivas, fundadoras ou filiadas, com prazo indeterminado de duração.

tem como finalidade criar, manter e administrar, no Estado de São Paulo, uma 
esentativa das coletividades que se dediquem ou proporcionem a prática dos 

desportos adiante nomeados, de conformidade com as Regras Internacionais respectivas e Regulamentos 

Hóquei em Linha, modalidade também conhecida por hockey inline e roller hockey
Esportes sobre patins de rodas em linha, roller sports. 

ice hockey. 

Intensificação e generalização da prática dos desportos capitulados no “caput”
técnico-desportivo das representações do Estado, nas modalidades sob a sua 

Promover o estreitamento dos vínculos de amizade dentro da comunidade esportista;
Promover, organizar, dirigir ou patrocinar campeonatos e torneios nas modalidades espo
sua jurisdição, em conformidade com a Legislação Desportiva Brasileira. 
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Da Federação, Denominação, Natureza e Finalidade 
A Federação Paulista de Hóquei e Patinação, adiante nomeada, simplesmente, pela sigla 

, fundada em 22 de maio de 1948, é entidade privada de administração regional, de caráter civil, 
CEP 01223-001, inscrita no 

São Paulo, Capital do Estado, constituída pelas 
Associações e Ligas Desportivas, fundadoras ou filiadas, com prazo indeterminado de duração. 

tem como finalidade criar, manter e administrar, no Estado de São Paulo, uma 
esentativa das coletividades que se dediquem ou proporcionem a prática dos 

desportos adiante nomeados, de conformidade com as Regras Internacionais respectivas e Regulamentos 

roller hockey. 

“caput” do artigo; 
desportivo das representações do Estado, nas modalidades sob a sua 

Promover o estreitamento dos vínculos de amizade dentro da comunidade esportista; 
Promover, organizar, dirigir ou patrocinar campeonatos e torneios nas modalidades esportivas sob a 
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Capítulo II – Dos Filiados da 
Artigo 3 -  São filiados da FPHP
individual. 

I. São entidades filiadas efetivas: as Lig
personalidade jurídica própria;

II. Os filiados da FPHP não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações (sociais) 
financeiras da FPHP; 

III. São membros fundadores os que, por seus representantes lega
FPHP 

 

Artigo 4 -  Filiadas Efetivas à FPHP
a) Ter personalidade jurídica;
b) Reger-se por estatuto nos quais sejam respeitados os princípios básicos da FPHP, da Legislação 

Brasileira e dos Órgãos Superiores do Sistema 
c) Ter Diretoria idônea, devendo constar do requerimento de filiação, o nome dos diretores, 

domicílios e profissões; 
d) Ter realizado ou pretende realizar, competições desportivas nas modalidades previstas no artigo 2º 

deste Estatuto; 
e) Remeter junto com o requerimento de filiação, exemplar do respectivo Estatuto, bem como nome e 

cargos dos ocupantes da Diretoria da Entidade.
 
Artigo 5 -  Será admitida a filiação de grupos constituídos por equipes, em caráter experimental, sem as 
exigências contidas no item I do Artigo 3º e nas alíneas “a”, “b” e “e” do artigo 4º.

a) Os grupos previstos no caput deste Artigo serão considerados Filiados Vinculados e não terem 
direitos a assento e nem a voto nas Assembleias da FPHP.

b) Os Filiados Vinculados serão repres
maiores, capazes e idôneos, que se responsabilizarão, pessoal e solidariamente, pelo grupo que 
representam. 

c) Os Filiados Vinculados terão os mesmos direitos e obrigações dos Filiados Efetivos, re
exceções previstas na alínea “a” deste Artigo.

d) A Diretoria da FPHP formulará o termo de compromisso e solicitação de filiação a ser assinada 
pelos representantes do grupo.

 

Artigo 6 -  São condições para a postulação de inscrição de Filiado Individual:
a) Os menores de 18 (dezoito) anos deverão ser devidamente autorizados por seu respectivo 

responsável. 
b) A inscrição do Filiado Individual vale para a respectiva temporada.
c) A inscrição do Filiado Individual sujeita

Taxas da FPHP. 
d) Aceitar e submeter-se às normas do Código de Justiça e Disciplina Desportivas bem como aos 

regulamentos e regras adotadas pela FPHP.
 
Artigo 7 -  A admissão de novos filiados se dará mediante proposta da entidade interessada e aprovação 
da diretoria em reunião plenária, observadas as exigências dos Artigos 4º, 5º e 6º respectivamente.

  

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

Dos Filiados da FPHP 
FPHP as associações e ligas desportivas, bem como atletas de forma 

São entidades filiadas efetivas: as Ligas e Associações Desportivas, fundadoras ou não, com 
personalidade jurídica própria; 

não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações (sociais) 

São membros fundadores os que, por seus representantes legais, assinaram a Ata de Fundação da 

FPHP são aquelas que: 
Ter personalidade jurídica; 

se por estatuto nos quais sejam respeitados os princípios básicos da FPHP, da Legislação 
Brasileira e dos Órgãos Superiores do Sistema Desportivo Nacional; 
Ter Diretoria idônea, devendo constar do requerimento de filiação, o nome dos diretores, 

Ter realizado ou pretende realizar, competições desportivas nas modalidades previstas no artigo 2º 

Remeter junto com o requerimento de filiação, exemplar do respectivo Estatuto, bem como nome e 
cargos dos ocupantes da Diretoria da Entidade. 

Será admitida a filiação de grupos constituídos por equipes, em caráter experimental, sem as 
idas no item I do Artigo 3º e nas alíneas “a”, “b” e “e” do artigo 4º. 

Os grupos previstos no caput deste Artigo serão considerados Filiados Vinculados e não terem 
direitos a assento e nem a voto nas Assembleias da FPHP. 
Os Filiados Vinculados serão representados, ativa e passivamente, por 03 (três) dos seus membros 
maiores, capazes e idôneos, que se responsabilizarão, pessoal e solidariamente, pelo grupo que 

Os Filiados Vinculados terão os mesmos direitos e obrigações dos Filiados Efetivos, re
exceções previstas na alínea “a” deste Artigo. 
A Diretoria da FPHP formulará o termo de compromisso e solicitação de filiação a ser assinada 
pelos representantes do grupo. 

São condições para a postulação de inscrição de Filiado Individual: 
menores de 18 (dezoito) anos deverão ser devidamente autorizados por seu respectivo 

A inscrição do Filiado Individual vale para a respectiva temporada. 
A inscrição do Filiado Individual sujeita-se ao pagamento da taxa anual, prevista no Regim

se às normas do Código de Justiça e Disciplina Desportivas bem como aos 
regulamentos e regras adotadas pela FPHP. 

A admissão de novos filiados se dará mediante proposta da entidade interessada e aprovação 
oria em reunião plenária, observadas as exigências dos Artigos 4º, 5º e 6º respectivamente.
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as associações e ligas desportivas, bem como atletas de forma 

as e Associações Desportivas, fundadoras ou não, com 

não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações (sociais) 

is, assinaram a Ata de Fundação da 

se por estatuto nos quais sejam respeitados os princípios básicos da FPHP, da Legislação 

Ter Diretoria idônea, devendo constar do requerimento de filiação, o nome dos diretores, respectivo 

Ter realizado ou pretende realizar, competições desportivas nas modalidades previstas no artigo 2º 

Remeter junto com o requerimento de filiação, exemplar do respectivo Estatuto, bem como nome e 

Será admitida a filiação de grupos constituídos por equipes, em caráter experimental, sem as 

Os grupos previstos no caput deste Artigo serão considerados Filiados Vinculados e não terem 

entados, ativa e passivamente, por 03 (três) dos seus membros 
maiores, capazes e idôneos, que se responsabilizarão, pessoal e solidariamente, pelo grupo que 

Os Filiados Vinculados terão os mesmos direitos e obrigações dos Filiados Efetivos, ressalvadas as 

A Diretoria da FPHP formulará o termo de compromisso e solicitação de filiação a ser assinada 

menores de 18 (dezoito) anos deverão ser devidamente autorizados por seu respectivo 

se ao pagamento da taxa anual, prevista no Regimento de 

se às normas do Código de Justiça e Disciplina Desportivas bem como aos 

A admissão de novos filiados se dará mediante proposta da entidade interessada e aprovação 
oria em reunião plenária, observadas as exigências dos Artigos 4º, 5º e 6º respectivamente. 
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Capítulo III – Dos Direitos e Deveres dos Filiados da FPHP.
Artigo 8 -  São direitos dos Filiados à FPHP:

a) Participar dos campeonatos, competições, provas extraordinárias, fes
autorizados pela FPHP, preenchendo as condições estabelecias neste Estatuto e nos Regulamentos 
apropriados; 

b) Comparecer e votar nas Assembleias Gerais, observados os demais preceitos deste Estatuto.
 
Artigo 9 -  Aos associados e filiados 
informações relativos à prestação de contas, bem como àqueles relacionados à gestão da respectiva da FPHP.
§único – Os documentos relativos à prestação de contas e à gestão da FPHP serão publicados no 
integralmente no sítio eletrônico desta entidade no endereço 
“Transparência”. 
 
Artigo 10 -  O voto nas Assembleias Gerais é direito exclusivo dos Filiados Efetivos que estejam quites 
com os cofres da FPHP e que, efetivamente tenham 
quais tinha condições de participar no período de 1 (um) ano imediat
§ único – Perderá o direito a voto nas Assembleias o Filiado que deixar de disputar mais de um campeonato
consecutivos ou não, no período de 1 (um) ano imediatamente anterior à data da votação
Legislação vigente ou que não esteja em dia com os compromissos estatutários e regimentais.
 
Artigo 11 -  São deveres do Filiados Efetivos e dos Filiados Vinculados da FPHP:

a) Reconhecer a FPHP como entidade no Estado de São Paulo, com jurisdição bastante, sobre os 
desportos capitulados no artigo 2º deste Estatuto;

b) Respeitar e fazer respeitar, cumprir e fazer cumprir, por si e por seus Associados e Atletas, o 
Estatuto, Regulamentos e as Decisões da FPHP.

c) Manter em dia os pagamentos à FPHP, liquidando até o último dia de cada mês, os dé
manutenção, mensalidades, taxas, multas e afins que lhe forem atribuídos em decorrência deste 
Estatuto, Regimento Interno de Taxas e comunicações legais oriundas dos Órgãos Superiores do 
Sistema Desportivo Nacional;

d) Comunicar, dentro de 30 (trinta
eleição ou nomeação, indicando nome dos Diretores, respectivos endereços e profissões e a mudança 
da Sede Social ou dos locais destinado à prática dos desportos sob jurisdição da FPH

e) Comunicar dentro de 15 (quinze) dias, a eliminação de Atletas, especificando os respectivos 
motivos. 

f) Permitir o acesso às suas instalações de Hockey, desde que solicitado pela FPHP, aos atletas em 
treinamento oficial ou em disputa e competições oficiais
independentemente de solicitação da mesma, o ingresso de atletas participantes das competições dos 
campeonatos nos quais o Filiado estiver participando ou das quais seja Sede e sempre que for 
previamente solicitado pela Entidade.

g) Dar ingresso gratuito às suas instalações de hockey, aos Diretores e Oficiais da FPHP.
h) Fazer representar-se nas Assembleias Gerais;
i) Zelar pelo procedimento dos seus Associados durante as competições.
j) Zelar pelo bom nome da FPHP.

§ único – Qualquer filiado poderá solicitar demissão, através de carta com antecedência mínima de 30 dias e 
esta será validada mediante aceitação por parte da Diretoria pode, entretanto, conceder a demissão somente 
depois que todo e qualquer débito tenha sigo pago.

 

  

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

Dos Direitos e Deveres dos Filiados da FPHP.
São direitos dos Filiados à FPHP: 

Participar dos campeonatos, competições, provas extraordinárias, festivais e torneios promovidos ou 
autorizados pela FPHP, preenchendo as condições estabelecias neste Estatuto e nos Regulamentos 

Comparecer e votar nas Assembleias Gerais, observados os demais preceitos deste Estatuto.

Aos associados e filiados à esta Federação é garantido acesso irrestrito aos documentos e 
informações relativos à prestação de contas, bem como àqueles relacionados à gestão da respectiva da FPHP.

Os documentos relativos à prestação de contas e à gestão da FPHP serão publicados no 
integralmente no sítio eletrônico desta entidade no endereço www.fphp.com.br, obrigatoriamente na seção 

s Assembleias Gerais é direito exclusivo dos Filiados Efetivos que estejam quites 
com os cofres da FPHP e que, efetivamente tenham participado dos eventos oficiais realizados pela FPHP os 
quais tinha condições de participar no período de 1 (um) ano imediatamente anterior à data da votação

Perderá o direito a voto nas Assembleias o Filiado que deixar de disputar mais de um campeonato
no período de 1 (um) ano imediatamente anterior à data da votação

ente ou que não esteja em dia com os compromissos estatutários e regimentais.

São deveres do Filiados Efetivos e dos Filiados Vinculados da FPHP:
Reconhecer a FPHP como entidade no Estado de São Paulo, com jurisdição bastante, sobre os 

os no artigo 2º deste Estatuto; 
Respeitar e fazer respeitar, cumprir e fazer cumprir, por si e por seus Associados e Atletas, o 
Estatuto, Regulamentos e as Decisões da FPHP. 
Manter em dia os pagamentos à FPHP, liquidando até o último dia de cada mês, os dé
manutenção, mensalidades, taxas, multas e afins que lhe forem atribuídos em decorrência deste 
Estatuto, Regimento Interno de Taxas e comunicações legais oriundas dos Órgãos Superiores do 
Sistema Desportivo Nacional; 
Comunicar, dentro de 30 (trinta) dias, as alterações de seu Estatuto, distintivo e de sua Diretoria, por 
eleição ou nomeação, indicando nome dos Diretores, respectivos endereços e profissões e a mudança 
da Sede Social ou dos locais destinado à prática dos desportos sob jurisdição da FPH
Comunicar dentro de 15 (quinze) dias, a eliminação de Atletas, especificando os respectivos 

Permitir o acesso às suas instalações de Hockey, desde que solicitado pela FPHP, aos atletas em 
treinamento oficial ou em disputa e competições oficiais, oficializadas ou patrocinadas pela FPHP, 
independentemente de solicitação da mesma, o ingresso de atletas participantes das competições dos 
campeonatos nos quais o Filiado estiver participando ou das quais seja Sede e sempre que for 

o pela Entidade. 
Dar ingresso gratuito às suas instalações de hockey, aos Diretores e Oficiais da FPHP.

se nas Assembleias Gerais; 
Zelar pelo procedimento dos seus Associados durante as competições. 
Zelar pelo bom nome da FPHP. 

Qualquer filiado poderá solicitar demissão, através de carta com antecedência mínima de 30 dias e 
esta será validada mediante aceitação por parte da Diretoria pode, entretanto, conceder a demissão somente 
depois que todo e qualquer débito tenha sigo pago. 
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Dos Direitos e Deveres dos Filiados da FPHP. 

tivais e torneios promovidos ou 
autorizados pela FPHP, preenchendo as condições estabelecias neste Estatuto e nos Regulamentos 

Comparecer e votar nas Assembleias Gerais, observados os demais preceitos deste Estatuto. 

à esta Federação é garantido acesso irrestrito aos documentos e 
informações relativos à prestação de contas, bem como àqueles relacionados à gestão da respectiva da FPHP. 

Os documentos relativos à prestação de contas e à gestão da FPHP serão publicados no 
, obrigatoriamente na seção 

s Assembleias Gerais é direito exclusivo dos Filiados Efetivos que estejam quites 
participado dos eventos oficiais realizados pela FPHP os 

amente anterior à data da votação. 
Perderá o direito a voto nas Assembleias o Filiado que deixar de disputar mais de um campeonato, 

no período de 1 (um) ano imediatamente anterior à data da votação, na forma da 
ente ou que não esteja em dia com os compromissos estatutários e regimentais. 

São deveres do Filiados Efetivos e dos Filiados Vinculados da FPHP: 
Reconhecer a FPHP como entidade no Estado de São Paulo, com jurisdição bastante, sobre os 

Respeitar e fazer respeitar, cumprir e fazer cumprir, por si e por seus Associados e Atletas, o 

Manter em dia os pagamentos à FPHP, liquidando até o último dia de cada mês, os débitos de 
manutenção, mensalidades, taxas, multas e afins que lhe forem atribuídos em decorrência deste 
Estatuto, Regimento Interno de Taxas e comunicações legais oriundas dos Órgãos Superiores do 

) dias, as alterações de seu Estatuto, distintivo e de sua Diretoria, por 
eleição ou nomeação, indicando nome dos Diretores, respectivos endereços e profissões e a mudança 
da Sede Social ou dos locais destinado à prática dos desportos sob jurisdição da FPHP. 
Comunicar dentro de 15 (quinze) dias, a eliminação de Atletas, especificando os respectivos 

Permitir o acesso às suas instalações de Hockey, desde que solicitado pela FPHP, aos atletas em 
, oficializadas ou patrocinadas pela FPHP, 

independentemente de solicitação da mesma, o ingresso de atletas participantes das competições dos 
campeonatos nos quais o Filiado estiver participando ou das quais seja Sede e sempre que for 

Dar ingresso gratuito às suas instalações de hockey, aos Diretores e Oficiais da FPHP. 

Qualquer filiado poderá solicitar demissão, através de carta com antecedência mínima de 30 dias e 
esta será validada mediante aceitação por parte da Diretoria pode, entretanto, conceder a demissão somente 



 

FPHP –
 

Capítulo IV – Da Administração da FPHP
Artigo 12 -  A Administração da FPHP será exercida pelos órgãos adiante referidos, de acordo com as 
respectivas atribuições capituladas neste Estatuto:

I) Assembleia Geral; 
II) Tribunal de Justiça Desportiva e Comissões 
III) Conselho Fiscal; 
IV) Presidência; 
V) Diretoria; 

 

Artigo 13 -  A Gestão da FPHP será sempre pautada pela Transparência, sendo assim todos os atos e 
documentos relativos à gestão e ao funcionamento interno desta Federação deverão ser tornados públicos 
imediatamente após o início de sua validade através de publicação no sítio eletrônico acessível através do 
www.fphp.com.br, e comunicados às entidades Filiadas, Associadas e de qualquer forma Vinculadas à FPHP 
através de mensagem eletrônica. 
 
Artigo 14 -  A gestão da FPHP será delimitada por instrumentos de Controle Social. Sendo este controle 
primariamente exercido através do Direito e, sempre que não houver contradição com as normas do Direito 
Pátrio e com as normas contidas neste Estatuto, o
de condutas morais e de regras de trato e convívio sociais.

 
Artigo 15 -  Aos atletas Filiados, Associados e de qualquer forma Vinculados à FPHP, enquanto classe 
representada por esta Federação, é garantido o 
ocupar quaisquer cargos eletivos, da direção e dos conselhos técnicos incumbidos da aprovação de 
regulamentos das competições eventualmente organizadas por esta Federação.

  

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

dministração da FPHP. 
A Administração da FPHP será exercida pelos órgãos adiante referidos, de acordo com as 

respectivas atribuições capituladas neste Estatuto: 

Tribunal de Justiça Desportiva e Comissões Disciplinares; 

A Gestão da FPHP será sempre pautada pela Transparência, sendo assim todos os atos e 
documentos relativos à gestão e ao funcionamento interno desta Federação deverão ser tornados públicos 

te após o início de sua validade através de publicação no sítio eletrônico acessível através do 
, e comunicados às entidades Filiadas, Associadas e de qualquer forma Vinculadas à FPHP 

A gestão da FPHP será delimitada por instrumentos de Controle Social. Sendo este controle 
primariamente exercido através do Direito e, sempre que não houver contradição com as normas do Direito 
Pátrio e com as normas contidas neste Estatuto, o Controle Social sob a gestão da FPHP será exercido através 
de condutas morais e de regras de trato e convívio sociais. 

Aos atletas Filiados, Associados e de qualquer forma Vinculados à FPHP, enquanto classe 
representada por esta Federação, é garantido o direito de representação, para tanto lhes sendo permitido 
ocupar quaisquer cargos eletivos, da direção e dos conselhos técnicos incumbidos da aprovação de 
regulamentos das competições eventualmente organizadas por esta Federação. 
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A Administração da FPHP será exercida pelos órgãos adiante referidos, de acordo com as 

A Gestão da FPHP será sempre pautada pela Transparência, sendo assim todos os atos e 
documentos relativos à gestão e ao funcionamento interno desta Federação deverão ser tornados públicos 

te após o início de sua validade através de publicação no sítio eletrônico acessível através do 
, e comunicados às entidades Filiadas, Associadas e de qualquer forma Vinculadas à FPHP 

A gestão da FPHP será delimitada por instrumentos de Controle Social. Sendo este controle 
primariamente exercido através do Direito e, sempre que não houver contradição com as normas do Direito 

Controle Social sob a gestão da FPHP será exercido através 

Aos atletas Filiados, Associados e de qualquer forma Vinculados à FPHP, enquanto classe 
direito de representação, para tanto lhes sendo permitido 

ocupar quaisquer cargos eletivos, da direção e dos conselhos técnicos incumbidos da aprovação de 
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Capítulo V – Da Assemble
Artigo 16 -  A Assembleia Geral exercerá a soberania da FPHP e será composta das Associações
Filiadas, bem como bem como pelo Conselho Fiscal e Conselho de Atletas da FPHP
ou Representantes credenciados por escrito

I) Eleger os administradores; 
II) Destituir os Administradores;
III) Aprovar as contas; 
IV) Alterar o Estatuto no todo ou em parte; e
V) Resolver os casos omissos deste Estatuto.

 

§1º - Para as deliberações a que se referem os incisos I e IV, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia, especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira 
convocação, sem a maioria absoluta dos assoc
seguintes. 

§2º - Para os efeitos do “caput” do artigo, só poderão representar os Filiados:

I) Os maiores de 18 (dezoito) anos de idade;
II) Os que não estiverem impedidos por força de penalidades impostas pela

pelos Órgãos Superiores do Sistema Desportivo Nacional.

 

Artigo 17 -  A Assembleia Geral se reunirá:
I) Anualmente, em caráter ordinário em janeiro, para os efeitos do 

assim, para tratar de todos os casos previsto
II) Quadrienalmente, em caráter ordinário, por convoc

da Federação e do Conselho Fiscal, de acordo com as letras “b” e “c” do 
III) A qualquer tempo, em caráter extraordinário, por convocação do Preside

requerimento dos Filiados Efetivos em conjunto.

§1º - A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, por convocação do Presidente da Federação ou dos 
Filiados Efetivos se reunirá no prazo de 10 (dez) dias da respectiva convocação e 

 

Artigo 18 -  As Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, quando destinadas à renovação dos 
cargos do Presidente e dos 3 (três) Vice
item II, bem como as destinadas à eleição para preenchimento de cargos vacantes, previstas no 
“c”, deverão ser realizadas dentro do prazo mínimo de 30 (trinta) dias a contar da respectiva convocação.

§1º - Até o prazo mínimo de 20 (vinte) dias antes da data marcada para a
trata este Artigo, deverá ser apresentado o pedido de registro dos candidatos concorrentes aos respectivos 
cargos. 

§2º - O pedido de registro dos candidatos deverá ser apresentado à Secretaria da FPHP, em duas vias, 
necessariamente por intermédio de um Filiado Efetivo e em pleno gozo de seus direitos estatutários, sendo a 
segunda via devolvida como recibo no qual constará a data e hora do recebimento, e, a Secretaria da FPHP, 
em ofício circular, comunicará aos demais Filia

§3º - Atendendo aos preceitos da Lei Federal 9+615 de 24 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto 
Federal 2.574 de 29 de abril de 1998, 
nomeação para os poderes da FPHP, sendo, portanto, inelegíveis:

a) Condenados por crime doloso em sentença definitiva;
b) Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa definitiva;
c) Inadimplentes na prestação de contas da 
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Da Assembleia Geral. 
A Assembleia Geral exercerá a soberania da FPHP e será composta das Associações

, bem como bem como pelo Conselho Fiscal e Conselho de Atletas da FPHP
por escrito de cada uma destas entidades. Compete à Assembleia geral:

 
Destituir os Administradores; 

Alterar o Estatuto no todo ou em parte; e 
Resolver os casos omissos deste Estatuto. 

Para as deliberações a que se referem os incisos I e IV, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia, especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira 
convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações 

Para os efeitos do “caput” do artigo, só poderão representar os Filiados: 

Os maiores de 18 (dezoito) anos de idade; 
Os que não estiverem impedidos por força de penalidades impostas pela 
pelos Órgãos Superiores do Sistema Desportivo Nacional. 

A Assembleia Geral se reunirá: 
Anualmente, em caráter ordinário em janeiro, para os efeitos do artigo 18, quando aplicável e bem 
assim, para tratar de todos os casos previstos; 
Quadrienalmente, em caráter ordinário, por convocação do Presidente e os 03 (três) Vice
da Federação e do Conselho Fiscal, de acordo com as letras “b” e “c” do artigo
A qualquer tempo, em caráter extraordinário, por convocação do Preside
requerimento dos Filiados Efetivos em conjunto. 

A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, por convocação do Presidente da Federação ou dos 
Filiados Efetivos se reunirá no prazo de 10 (dez) dias da respectiva convocação e na forma do 

As Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, quando destinadas à renovação dos 
cargos do Presidente e dos 3 (três) Vice-Presidentes da Federação e do Conselho Fiscal, previstas no 

à eleição para preenchimento de cargos vacantes, previstas no 
“c”, deverão ser realizadas dentro do prazo mínimo de 30 (trinta) dias a contar da respectiva convocação.

Até o prazo mínimo de 20 (vinte) dias antes da data marcada para a realização das Assembleias de que 
trata este Artigo, deverá ser apresentado o pedido de registro dos candidatos concorrentes aos respectivos 

O pedido de registro dos candidatos deverá ser apresentado à Secretaria da FPHP, em duas vias, 
sariamente por intermédio de um Filiado Efetivo e em pleno gozo de seus direitos estatutários, sendo a 

segunda via devolvida como recibo no qual constará a data e hora do recebimento, e, a Secretaria da FPHP, 
em ofício circular, comunicará aos demais Filiados Efetivos, o rol dos candidatos apresentados.

Atendendo aos preceitos da Lei Federal 9+615 de 24 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto 
Federal 2.574 de 29 de abril de 1998, artigo 25, item II, não poderá ocupar os cargos eletivos ou de livr
nomeação para os poderes da FPHP, sendo, portanto, inelegíveis: 

Condenados por crime doloso em sentença definitiva; 
Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa definitiva;
Inadimplentes na prestação de contas da FPHP; 
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A Assembleia Geral exercerá a soberania da FPHP e será composta das Associações e Ligas 
, bem como bem como pelo Conselho Fiscal e Conselho de Atletas da FPHP, através dos Presidentes 

Compete à Assembleia geral: 

Para as deliberações a que se referem os incisos I e IV, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia, especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira 

iados, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações 

 FPHP, pelos Filiados ou 

18, quando aplicável e bem 

ação do Presidente e os 03 (três) Vice-Presidentes 
artigo 18; 

A qualquer tempo, em caráter extraordinário, por convocação do Presidente da Federação ou, a 

A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, por convocação do Presidente da Federação ou dos 
na forma do artigo 15. 

As Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, quando destinadas à renovação dos 
Presidentes da Federação e do Conselho Fiscal, previstas no artigo 13, 

à eleição para preenchimento de cargos vacantes, previstas no artigo 43 “a” e 
“c”, deverão ser realizadas dentro do prazo mínimo de 30 (trinta) dias a contar da respectiva convocação. 

realização das Assembleias de que 
trata este Artigo, deverá ser apresentado o pedido de registro dos candidatos concorrentes aos respectivos 

O pedido de registro dos candidatos deverá ser apresentado à Secretaria da FPHP, em duas vias, 
sariamente por intermédio de um Filiado Efetivo e em pleno gozo de seus direitos estatutários, sendo a 

segunda via devolvida como recibo no qual constará a data e hora do recebimento, e, a Secretaria da FPHP, 
dos Efetivos, o rol dos candidatos apresentados. 

Atendendo aos preceitos da Lei Federal 9+615 de 24 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto 
25, item II, não poderá ocupar os cargos eletivos ou de livre 

Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa definitiva; 
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d) Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de gestão 
patrimonial ou financeira irregular ou temerária da FPHP;

e) Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas;
f) Falidos; e 
g) Os que estiverem cumprind

pela Confederação à qual a FPHP estiver vinculada ou pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

§4º - Para inscreverem-se como candidatos aos cargos de Presidente ou de Vice
pretendentes deverão satisfazer, pelo menos, um dos dos requisitos a seguir enumerados:

a) Já ter sido ocupante de cargo eletivo da 
pelo menos, por um mandato;

b) Já ter exercido, pelo menos, por um manda
qual a FPHP estiver vinculada.

c) Já ter sido, pelo menos por 1(um) ano, Diretor de Departamento de um Filiado da 
modalidade esportiva mantida e administrada por esta Federação;

d) Ter sido atleta inscrito da FPHP
e) Ter sido Representante de Filiado, habilitado junto à 

 

Artigo 19 -  A convocação da Assembleia
I) Por meio de ofício circular, enviado a todos 

e assinada pelo Representante Legal do Filiado, na cópia do ofício respectivo;
II) Por meio de ofício circular, enviado a todos os Filiados Efetivos, sob porte registrado com recibo de 

entrega pela volta do correio;
III) Na impossibilidade de convocação pelos meios indicados nas alíneas I e II acima, ou, a critério do 

Presidente da Federação, aquela poderá ser feita por meio de edital publicado em jornal 
especializado em esportes, de grande circulação no Esta
prazo referido no artigo 13°; cópia fiel do edital de convocação será, obrigatoriamente, remetida aos 
Filiados Efetivos, em tempo hábil para o comparecimento à Assembleia.

 

Artigo 20 -  A Assembleia Geral se instalará em primeira 
tomados todos os votos dos Filiados Efetivos em conjunto; em segunda convocação, meia hora após, com 
qualquer número de votos presentes, observados o mínimo de 3 (três) Filiados Efetivos.

 

Artigo 21 -  As deliberações da As

 

Artigo 22 -  À Assembleia Geral compete:
a) Propor e aprovar a elaboração de reformas do Estatuto da Entidade.

§ 1°. - As propostas de alterações estatutárias deverão ser apresentadas pelos Filiados Efetivos, i
habilitados, através de documentos a serem entregues à Presidência da 
10(dez) dias para distribuí-las a todos os demais Filiados Efetivos;

§ 2°. - A Presidência da FPHP providenciará a convocação da 
apreciação e votação das propostas de alteração do Estatuto, a ser realizada dentro do prazo mínimo de 45 
(quarenta e cinco) dias e máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia do respectivo protocolo de entrega da 
proposta do Filiado à Presidência da 

b) Eleger e empossar o Presidente e Vice
c) Eleger e empossar o Conselho Fiscal; 
d) Autorizar o Presidente da FPHP
e) Conhecer o relatório anual e apreciar

o respectivo parecer do Conselho Fiscal;
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Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de gestão 
patrimonial ou financeira irregular ou temerária da FPHP; 
Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 

Os que estiverem cumprindo penalidades impostas pela FPHP, pelos Órgãos da Justiça Desportiva, 
pela Confederação à qual a FPHP estiver vinculada ou pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

se como candidatos aos cargos de Presidente ou de Vice-
pretendentes deverão satisfazer, pelo menos, um dos dos requisitos a seguir enumerados:

Já ter sido ocupante de cargo eletivo da FPHP ou da Confederação à qual a FPHP estiver vinculada, 
pelo menos, por um mandato; 
Já ter exercido, pelo menos, por um mandato, cargo de Diretoria da FPHP
qual a FPHP estiver vinculada. 
Já ter sido, pelo menos por 1(um) ano, Diretor de Departamento de um Filiado da 
modalidade esportiva mantida e administrada por esta Federação; 

FPHP, pelo menos, por 3(três) temporadas; 
Ter sido Representante de Filiado, habilitado junto à FPHP, pelo menos por 2(dois) anos.

Assembleia Geral se fará por uma das formas seguintes:
Por meio de ofício circular, enviado a todos os Filiados Efetivos, com ciência escrita, datada, aposta 
e assinada pelo Representante Legal do Filiado, na cópia do ofício respectivo;
Por meio de ofício circular, enviado a todos os Filiados Efetivos, sob porte registrado com recibo de 

a do correio; 
Na impossibilidade de convocação pelos meios indicados nas alíneas I e II acima, ou, a critério do 
Presidente da Federação, aquela poderá ser feita por meio de edital publicado em jornal 
especializado em esportes, de grande circulação no Estado de São Paulo, com a mesma guarda de 

13°; cópia fiel do edital de convocação será, obrigatoriamente, remetida aos 
Filiados Efetivos, em tempo hábil para o comparecimento à Assembleia. 

Geral se instalará em primeira convocação, com maioria de votos habilitados, 
tomados todos os votos dos Filiados Efetivos em conjunto; em segunda convocação, meia hora após, com 
qualquer número de votos presentes, observados o mínimo de 3 (três) Filiados Efetivos.

Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos presentes.

Geral compete: 
Propor e aprovar a elaboração de reformas do Estatuto da Entidade. 

As propostas de alterações estatutárias deverão ser apresentadas pelos Filiados Efetivos, i
habilitados, através de documentos a serem entregues à Presidência da FPHP a qual terá o prazo máximo de 

las a todos os demais Filiados Efetivos; 

A Presidência da FPHP providenciará a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, para a 
apreciação e votação das propostas de alteração do Estatuto, a ser realizada dentro do prazo mínimo de 45 
(quarenta e cinco) dias e máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia do respectivo protocolo de entrega da 

do Filiado à Presidência da FPHP 

Eleger e empossar o Presidente e Vice-Presidentes da Federação; 
Eleger e empossar o Conselho Fiscal;  

FPHP a contrair empréstimo e fazer operações de crédito;
Conhecer o relatório anual e apreciar o balanço da gestão financeira, apresentado pela Diretoria, com 
o respectivo parecer do Conselho Fiscal; 
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Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de gestão 

o penalidades impostas pela FPHP, pelos Órgãos da Justiça Desportiva, 
pela Confederação à qual a FPHP estiver vinculada ou pelo Comitê Olímpico Brasileiro. 

-Presidente da FPHP, os 
pretendentes deverão satisfazer, pelo menos, um dos dos requisitos a seguir enumerados: 

ou da Confederação à qual a FPHP estiver vinculada, 

FPHP ou da Confederação a 

Já ter sido, pelo menos por 1(um) ano, Diretor de Departamento de um Filiado da FPHP, em 

, pelo menos por 2(dois) anos. 

Geral se fará por uma das formas seguintes: 
os Filiados Efetivos, com ciência escrita, datada, aposta 

e assinada pelo Representante Legal do Filiado, na cópia do ofício respectivo; 
Por meio de ofício circular, enviado a todos os Filiados Efetivos, sob porte registrado com recibo de 

Na impossibilidade de convocação pelos meios indicados nas alíneas I e II acima, ou, a critério do 
Presidente da Federação, aquela poderá ser feita por meio de edital publicado em jornal 

do de São Paulo, com a mesma guarda de 
13°; cópia fiel do edital de convocação será, obrigatoriamente, remetida aos 

convocação, com maioria de votos habilitados, 
tomados todos os votos dos Filiados Efetivos em conjunto; em segunda convocação, meia hora após, com 
qualquer número de votos presentes, observados o mínimo de 3 (três) Filiados Efetivos. 

Geral serão tomadas por maioria de votos presentes. 

As propostas de alterações estatutárias deverão ser apresentadas pelos Filiados Efetivos, interessados e 
a qual terá o prazo máximo de 

Geral Extraordinária, para a 
apreciação e votação das propostas de alteração do Estatuto, a ser realizada dentro do prazo mínimo de 45 
(quarenta e cinco) dias e máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia do respectivo protocolo de entrega da 

a contrair empréstimo e fazer operações de crédito; 
o balanço da gestão financeira, apresentado pela Diretoria, com 
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f) Aprovar ou rejeitar, declarando neste último caso, os motivos da decisão, as medidas e os 
regulamentos técnicos elaborados pela Diretoria;

g) Aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, proposta orçamentária da Diretoria, para cada exercício e 
fixar as normas para a sua respectiva elaboração;

h) Nenhum aumento de despesas será aprovado sem que seja prevista e autorizada a receita 
correspondente; 

i) Fixar as normas para a atualização do Regimento Interno de Taxas;
j) as normas para a Organização Técnico
k) Conferir, em votação secreta, mediante maioria dos votos presentes, Título Honorário às pessoas 

físicas que tenham prestado à 
l) Resolver os casos omissos nos Estatuto, Regulamentos Técnico

Interno de Taxas; 
m) Deliberar somente sobre os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, objeto da respectiva 

convocação. 

 

Artigo 23 -  As Assembleias Ordiná
Presidente eleito pela própria Assembleia
 
Artigo 24 -  As Assembleias Extraordinárias serão presididas pelo Presidente da 
daquelas em que este tiver interesse direto, hipótese na qual se aplicará o disposto no 
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Aprovar ou rejeitar, declarando neste último caso, os motivos da decisão, as medidas e os 
regulamentos técnicos elaborados pela Diretoria; 

rejeitar, no todo ou em parte, proposta orçamentária da Diretoria, para cada exercício e 
fixar as normas para a sua respectiva elaboração; 
Nenhum aumento de despesas será aprovado sem que seja prevista e autorizada a receita 

para a atualização do Regimento Interno de Taxas; 
as normas para a Organização Técnico-Administrativa da Diretoria; 
Conferir, em votação secreta, mediante maioria dos votos presentes, Título Honorário às pessoas 
físicas que tenham prestado à FPHP, serviços de excepcional relevância; 
Resolver os casos omissos nos Estatuto, Regulamentos Técnico-Administrativos e no Regulamento 

Deliberar somente sobre os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, objeto da respectiva 

Ordinárias serão instaladas pelo Presidente da FPHP
Assembleia, por escrutínio ou aclamação. 

s Extraordinárias serão presididas pelo Presidente da 
r interesse direto, hipótese na qual se aplicará o disposto no 
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Aprovar ou rejeitar, declarando neste último caso, os motivos da decisão, as medidas e os 

rejeitar, no todo ou em parte, proposta orçamentária da Diretoria, para cada exercício e 

Nenhum aumento de despesas será aprovado sem que seja prevista e autorizada a receita 

Conferir, em votação secreta, mediante maioria dos votos presentes, Título Honorário às pessoas 

Administrativos e no Regulamento 

Deliberar somente sobre os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, objeto da respectiva 

FPHP e presididas por um 

s Extraordinárias serão presididas pelo Presidente da FPHP, com exclusão 
r interesse direto, hipótese na qual se aplicará o disposto no artigo 19. 
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CAPÍTULO VI – Do Tribunal de Justiça Desportiva.
 
Artigo 25 -  Ao Tribunal de Justiça Desportiva da 
autônoma e independente em sua função de processar e julgar as infrações disciplinares e os conflitos de 
interesses nas competições desportivas abrangendo pessoas físicas individualmente, grupos de pessoas e 
pessoas jurídicas na área de jurisdição e administração da F.PH.P..

§ 1° - As transgressões relativas à disciplina e às competições esportivas sujeitam o infrator a:

a) Advertência; 
b) Eliminação; 
c) Exclusão de campeonato ou torneio;
d) Indenização; 
e) Interdição de praça de desportos;
f) Multa: 
g) Perda de mando de campo:
h) Perda de pontos; 
i) Perda de renda; 
j) Suspensão por partida; 
k) Suspensão por prazo; 
l) Desclassificação. 

§ 2° - As penas pecuniárias não serão aplicadas aos atletas amadores e semiprofissionais, salva as 
indenizações reparatórias. 

§ 3° - As penas pecuniárias e de suspensão por partida ou prazo não poderão ser aplicadas cumulativamente.

 
Artigo 26 -  A tipificação das transgressões, penas correspondentes, normas processuais e organização da 
Justiça Desportiva da FPHP serão disciplinadas 
pelo respectivo Tribunal de Justiça Desportiva, juntamente com os Estatutos e Regulamentos da 
as Leis e determinações dos Órgãos Superiores do Sistema Desportivo Nacional.

 

Artigo 27 -   Os órgãos da Justiça Desportiva apresentam absoluta independência, decisória e estrutural, 
quanto a entidade de administração do desporto; estando esta última obrigada a suprir as necessidades 
materiais de tais órgãos, por força do § 4º do 

§ Único – Os órgãos da Justiça Desportiva estão aptos a deliberar e julgar com a maioria dos membros 
constituídos. 

 

Artigo 28 -  A Comissão Disciplinar 
organização do evento e/ou pela sua livre indicação e nomeação, composta prioritariamente por membros das 
equipes regularmente filiadas a FPHP e que não estejam envolv
processar e julgar de imediato, se possível e necessário, as ocorrências e infrações disciplinares praticadas e 
competições e eventos desportivos, cometidas durante as disputas e constantes das súmulas, relatórios ou 
documentos similares dos árbitros, representantes e demais autoridades da F.P.HP., ou ainda, decorrentes da 
infringencia ao regulamento da respectiva competição, torneio ou campeonato, descumprimento de 
resoluções, decisões ou deliberações, por pessoas físic
entidades regionais de administração do desporto e de prática desportiva, estando as penalidades baseadas no 
CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

§ 1º -  A entidade que utilizar na competi
suspensão por decisão da Comissão Disciplinar, será automaticamente considerada perdedora do confronto em 
questão. 
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Do Tribunal de Justiça Desportiva. 

Ao Tribunal de Justiça Desportiva da FPHP será garantida a atuação como uma unidade 
autônoma e independente em sua função de processar e julgar as infrações disciplinares e os conflitos de 
interesses nas competições desportivas abrangendo pessoas físicas individualmente, grupos de pessoas e 

as jurídicas na área de jurisdição e administração da F.PH.P.. 

As transgressões relativas à disciplina e às competições esportivas sujeitam o infrator a:

Exclusão de campeonato ou torneio; 

desportos; 

Perda de mando de campo: 

As penas pecuniárias não serão aplicadas aos atletas amadores e semiprofissionais, salva as 

As penas pecuniárias e de suspensão por partida ou prazo não poderão ser aplicadas cumulativamente.

A tipificação das transgressões, penas correspondentes, normas processuais e organização da 
serão disciplinadas pelo Código de Justiça Desportiva da FPHP, que será usado 

pelo respectivo Tribunal de Justiça Desportiva, juntamente com os Estatutos e Regulamentos da 
as Leis e determinações dos Órgãos Superiores do Sistema Desportivo Nacional. 

Justiça Desportiva apresentam absoluta independência, decisória e estrutural, 
quanto a entidade de administração do desporto; estando esta última obrigada a suprir as necessidades 
materiais de tais órgãos, por força do § 4º do artigo 50 da Lei 9.615/98. 

Os órgãos da Justiça Desportiva estão aptos a deliberar e julgar com a maioria dos membros 

A Comissão Disciplinar - (CD) será constituída por 05 (cinco) membros, oficializada pela 
organização do evento e/ou pela sua livre indicação e nomeação, composta prioritariamente por membros das 
equipes regularmente filiadas a FPHP e que não estejam envolvidos no conflito; cabendo a Comissão 
processar e julgar de imediato, se possível e necessário, as ocorrências e infrações disciplinares praticadas e 
competições e eventos desportivos, cometidas durante as disputas e constantes das súmulas, relatórios ou 

cumentos similares dos árbitros, representantes e demais autoridades da F.P.HP., ou ainda, decorrentes da 
infringencia ao regulamento da respectiva competição, torneio ou campeonato, descumprimento de 
resoluções, decisões ou deliberações, por pessoas físicas ou jurídicas, direta ou indiretamente subordinadas às 
entidades regionais de administração do desporto e de prática desportiva, estando as penalidades baseadas no 
CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). 

A entidade que utilizar na competição um atleta suspenso; eliminado ou que esteja cumprindo 
suspensão por decisão da Comissão Disciplinar, será automaticamente considerada perdedora do confronto em 
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será garantida a atuação como uma unidade 
autônoma e independente em sua função de processar e julgar as infrações disciplinares e os conflitos de 
interesses nas competições desportivas abrangendo pessoas físicas individualmente, grupos de pessoas e 

As transgressões relativas à disciplina e às competições esportivas sujeitam o infrator a: 

As penas pecuniárias não serão aplicadas aos atletas amadores e semiprofissionais, salva as 

As penas pecuniárias e de suspensão por partida ou prazo não poderão ser aplicadas cumulativamente. 

A tipificação das transgressões, penas correspondentes, normas processuais e organização da 
pelo Código de Justiça Desportiva da FPHP, que será usado 

pelo respectivo Tribunal de Justiça Desportiva, juntamente com os Estatutos e Regulamentos da FPHP, e com 

Justiça Desportiva apresentam absoluta independência, decisória e estrutural, 
quanto a entidade de administração do desporto; estando esta última obrigada a suprir as necessidades 

Os órgãos da Justiça Desportiva estão aptos a deliberar e julgar com a maioria dos membros 

(CD) será constituída por 05 (cinco) membros, oficializada pela 
organização do evento e/ou pela sua livre indicação e nomeação, composta prioritariamente por membros das 

idos no conflito; cabendo a Comissão 
processar e julgar de imediato, se possível e necessário, as ocorrências e infrações disciplinares praticadas e 
competições e eventos desportivos, cometidas durante as disputas e constantes das súmulas, relatórios ou 

cumentos similares dos árbitros, representantes e demais autoridades da F.P.HP., ou ainda, decorrentes da 
infringencia ao regulamento da respectiva competição, torneio ou campeonato, descumprimento de 

as ou jurídicas, direta ou indiretamente subordinadas às 
entidades regionais de administração do desporto e de prática desportiva, estando as penalidades baseadas no 

ção um atleta suspenso; eliminado ou que esteja cumprindo 
suspensão por decisão da Comissão Disciplinar, será automaticamente considerada perdedora do confronto em 



 

FPHP –
 

§2° - Visando à celeridade do processo, poderão ser constituídas várias Comissões D
simultânea. 

§3º - Com o objetivo de evitar a suspensão da sessão de julgamento da Comissão Disciplinar, por falta de 
número legal, quando das ausências ou vacâncias cio auditor, poderá, excepcionalmente naquela sessão, ser 
efetuada a cumulação de cargos com a participação de membros indicados para este fim e/ou advogados 
devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.

 

Artigo 29 -  Das decisões das Comissões Disciplinares caberá recurso ao TJD da FPHP, sem efeito 
suspensivo. 

§ único - O recurso previsto neste Artigo será recebido com efeito suspensivo sempre que a penalidade 
exceder de duas partidas consecutivas, quinze dias de suspensão ou pena pecuniária de valor superior a R$ 
500.00 (quinhentos reais). 

 

Artigo 30 -  O TJD da FPHP será constituído p
a) 02 (dois) pela Diretoria da 
b) 02 (dois) pelos Filiados Efetivos da 
c) 02 (dois) pela Ordem dos Advogados do Brasil, estes, necessariamente advogados;
d) 01 (um) pelos Árbitros da FPHP
e) 02 (dois) pelos Atletas inscritos da 

§1° - Os auditores do TJD da FPHP
os limites de duração estabelecidos pela Lei 9.615 de 1998.

§ 2° - Os membros do Tribunal de Justiça Desportiva da 
pessoas de notório saber jurídico, e de conduta ilibada.

 

Artigo 31 -  Para o regular preenchimento periódico do cargo de auditor, membro efetivo do TJD da
FPHP, o Presidente de sua Diretoria deverá:

I. convocar por ofício enviado a cada segmento interessado, legalmente constituído e reconhecido
na jurisdição da FPHP, dentre os elencados no 
indicando a abertura do prazo de indicação dos seus representantes, par
F.RH.P.; 

II. II - determinar o prazo máximo para as indicações, que deverá ocorrer, impreterivelmente, até 45
(quarenta e cinco) dias antes da realização do ato de posse da nova Diretoria eleita da 

§ 1° - Recebidas às indicações, o Presidente da F.P.H.P, no mesmo ato da sua posse, instalará o

§ 2° - Caso o Presidente da FPHP não promova a tempo e modo os atos previstos neste Artigo,
caberá ao Presidente do TJD da FPHP

 

Artigo 32 -  O próprio TJD da FPHP
organização e funcionamento em Regimento interno.

§ 1° - Havendo vacância de cargo de auditor, membro efetivo do TJD da 
oficiar a entidade indicadora para que no prazo de 30 (trinta) dias promova nova indicação.

§ 2° - Compete ao Presidente do TJD da 
a 90 (noventa) dias. 

 

Artigo 33 -  Ao TJD da FPHP
descumprimento de normas relativas à disciplina e às competições desportivas.

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

Visando à celeridade do processo, poderão ser constituídas várias Comissões D

Com o objetivo de evitar a suspensão da sessão de julgamento da Comissão Disciplinar, por falta de 
número legal, quando das ausências ou vacâncias cio auditor, poderá, excepcionalmente naquela sessão, ser 

a cumulação de cargos com a participação de membros indicados para este fim e/ou advogados 
devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Das decisões das Comissões Disciplinares caberá recurso ao TJD da FPHP, sem efeito 

recurso previsto neste Artigo será recebido com efeito suspensivo sempre que a penalidade 
exceder de duas partidas consecutivas, quinze dias de suspensão ou pena pecuniária de valor superior a R$ 

será constituído por 09 (nove) membros que serão assim indicados:
02 (dois) pela Diretoria da FPHP; 
02 (dois) pelos Filiados Efetivos da FPHP; 
02 (dois) pela Ordem dos Advogados do Brasil, estes, necessariamente advogados;

FPHP, e, 
s Atletas inscritos da FPHP 

FPHP terão mandato de igual duração ao da Diretoria da F.P H.P.,
os limites de duração estabelecidos pela Lei 9.615 de 1998. 

Os membros do Tribunal de Justiça Desportiva da FPHP serão prioritariamente bacharéis
pessoas de notório saber jurídico, e de conduta ilibada. 

Para o regular preenchimento periódico do cargo de auditor, membro efetivo do TJD da
, o Presidente de sua Diretoria deverá: 

por ofício enviado a cada segmento interessado, legalmente constituído e reconhecido
, dentre os elencados no artigo 25, letras “b, “c”, “d” e “e” deste Estatuto, 

abertura do prazo de indicação dos seus representantes, par

determinar o prazo máximo para as indicações, que deverá ocorrer, impreterivelmente, até 45
(quarenta e cinco) dias antes da realização do ato de posse da nova Diretoria eleita da 

Presidente da F.P.H.P, no mesmo ato da sua posse, instalará o

não promova a tempo e modo os atos previstos neste Artigo,
FPHP e na seqüência de substituição ao membro de maio

FPHP elegerá o seu Presidente dentre seus membros e disporá sobre sua 
organização e funcionamento em Regimento interno. 

Havendo vacância de cargo de auditor, membro efetivo do TJD da FPHP, o seu Presidente deverá 
entidade indicadora para que no prazo de 30 (trinta) dias promova nova indicação.

Compete ao Presidente do TJD da FPHP conceder licença temporária aos seus membros, nunca superior 

FPHP compete processar e julgar, em última instância, as questões de 
descumprimento de normas relativas à disciplina e às competições desportivas. 
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Visando à celeridade do processo, poderão ser constituídas várias Comissões Disciplinares, de atuação 

Com o objetivo de evitar a suspensão da sessão de julgamento da Comissão Disciplinar, por falta de 
número legal, quando das ausências ou vacâncias cio auditor, poderá, excepcionalmente naquela sessão, ser 

a cumulação de cargos com a participação de membros indicados para este fim e/ou advogados 

Das decisões das Comissões Disciplinares caberá recurso ao TJD da FPHP, sem efeito 

recurso previsto neste Artigo será recebido com efeito suspensivo sempre que a penalidade 
exceder de duas partidas consecutivas, quinze dias de suspensão ou pena pecuniária de valor superior a R$ 

or 09 (nove) membros que serão assim indicados: 

02 (dois) pela Ordem dos Advogados do Brasil, estes, necessariamente advogados; 

terão mandato de igual duração ao da Diretoria da F.P H.P., respeitados 

rão prioritariamente bacharéis em Direito ou 

Para o regular preenchimento periódico do cargo de auditor, membro efetivo do TJD da 

por ofício enviado a cada segmento interessado, legalmente constituído e reconhecido 
25, letras “b, “c”, “d” e “e” deste Estatuto, 

abertura do prazo de indicação dos seus representantes, para auditores do TJD da 

determinar o prazo máximo para as indicações, que deverá ocorrer, impreterivelmente, até 45 
(quarenta e cinco) dias antes da realização do ato de posse da nova Diretoria eleita da FPHP. 

Presidente da F.P.H.P, no mesmo ato da sua posse, instalará o TJD. 

não promova a tempo e modo os atos previstos neste Artigo, sua promoção 
maior idade. 

elegerá o seu Presidente dentre seus membros e disporá sobre sua 

, o seu Presidente deverá 
entidade indicadora para que no prazo de 30 (trinta) dias promova nova indicação. 

conceder licença temporária aos seus membros, nunca superior 

última instância, as questões de 



 

FPHP –
 

§ único - A todas as pessoas, físicas ou jurídicas, processadas pelo TJD da F.P.HP. ou suas Comissões 
Disciplinares será garantido o direito ao c

 

Artigo 34 -  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 representantes do Poder Público, a FPHP, 
através da sua Diretoria, poderá aplicar aos seus Filiados, bem como as pessoas físicas ou jurídicas direta ou 
indiretamente a ela vinculadas, sem prejuízo das sanções de competência da Justiça Desportiva, as seguintes 
penalidades administrativas automáticas (conforme 

a) Advertência, 
b) Censura escrita; 
c) Multa; 
d) Suspensão; e 
e) Desfiliação ou desvinculação.

§ 1° - As sanções previstas neste Artigo não prescindem de processo administrativo no qual sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§2° - As punições constantes das letras “d” e “e” deste Artigo somente prevalecerão após confirmação em 
decisão definitiva da Justiça Desportiva à qual a Diretoria da FPHP recorrerá “ex

§ 3° - A Diretoria da FPHP organizará um código com
automática, com a tipificação das transgressões e respectivas punições, dentre as elencadas neste Artigo, a 
serem aplicadas automaticamente pela direção dos torneios abertos por ela organizados, de âmbit
nacional ou internacional, mediante a sua adoção nos respectivos regulamentos, com a desistência, por parte 
dos clubes e pessoas participantes, de recursos à Justiça Comum ou a qualquer Tribunal de Justiça Desportiva.

§ 4° - Fica ratificada a medida de suspensão automática prevista no Regulamento Geral dos Campeonatos, 
Torneios e Competições de qualquer modalidade gerida pela 
em vigor os respectivos códigos referidos no § 3°. acima.

 

  

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

A todas as pessoas, físicas ou jurídicas, processadas pelo TJD da F.P.HP. ou suas Comissões 
Disciplinares será garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

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 representantes do Poder Público, a FPHP, 

poderá aplicar aos seus Filiados, bem como as pessoas físicas ou jurídicas direta ou 
indiretamente a ela vinculadas, sem prejuízo das sanções de competência da Justiça Desportiva, as seguintes 
penalidades administrativas automáticas (conforme artigo 48 da Lei 9.615/98): 

Desfiliação ou desvinculação. 

As sanções previstas neste Artigo não prescindem de processo administrativo no qual sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

As punições constantes das letras “d” e “e” deste Artigo somente prevalecerão após confirmação em 
decisão definitiva da Justiça Desportiva à qual a Diretoria da FPHP recorrerá “ex-ofício” nesses casos.

organizará um código com medidas disciplinares de aplicação administrativa e 
automática, com a tipificação das transgressões e respectivas punições, dentre as elencadas neste Artigo, a 
serem aplicadas automaticamente pela direção dos torneios abertos por ela organizados, de âmbit
nacional ou internacional, mediante a sua adoção nos respectivos regulamentos, com a desistência, por parte 
dos clubes e pessoas participantes, de recursos à Justiça Comum ou a qualquer Tribunal de Justiça Desportiva.

edida de suspensão automática prevista no Regulamento Geral dos Campeonatos, 
Torneios e Competições de qualquer modalidade gerida pela FPHP em seu artigo 56 e seus §, até que entrem 
em vigor os respectivos códigos referidos no § 3°. acima. 
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A todas as pessoas, físicas ou jurídicas, processadas pelo TJD da F.P.HP. ou suas Comissões 

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 representantes do Poder Público, a FPHP, 

poderá aplicar aos seus Filiados, bem como as pessoas físicas ou jurídicas direta ou 
indiretamente a ela vinculadas, sem prejuízo das sanções de competência da Justiça Desportiva, as seguintes 

As sanções previstas neste Artigo não prescindem de processo administrativo no qual sejam 

As punições constantes das letras “d” e “e” deste Artigo somente prevalecerão após confirmação em 
ofício” nesses casos. 

medidas disciplinares de aplicação administrativa e 
automática, com a tipificação das transgressões e respectivas punições, dentre as elencadas neste Artigo, a 
serem aplicadas automaticamente pela direção dos torneios abertos por ela organizados, de âmbito regional, 
nacional ou internacional, mediante a sua adoção nos respectivos regulamentos, com a desistência, por parte 
dos clubes e pessoas participantes, de recursos à Justiça Comum ou a qualquer Tribunal de Justiça Desportiva. 

edida de suspensão automática prevista no Regulamento Geral dos Campeonatos, 
56 e seus §, até que entrem 



 

FPHP –
 

CAPITULO VII – Do Conselho Fiscal.
Artigo 35 -  O Conselho Fiscal é composto de 3 (três) Membros Efetivos e 3 (três) Suplentes, eleitos pela 
Assembleia Geral Ordinária. 

§ 1° - As funções dos Membros do Conselho Fiscal são incompatíveis com o exercício de qualquer outro 
mandato da FPHP 

§ 2° - Na primeira reunião que se seguirem à eleição dos mesmos, os Membros do Conselho Fiscal escolherão 
seu Presidente e o seu Relator. 

 

Artigo 36 -  O Conselho Fiscal da FPHP consiste de uma unidade autônoma dentro da estrutura de gestão 
desta Federação a qual é garantida total autonomia e independência para que execute as atividades que lhe são 
pertinentes. 
 
Artigo 37 -  São deveres do Conselho Fiscal:

a) Dar ciência da sua composição à Diretoria, após o ato previsto no § 2°. do Artigo anterior;
b) Fiscalizar os trabalhos da Dire
c) Examinar mensalmente os livros, documentos e balancetes;
d) Apresentar à Assembleia Geral Ordinária, parecer anual sobre o movimento econômico,

administrativo; 
e) Fiscalizar o cumprimento das 
f) Prestar esclarecimentos solicitados pela 
g) Reunir-se ordinariamente a cada mês e extraordinariamente quando houver necessidade;
h) Opinar sobre a cobertura de créditos adicionai

compensação; 
i) Dar parecer sobre o projeto de orçamento;
j) Denunciar à Assembleia Geral, os erros administrativos ou qualquer violação da Lei ou do Estatuto, 

sugerindo medidas a serem tomadas, inclusive para que po
sua função fiscalizadora; 

k) Convocar a Assembleia Geral, quando ocorrer motivo grave ou urgente.

§ único - A responsabilidade dos Membros do Conselho Fiscal, por atos ligados ao cumprimento de seus 
deveres obedecerá às regras que definem as responsabilidades dos Membros da Diretoria.

 

  

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

Do Conselho Fiscal. 
O Conselho Fiscal é composto de 3 (três) Membros Efetivos e 3 (três) Suplentes, eleitos pela 

As funções dos Membros do Conselho Fiscal são incompatíveis com o exercício de qualquer outro 

Na primeira reunião que se seguirem à eleição dos mesmos, os Membros do Conselho Fiscal escolherão 

O Conselho Fiscal da FPHP consiste de uma unidade autônoma dentro da estrutura de gestão 
é garantida total autonomia e independência para que execute as atividades que lhe são 

São deveres do Conselho Fiscal: 
Dar ciência da sua composição à Diretoria, após o ato previsto no § 2°. do Artigo anterior;
Fiscalizar os trabalhos da Diretoria na gestão financeira e econômica da FPHP
Examinar mensalmente os livros, documentos e balancetes; 

Geral Ordinária, parecer anual sobre o movimento econômico,

Fiscalizar o cumprimento das deliberações emanadas dos Órgãos Superiores do Desporto Nacional;
Prestar esclarecimentos solicitados pela Assembleia Geral; 

se ordinariamente a cada mês e extraordinariamente quando houver necessidade;
Opinar sobre a cobertura de créditos adicionais ao orçamento, tendo em vista os recursos de 

Dar parecer sobre o projeto de orçamento; 
Geral, os erros administrativos ou qualquer violação da Lei ou do Estatuto, 

sugerindo medidas a serem tomadas, inclusive para que possa em cada caso exercer plenamente a 

Geral, quando ocorrer motivo grave ou urgente. 

A responsabilidade dos Membros do Conselho Fiscal, por atos ligados ao cumprimento de seus 
egras que definem as responsabilidades dos Membros da Diretoria.
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O Conselho Fiscal é composto de 3 (três) Membros Efetivos e 3 (três) Suplentes, eleitos pela 

As funções dos Membros do Conselho Fiscal são incompatíveis com o exercício de qualquer outro 

Na primeira reunião que se seguirem à eleição dos mesmos, os Membros do Conselho Fiscal escolherão 

O Conselho Fiscal da FPHP consiste de uma unidade autônoma dentro da estrutura de gestão 
é garantida total autonomia e independência para que execute as atividades que lhe são 

Dar ciência da sua composição à Diretoria, após o ato previsto no § 2°. do Artigo anterior; 
FPHP; 

Geral Ordinária, parecer anual sobre o movimento econômico, financeiro e 

deliberações emanadas dos Órgãos Superiores do Desporto Nacional; 

se ordinariamente a cada mês e extraordinariamente quando houver necessidade; 
s ao orçamento, tendo em vista os recursos de 

Geral, os erros administrativos ou qualquer violação da Lei ou do Estatuto, 
ssa em cada caso exercer plenamente a 

A responsabilidade dos Membros do Conselho Fiscal, por atos ligados ao cumprimento de seus 
egras que definem as responsabilidades dos Membros da Diretoria. 



 

FPHP –
 

CAPÍTULO VIII- Do Conselho de Atletas.
Artigo 38 -  O Conselho de Atletas é um órgão interno e autônomo dentro da estrutura de gestão da FPHP 
que cuja função é representar o interesse próprio dos atlet
participação ativa nas tomadas de decisão da Federação.
 
Artigo 39 -  O Conselho de Atletas será composto de 3 (três) Membros Efetivos e 3 (três) Suplentes, 
eleitos Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária.

§ 1° - Para que o Conselho de Atletas seja eleito em Assembleia Geral Extraordinária, esta eleição deve 
constar explicitamente no documento de convocação desta Assembleia.

§ 2º - Os Atletas candidatos a ocupar os cargos de integrantes do Conselho de Atletas deve
escrito seu interesse em participar da eleição com antecedência mínima de 25 horas antes da data e horário 
previstos para realização da Assembleia Geral Extraordinária.

 

Artigo 40 -  O Conselho de Atletas gozará dos mesmas prerrogativas reservadas às 
Filiadas à FPHP. 

  

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

Do Conselho de Atletas. 
O Conselho de Atletas é um órgão interno e autônomo dentro da estrutura de gestão da FPHP 

que cuja função é representar o interesse próprio dos atletas perante a gestão da FPHP e permitir que tenham 
participação ativa nas tomadas de decisão da Federação. 

O Conselho de Atletas será composto de 3 (três) Membros Efetivos e 3 (três) Suplentes, 
Geral Ordinária ou Extraordinária. 

Para que o Conselho de Atletas seja eleito em Assembleia Geral Extraordinária, esta eleição deve 
constar explicitamente no documento de convocação desta Assembleia. 

Os Atletas candidatos a ocupar os cargos de integrantes do Conselho de Atletas deve
escrito seu interesse em participar da eleição com antecedência mínima de 25 horas antes da data e horário 
previstos para realização da Assembleia Geral Extraordinária. 

O Conselho de Atletas gozará dos mesmas prerrogativas reservadas às 

14 

O Conselho de Atletas é um órgão interno e autônomo dentro da estrutura de gestão da FPHP 
as perante a gestão da FPHP e permitir que tenham 

O Conselho de Atletas será composto de 3 (três) Membros Efetivos e 3 (três) Suplentes, 

Para que o Conselho de Atletas seja eleito em Assembleia Geral Extraordinária, esta eleição deve 

Os Atletas candidatos a ocupar os cargos de integrantes do Conselho de Atletas deverão comunicar por 
escrito seu interesse em participar da eleição com antecedência mínima de 25 horas antes da data e horário 

O Conselho de Atletas gozará dos mesmas prerrogativas reservadas às equipes efetivamente 



 

FPHP –
 

CAPÍTULO IX- Da Presidência da FPH
Artigo 41 -  A presidência da FPHP será exercida pelo Presidente e pelos Vice
empossados pela Assembleia Geral e de conformidade com as disposições deste Estatuto.

 

Artigo 42 -  Ao Presidente compete:
a) Representar a FPHP em Juízo ou fora dele;
b) Convocar Assembleia Geral e presidi
c) Presidir as Sessões da Diretoria;
d) Despachar o expediente da 
e) Assinar, com o Secretário Geral. a correspondência ofic

convites; 
f) Rubricar os livros da FPHP e revisar os papéis apresentados em sessão.
g) Nomear e empossar os Diretores Técnicos e Administrativos, a qualquer tempo, observados os 

demais dispositivos deste Estatuto;
h) O voto de desempate nas sessões da Diretoria 
i) Determinar a estrutura técnico

escrita da organização e descrição dos cargos a todos os Filiados da 
da sua posse, submetendo a mesma à primeira 
ratificação; 

j) Autorizar o pagamento das despesas da 
k) Nomear, suspender e demitir empregados da 
l) As funções previstas no artigo 63

 

Artigo 43 -  Ao Primeiro Vice-Presidente 
a) Substituir o Presidente durante os respectivos impedimentos e ausências, inclusive as funções das 

alíneas “b” e “c” do artigo 

 

  

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

Da Presidência da FPHP. 
A presidência da FPHP será exercida pelo Presidente e pelos Vice

empossados pela Assembleia Geral e de conformidade com as disposições deste Estatuto.

esidente compete: 
Representar a FPHP em Juízo ou fora dele; 
Convocar Assembleia Geral e presidi-la nos casos previstos neste Estatuto; 
Presidir as Sessões da Diretoria; 
Despachar o expediente da FPHP; 
Assinar, com o Secretário Geral. a correspondência oficial de maior relevância, os diplomas e os 

Rubricar os livros da FPHP e revisar os papéis apresentados em sessão. 
Nomear e empossar os Diretores Técnicos e Administrativos, a qualquer tempo, observados os 
demais dispositivos deste Estatuto; 

de desempate nas sessões da Diretoria - Voto de Minerva: 
Determinar a estrutura técnico-administrativa da Diretoria para o mandato respectivo dando ciência 
escrita da organização e descrição dos cargos a todos os Filiados da FPHP, dentro de 30 (trinta) di
da sua posse, submetendo a mesma à primeira Assembleia Geral que se realizará para a respectiva 

Autorizar o pagamento das despesas da FPHP; 
Nomear, suspender e demitir empregados da FPHP 
As funções previstas no artigo 63 

residente compete: 
Substituir o Presidente durante os respectivos impedimentos e ausências, inclusive as funções das 

 38. 
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A presidência da FPHP será exercida pelo Presidente e pelos Vice-Presidentes eleitos e 
empossados pela Assembleia Geral e de conformidade com as disposições deste Estatuto. 

 

ial de maior relevância, os diplomas e os 

Nomear e empossar os Diretores Técnicos e Administrativos, a qualquer tempo, observados os 

administrativa da Diretoria para o mandato respectivo dando ciência 
, dentro de 30 (trinta) dias 

Geral que se realizará para a respectiva 

Substituir o Presidente durante os respectivos impedimentos e ausências, inclusive as funções das 



 

FPHP –
 

CAPÍTULO X – Da Diretoria.
Artigo 44 -  A Diretoria é o Órgão Executivo da 

I. Presidente 
II. Primeiro Vice-Presidente, responsável pela Vice

III. Segundo Vice-Presidente, responsável pela Vice
da FPHP: 

IV. Terceiro Vice-Presidente, responsável pela Vice
FPHP; 

V. Quantos diretores se fizerem necessários
critério do respectivo Vice
gestão elaborado especificamente para cada Vice

 

Artigo 45 -  A critério do Presidente e dos Vice
Diretoria Técnico-Administrativa poderá ter os seguintes cargos, não acumuláveis entre si:

I. Um Diretor Tesoureiro 
II. Um Diretor Secretário Geral;

III. Um Diretor de Árbitros;
IV. Um Diretor de Hóquei; 
V. Um Diretor Jurídico 

VI. Um Diretor de Imprensa e Comunicação.

 

Artigo 46 -  A critério do Presidente ou dos Vice
eles subordinados, desde que sua criação seja justificada por um plano de trabalho que contenha as 
prerrogativas destes novos postos de gestão.
 
Artigo 47 -  Todos os cargos de Diretoria 

 

Artigo 48 -  Os membros da Diretoria, eleitos ou não, preencherão obrigatoriamente as condições do 
parágrafo § 2°do artigo 12 deste Estatuto.

 

Artigo 49 -  O mandato da Diretoria Técnico
respectivo, sendo vetada ao presidente a possibilidade de pleitear mais de uma reeleição consecutiva. Isto é, o 
presidente em exercício poderá ser reeleito apenas uma vez e gerir a FPHP por somente dois mandatos 
consecutivos. 

§1º - Após o presidente da FPHP ter cumprido mandato em conformidade com o disposto neste Estatuto, é 
vedada à eleição do cônjuge e parentes consaguíneos ou por, até o 2º (segundo) grau, para ocupar o cargo de 
presidente ou dirigente máximo da entidade.

 

Artigo 50 -  A Diretoria se reunirá, o
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou do seu substituto legal, tantas vezes quantas e quando 
necessárias. 
§ único – Quando da prestação de contas anuais, a Diretoria da FPHP de
para analisar e aprovar o relatório anual do conselho fiscal relativo à prestação de contas da FPHP.

 

Artigo 51 -  As deliberações da Diretoria serão tomadas com a presença do Presidente ou do seu substituto 
legal, por simples maioria, observado o quorum mínimo de seis Diretores, inclusive o Presidente ou o seu 
substituto legal. 

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

Da Diretoria. 
A Diretoria é o Órgão Executivo da FPHP, sendo constituída por: 

Presidente, responsável pela Vice-Presidência de Gestão financeira
Presidente, responsável pela Vice-Presidência de Eventos e Fomento Desportivo 

Presidente, responsável pela Vice-Presidência de Marketing e Comunicação da 

Quantos diretores se fizerem necessários para cada uma das Vice-Presidências
critério do respectivo Vice-Presidente e em conformidade com um organograma e plano de 
gestão elaborado especificamente para cada Vice-Presidência;  

A critério do Presidente e dos Vice-Presidentes da FPHP, quando se julgar pertinente, a
Administrativa poderá ter os seguintes cargos, não acumuláveis entre si:

 
Um Diretor Secretário Geral; 

Árbitros; 
 

Um Diretor de Imprensa e Comunicação. 

do Presidente ou dos Vice-Presidentes poderão ser criados cargos de direção ou a 
eles subordinados, desde que sua criação seja justificada por um plano de trabalho que contenha as 
prerrogativas destes novos postos de gestão. 

Todos os cargos de Diretoria eletivos ou não, serão exercidos gratuitamente.

Os membros da Diretoria, eleitos ou não, preencherão obrigatoriamente as condições do 
parágrafo § 2°do artigo 12 deste Estatuto. 

O mandato da Diretoria Técnico-Administrativa termina com o mandato do Presid
ao presidente a possibilidade de pleitear mais de uma reeleição consecutiva. Isto é, o 

presidente em exercício poderá ser reeleito apenas uma vez e gerir a FPHP por somente dois mandatos 

da FPHP ter cumprido mandato em conformidade com o disposto neste Estatuto, é 
vedada à eleição do cônjuge e parentes consaguíneos ou por, até o 2º (segundo) grau, para ocupar o cargo de 
presidente ou dirigente máximo da entidade. 

A Diretoria se reunirá, ordinariamente, em caráter plenário, pelo menos uma vez por 
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou do seu substituto legal, tantas vezes quantas e quando 

Quando da prestação de contas anuais, a Diretoria da FPHP deverá constituir Conselho de Diretores 
para analisar e aprovar o relatório anual do conselho fiscal relativo à prestação de contas da FPHP.

As deliberações da Diretoria serão tomadas com a presença do Presidente ou do seu substituto 
ria, observado o quorum mínimo de seis Diretores, inclusive o Presidente ou o seu 
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Presidência de Gestão financeira da FPHP; 
Presidência de Eventos e Fomento Desportivo 

keting e Comunicação da 

Presidências, nomeados a 
e em conformidade com um organograma e plano de 

Presidentes da FPHP, quando se julgar pertinente, a 
Administrativa poderá ter os seguintes cargos, não acumuláveis entre si: 

Presidentes poderão ser criados cargos de direção ou a 
eles subordinados, desde que sua criação seja justificada por um plano de trabalho que contenha as 

eletivos ou não, serão exercidos gratuitamente. 

Os membros da Diretoria, eleitos ou não, preencherão obrigatoriamente as condições do 

Administrativa termina com o mandato do Presidente 
ao presidente a possibilidade de pleitear mais de uma reeleição consecutiva. Isto é, o 

presidente em exercício poderá ser reeleito apenas uma vez e gerir a FPHP por somente dois mandatos 

da FPHP ter cumprido mandato em conformidade com o disposto neste Estatuto, é 
vedada à eleição do cônjuge e parentes consaguíneos ou por, até o 2º (segundo) grau, para ocupar o cargo de 

rdinariamente, em caráter plenário, pelo menos uma vez por ano e 
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou do seu substituto legal, tantas vezes quantas e quando 

verá constituir Conselho de Diretores 
para analisar e aprovar o relatório anual do conselho fiscal relativo à prestação de contas da FPHP. 

As deliberações da Diretoria serão tomadas com a presença do Presidente ou do seu substituto 
ria, observado o quorum mínimo de seis Diretores, inclusive o Presidente ou o seu 



 

FPHP –
 

§ 1° - As deliberações da Diretoria envolvendo Regulamentos Técnico
Normas e solução dos casos omissos, serão transfor
vigor nas datas previstas pelas resoluções.

§ 2º - Exceção das soluções para casos omissos, as resoluções de Diretoria deverão fixar
para a respectiva entrada em vigor e só poderão al

§ 3º - Texto integral das portarias será encaminhado a todos os Filiados, independentemente da obrigatória 
publicação na secretaria da FPHP. 

 

Artigo 52 -  Será considerado vacante o cargo do Diretor que faltar a 
consecutivas ou, a 6 (seis) alternadas, independentemente de justificativa, excluídos os casos de licenciamento 
prévio, quando consentido. 

§ único - O licenciamento de qualquer Diretor, eleito ou não, não excederá de 90 (noventa

 

Artigo 53 -  Declarada a vacância 
procedimentos seguintes: 

a) Se a vacância for do cargo de Presidente, o seu substituto legal convocará a 
eleição e preenchimento do cargo, na forma deste Estatuto;

b) Se a vacância ocorrer entre os cargos de Vice
nomeado pelo Presidente, sujeito à aprovação “ad referendum” da primeira 
realizará após a nomeação;

c) Se a vacância for declarada em mais de um cargo de Vice
convocada para a eleição e preenchimento das vagas;

d) Para os efeitos do caput deste artigo, todos os cargos de Vice

 

Artigo 54 -  Os Diretores, eleitos ou não, não respondem solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações 
da FPHP, mas assumem a responsabilidade pelos prejuízos que causarem à Entidade por infrações à Lei ou a 
este Estatuto. 

§ único - A responsabilidade de que trata o “caput” deste artigo prescreverá no prazo de 2 (dois) anos, 
contados da data da Assembleia Geral que aprovar as contas do balanço do exercício em que Findar o 
mandato da Diretoria. 

 

Artigo 55 -  Compete à Diretoria:
a. Administrar a FPHP na forma e com as a
b. Respeitar e fazer respeitar o Estatuto, Regulamentos e as deliberações da FPHP;
c. Resolver os casos urgentes, as omissões do Estatuto e dos Regulamentos da 

decisões respectivas à Assembleia
d. Proclamar e conferir diplomas às Associações vencedoras dos campeonatos ou provas promovidas 

pela FPHP; 
e. Notificar os Filiados da FPHP
f. Apresentar anualmente, à Assembleia

gestão financeira; 
g. Decidir sobre novas filiações;
h. Celebrar convênios “ad referendum” da 
i. Encaminhar à Assembleia Geral Extraordinária, os recursos interpostos:
j. Conceder ou negar aos Filiados, permissão para promover ou disputar competições amistosas;
k. Promover eventos ou competições cuja renda reverta 

FPHP; 
l. Convocar a Assembleia Geral Extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias no caso de vacânci

cargo de Presidente, para eleição e posse do sucessor;

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

As deliberações da Diretoria envolvendo Regulamentos Técnico-Administrativos, Regimentos internos, 
Normas e solução dos casos omissos, serão transformadas em Portarias Internas para que entrem em pleno 
vigor nas datas previstas pelas resoluções. 

Exceção das soluções para casos omissos, as resoluções de Diretoria deverão fixar
para a respectiva entrada em vigor e só poderão alterar regulamentos, para turnos ou temporadas seguintes.

Texto integral das portarias será encaminhado a todos os Filiados, independentemente da obrigatória 

Será considerado vacante o cargo do Diretor que faltar a 3 (três) reuniões plenárias 
consecutivas ou, a 6 (seis) alternadas, independentemente de justificativa, excluídos os casos de licenciamento 

O licenciamento de qualquer Diretor, eleito ou não, não excederá de 90 (noventa

a vacância do cargo, prevista no Artigo anterior, será adotado um dos 

Se a vacância for do cargo de Presidente, o seu substituto legal convocará a 
eleição e preenchimento do cargo, na forma deste Estatuto; 
Se a vacância ocorrer entre os cargos de Vice-Presidentes, até um Vice
nomeado pelo Presidente, sujeito à aprovação “ad referendum” da primeira 
realizará após a nomeação; 
Se a vacância for declarada em mais de um cargo de Vice-Presidente, a Assembleia
convocada para a eleição e preenchimento das vagas; 
Para os efeitos do caput deste artigo, todos os cargos de Vice-Presidente se equivalem.

Os Diretores, eleitos ou não, não respondem solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações 
, mas assumem a responsabilidade pelos prejuízos que causarem à Entidade por infrações à Lei ou a 

de que trata o “caput” deste artigo prescreverá no prazo de 2 (dois) anos, 
Geral que aprovar as contas do balanço do exercício em que Findar o 

Compete à Diretoria: 
na forma e com as atribuições previstas neste Estatuto: 

Respeitar e fazer respeitar o Estatuto, Regulamentos e as deliberações da FPHP;
Resolver os casos urgentes, as omissões do Estatuto e dos Regulamentos da 

Assembleia Geral, quando for o caso; 
Proclamar e conferir diplomas às Associações vencedoras dos campeonatos ou provas promovidas 

FPHP das resoluções tomadas; 
Assembleia Geral Ordinária, o relatório geral das atividad

Decidir sobre novas filiações; 
Celebrar convênios “ad referendum” da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim;

Geral Extraordinária, os recursos interpostos: 
Filiados, permissão para promover ou disputar competições amistosas;

ou competições cuja renda reverta exclusivamente em benefício dos cofres da 

Geral Extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias no caso de vacânci
cargo de Presidente, para eleição e posse do sucessor; 
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Administrativos, Regimentos internos, 
madas em Portarias Internas para que entrem em pleno 

Exceção das soluções para casos omissos, as resoluções de Diretoria deverão fixar prazos convenientes 
temporadas seguintes. 

Texto integral das portarias será encaminhado a todos os Filiados, independentemente da obrigatória 

3 (três) reuniões plenárias 
consecutivas ou, a 6 (seis) alternadas, independentemente de justificativa, excluídos os casos de licenciamento 

O licenciamento de qualquer Diretor, eleito ou não, não excederá de 90 (noventa) dias consecutivos. 

o cargo, prevista no Artigo anterior, será adotado um dos 

Se a vacância for do cargo de Presidente, o seu substituto legal convocará a Assembleia Geral para 

Presidentes, até um Vice-Presidente, este será 
nomeado pelo Presidente, sujeito à aprovação “ad referendum” da primeira Assembleia Geral que se 

Assembleia Geral deverá ser 

se equivalem. 

Os Diretores, eleitos ou não, não respondem solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações 
, mas assumem a responsabilidade pelos prejuízos que causarem à Entidade por infrações à Lei ou a 

de que trata o “caput” deste artigo prescreverá no prazo de 2 (dois) anos, 
Geral que aprovar as contas do balanço do exercício em que Findar o 

 
Respeitar e fazer respeitar o Estatuto, Regulamentos e as deliberações da FPHP; 
Resolver os casos urgentes, as omissões do Estatuto e dos Regulamentos da FPHP, submetendo as 

Proclamar e conferir diplomas às Associações vencedoras dos campeonatos ou provas promovidas 

Geral Ordinária, o relatório geral das atividades e o balanço da 

Geral, especialmente convocada para esse fim; 

Filiados, permissão para promover ou disputar competições amistosas; 
em benefício dos cofres da 

Geral Extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias no caso de vacância do 



 

FPHP –
 

m. Conceder, negar ou cassar o registro ou renovação de inscrição de Atletas, de conformidade com os 
dispositivos deste Estatuto e Regulamentos Técnicos;

n. Fazer cumprir as penalidades e sanções aplica
o. Elaborar os Regulamentos Técnico

referendum” da Assembleia
p. Elaborar a proposta orçamentária anual em concordância com as normas fixadas, para ex

aprovação da Assembleia Geral;
q. Elaborar e ajustar, de acordo com as Normas fixadas pela Assembleia Geral, o Regimento Interno de 

Taxas; 
r. Encaminhar ao TJD todos os processos sujeitos a decisão daquele Órgão, ex

requerimento de Filiado inte

 

Artigo 56 -  Vice-Presidente Financeiro (Primeiro Vice
a) Nomear um Diretor-Tesoureiro, caso julgue pertinente;
b) Caso julgue necessário, nomear diretores para lhe auxiliar no cumprimento de suas funções;
c) Fazer ou mandar fazer, em forma legal e mercantil, a escrituração da 
d) Submeter à aprovação da Diretoria e do Conselho Fiscal, um balancete da receita e despesa da 

F.P.H.P; 
e) Arrecadar e guardar os valores da 

estiverem sob sua guarda, 
f) Depositar obrigatoriamente, em bancos escolhidos pela Diretoria, os valores amoedados da 
g) Apresentar, anualmente, um balanço geral para ser anexado ao relatório da Diretoria, para 

apreciação da Assembleia Geral;
h) Pagar as despesas aprovadas pela Diretoria, mediante documento hábil, revisado pelo Presidente;
i) As funções previstas no artigo
j) Lavrar termo de encerramento da escrituração da 
k) Assinar com o Secretário Geral os i
l) Ter a seu cargo a fiscalização das rendas em competições oficiais ou patrocinadas pela 
m) Votar nas sessões da Diretoria.
n) Supervisionar as práticas de transparência para as finanças entidade.
o) Otimizar custos operacionais e admini
p) Assegurar a estabilidade financeira da FPHP.
q) Gerir um fundo de reservas para que a FPHP possa executar sua função social de suporte e fomente 

ao esporte. 

 

Artigo 57 -  Ao Vice-Presidente de Eventos e Fomento Esportivo (Segundo Vice
a) Elaborar um plano de trabalho semestral que contemple ao menos um torneio de hockey inline;
b) Adotar procedimentos padronizados para os eventos;
c) Buscar formatos de competição que despertem o interesse das equipes em participar dos eventos e 

do público em comparecer à audiência destes;
d) Aperfeiçoar procedimentos operacionais e a infraestrutura esportiva, visando massificação do 

esporte no Estado de São Paulo.
e) Propor à Diretoria as medidas e providências relativas à intensificação e aperfeiçoamento da 

modalidade desportiva, inclusive elaboração e reforma dos regulamentos apropriados;
f) Comunicar à Diretoria as infrações aos Regulamentos da 

Atletas inscritos; 
g) Apresentar à Diretoria, para que esta possa transmitir aos

desportiva que deverá ser organizada e aprovada até o mês de fevereiro de cada ano;
h) Votar nas sessões da Diretoria.

 

Artigo 58 -  Ao Vice-Presidente de Marketing e Comunicação (Terceiro Vice

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

Conceder, negar ou cassar o registro ou renovação de inscrição de Atletas, de conformidade com os 
dispositivos deste Estatuto e Regulamentos Técnicos; 
Fazer cumprir as penalidades e sanções aplicadas de acordo com as decisões do T.JD: da 
Elaborar os Regulamentos Técnico-Administrativos da FP.H.P. e submetê

Assembleia Geral; 
Elaborar a proposta orçamentária anual em concordância com as normas fixadas, para ex

Geral; 
Elaborar e ajustar, de acordo com as Normas fixadas pela Assembleia Geral, o Regimento Interno de 

Encaminhar ao TJD todos os processos sujeitos a decisão daquele Órgão, ex
requerimento de Filiado interessado. 

Presidente Financeiro (Primeiro Vice-Presidente) compete: 
Tesoureiro, caso julgue pertinente; 

Caso julgue necessário, nomear diretores para lhe auxiliar no cumprimento de suas funções;
Fazer ou mandar fazer, em forma legal e mercantil, a escrituração da FPHP;

aprovação da Diretoria e do Conselho Fiscal, um balancete da receita e despesa da 

Arrecadar e guardar os valores da FPHP, sendo o único responsável pelos bens, t
 

Depositar obrigatoriamente, em bancos escolhidos pela Diretoria, os valores amoedados da 
Apresentar, anualmente, um balanço geral para ser anexado ao relatório da Diretoria, para 

Geral; 
Pagar as despesas aprovadas pela Diretoria, mediante documento hábil, revisado pelo Presidente;

artigo 63; 
Lavrar termo de encerramento da escrituração da FPHP ao ser substituído no cargo;
Assinar com o Secretário Geral os ingressos e permanentes; 
Ter a seu cargo a fiscalização das rendas em competições oficiais ou patrocinadas pela 
Votar nas sessões da Diretoria. 
Supervisionar as práticas de transparência para as finanças entidade. 
Otimizar custos operacionais e administrativos da FPHP. 
Assegurar a estabilidade financeira da FPHP. 
Gerir um fundo de reservas para que a FPHP possa executar sua função social de suporte e fomente 

Presidente de Eventos e Fomento Esportivo (Segundo Vice-Presidente) compet
Elaborar um plano de trabalho semestral que contemple ao menos um torneio de hockey inline;
Adotar procedimentos padronizados para os eventos; 
Buscar formatos de competição que despertem o interesse das equipes em participar dos eventos e 

comparecer à audiência destes; 
Aperfeiçoar procedimentos operacionais e a infraestrutura esportiva, visando massificação do 
esporte no Estado de São Paulo. 
Propor à Diretoria as medidas e providências relativas à intensificação e aperfeiçoamento da 
modalidade desportiva, inclusive elaboração e reforma dos regulamentos apropriados;
Comunicar à Diretoria as infrações aos Regulamentos da FPHP, cometidas pelos Filiados ou pelos 

Apresentar à Diretoria, para que esta possa transmitir aos Filiados um anteprojeto da temporada 
desportiva que deverá ser organizada e aprovada até o mês de fevereiro de cada ano;
Votar nas sessões da Diretoria. 

Presidente de Marketing e Comunicação (Terceiro Vice-Presidente) compete:
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Conceder, negar ou cassar o registro ou renovação de inscrição de Atletas, de conformidade com os 

das de acordo com as decisões do T.JD: da FPHP; 
Administrativos da FP.H.P. e submetê-los à aprovação “ad 

Elaborar a proposta orçamentária anual em concordância com as normas fixadas, para exame e 

Elaborar e ajustar, de acordo com as Normas fixadas pela Assembleia Geral, o Regimento Interno de 

Encaminhar ao TJD todos os processos sujeitos a decisão daquele Órgão, ex-ofício ou a 

Caso julgue necessário, nomear diretores para lhe auxiliar no cumprimento de suas funções; 
; 

aprovação da Diretoria e do Conselho Fiscal, um balancete da receita e despesa da 

, sendo o único responsável pelos bens, título e valores que 

Depositar obrigatoriamente, em bancos escolhidos pela Diretoria, os valores amoedados da FPHP; 
Apresentar, anualmente, um balanço geral para ser anexado ao relatório da Diretoria, para 

Pagar as despesas aprovadas pela Diretoria, mediante documento hábil, revisado pelo Presidente; 

ao ser substituído no cargo; 

Ter a seu cargo a fiscalização das rendas em competições oficiais ou patrocinadas pela FPHP; 

Gerir um fundo de reservas para que a FPHP possa executar sua função social de suporte e fomente 

Presidente) compete: 
Elaborar um plano de trabalho semestral que contemple ao menos um torneio de hockey inline; 

Buscar formatos de competição que despertem o interesse das equipes em participar dos eventos e 

Aperfeiçoar procedimentos operacionais e a infraestrutura esportiva, visando massificação do 

Propor à Diretoria as medidas e providências relativas à intensificação e aperfeiçoamento da 
modalidade desportiva, inclusive elaboração e reforma dos regulamentos apropriados; 

, cometidas pelos Filiados ou pelos 

Filiados um anteprojeto da temporada 
desportiva que deverá ser organizada e aprovada até o mês de fevereiro de cada ano; 

Presidente) compete: 



 

FPHP –
 

a) A seu critério, nomear uma equipe de trabalho a ele subordinada para lhe auxiliar no cumprimentos 
das atividades que lhe são pertinentes;

b) Produzir, diretamente ou por meio de equipe de trabalho por ele nomeada conteúdo referente às 
atividades desenvolvidas pela FPHP;

c) Administrar, diretamente ou por meio de equipe de trabalho por ele nomeada, as mídias físicas e 
eletrônicas necessárias à divulgação das atividades da FPHP;

d) Preparar, diretamente ou por meio de equipe de trabalho por ele nomeada e enviar, aos órgãos de 
divulgação, matéria de interesse do desporto sob jurisdição da FPHP;

e) Colaborar com os demais membros da Diretoria;
f) Votar nas sessões da Diretoria.

 
Artigo 59 -  Ao Secretário Geral compete:

a) Dirigir os trabalhos da Secretaria;
b) Lavrar os termos de abertura e encerramento dos livros da FP.H.P.
c) Redigir as Atas das sessões da Diretoria e a correspondência oficial;
d) Votar nas sessões da Diretoria.

 
Artigo 60 -  Ao Diretor Tesoureiro, quando determinado pelo Vice
Presidente) compete: 

a) Arrecadar e guardar os valores da 
estiverem sob sua guarda, 

b) Depositar obrigatoriamente, em bancos escolhidos pela Diretoria, os valores amoedados da 
c) Apresentar, anualmente, um balanço geral para ser anexado ao relatório da Diretoria, para 

apreciação da Assembleia Geral;
d) Pagar as despesas aprovadas pela Diretoria, mediante documento hábil, revisado pelo Presidente;
e) As funções previstas no artigo
f) Lavrar termo de encerramento da escrituração da 
g) Assinar com o Secretário Geral os ingressos e permanentes;
h) Ter a seu cargo a fiscalização das rendas em competições oficiais ou patrocinadas pela 

 
Artigo 61 -  Ao Diretor de Árbitros compete:

a. Organizar o quadro de Árbitros de Hóquei;
b. Fiscalizar e emitir parecer sobre a situação dos Árbitros e Anotadores;
c. Escalar com antecedência, os Arbitras, Anotadores e Delegados para os jogos dos campeonatos 

oficiais, oficializados ou patrocinados pela 
d. Dirigir o Departamento de Árbitros e indicar pessoas de reconhecida competência para integrarem o 

Departamento; 
e. Comunicar à Diretoria as infrações aos Regulamentos, no que se referir à arbitragem, cometidas 

pelos Filiados ou seus Atletas;
f. Votar nas sessões da Diretoria.

 

Artigo 62 -  Compete ao Diretor Jurídico:
a) Assessorar o Presidente e a Diretoria da 
b) Preparar e examinar os processos sujeitos a encaminhamento ao T
c) Votar nas sessões da Diretoria

 

Artigo 63 -  O Presidente, o Prim
além das funções que lhes são atribuídas nos Artigos 

I. Agindo sempre em conjunto, dois a dois, abrir, encerrar e movimentar livremente, contas bancárias 
de qualquer natureza, inclusive conta de poupança e/ou aplicação financeira de qualquer espécie, 
podendo para isso, firmar acordos, contratos, propostas de ap
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ear uma equipe de trabalho a ele subordinada para lhe auxiliar no cumprimentos 
das atividades que lhe são pertinentes; 
Produzir, diretamente ou por meio de equipe de trabalho por ele nomeada conteúdo referente às 
atividades desenvolvidas pela FPHP; 

trar, diretamente ou por meio de equipe de trabalho por ele nomeada, as mídias físicas e 
eletrônicas necessárias à divulgação das atividades da FPHP; 
Preparar, diretamente ou por meio de equipe de trabalho por ele nomeada e enviar, aos órgãos de 

, matéria de interesse do desporto sob jurisdição da FPHP; 
Colaborar com os demais membros da Diretoria; 
Votar nas sessões da Diretoria. 

Ao Secretário Geral compete: 
Dirigir os trabalhos da Secretaria; 
Lavrar os termos de abertura e encerramento dos livros da FP.H.P. 
Redigir as Atas das sessões da Diretoria e a correspondência oficial; 
Votar nas sessões da Diretoria. 

Ao Diretor Tesoureiro, quando determinado pelo Vice-Presidente Financeiro (Primeiro Vic

Arrecadar e guardar os valores da FPHP, sendo o único responsável pelos bens, título e valores que 
 

Depositar obrigatoriamente, em bancos escolhidos pela Diretoria, os valores amoedados da 
nualmente, um balanço geral para ser anexado ao relatório da Diretoria, para 

Geral; 
Pagar as despesas aprovadas pela Diretoria, mediante documento hábil, revisado pelo Presidente;

artigo 63; 
encerramento da escrituração da FPHP ao ser substituído no cargo;

Assinar com o Secretário Geral os ingressos e permanentes; 
Ter a seu cargo a fiscalização das rendas em competições oficiais ou patrocinadas pela 

Ao Diretor de Árbitros compete: 
Organizar o quadro de Árbitros de Hóquei; 
Fiscalizar e emitir parecer sobre a situação dos Árbitros e Anotadores; 
Escalar com antecedência, os Arbitras, Anotadores e Delegados para os jogos dos campeonatos 
oficiais, oficializados ou patrocinados pela FPHP; 
Dirigir o Departamento de Árbitros e indicar pessoas de reconhecida competência para integrarem o 

Comunicar à Diretoria as infrações aos Regulamentos, no que se referir à arbitragem, cometidas 
pelos Filiados ou seus Atletas; 

s da Diretoria. 

Compete ao Diretor Jurídico: 
Assessorar o Presidente e a Diretoria da FPHP com relação à matéria de Direito Desportivo;
Preparar e examinar os processos sujeitos a encaminhamento ao TJD; 
Votar nas sessões da Diretoria 

o Primeiro Vice-Presidente (Vice-Presidente Financeiro)
além das funções que lhes são atribuídas nos Artigos 41, 42, 56 e 60 estão investidos de plenos poderes para:

Agindo sempre em conjunto, dois a dois, abrir, encerrar e movimentar livremente, contas bancárias 
de qualquer natureza, inclusive conta de poupança e/ou aplicação financeira de qualquer espécie, 
podendo para isso, firmar acordos, contratos, propostas de aplicação, cheques de movimentação, dar 
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ear uma equipe de trabalho a ele subordinada para lhe auxiliar no cumprimentos 

Produzir, diretamente ou por meio de equipe de trabalho por ele nomeada conteúdo referente às 

trar, diretamente ou por meio de equipe de trabalho por ele nomeada, as mídias físicas e 

Preparar, diretamente ou por meio de equipe de trabalho por ele nomeada e enviar, aos órgãos de 

Presidente Financeiro (Primeiro Vice-

, sendo o único responsável pelos bens, título e valores que 

Depositar obrigatoriamente, em bancos escolhidos pela Diretoria, os valores amoedados da FPHP; 
nualmente, um balanço geral para ser anexado ao relatório da Diretoria, para 

Pagar as despesas aprovadas pela Diretoria, mediante documento hábil, revisado pelo Presidente; 

ao ser substituído no cargo; 

Ter a seu cargo a fiscalização das rendas em competições oficiais ou patrocinadas pela FPHP; 

Escalar com antecedência, os Arbitras, Anotadores e Delegados para os jogos dos campeonatos 

Dirigir o Departamento de Árbitros e indicar pessoas de reconhecida competência para integrarem o 

Comunicar à Diretoria as infrações aos Regulamentos, no que se referir à arbitragem, cometidas 

com relação à matéria de Direito Desportivo; 

Presidente Financeiro) e o Diretor Tesoureiro, 
estão investidos de plenos poderes para: 

Agindo sempre em conjunto, dois a dois, abrir, encerrar e movimentar livremente, contas bancárias 
de qualquer natureza, inclusive conta de poupança e/ou aplicação financeira de qualquer espécie, 

licação, cheques de movimentação, dar 



 

FPHP –
 

quitação, bem como assinar todos os documentos pertinentes que venham a ser necessários para 
esses fins; 

II. Agindo sempre em conjunto, dois a dois, receber, dar quitação de doações, subvenções e 
contribuições de qualquer natureza e origem, inclusive de Governos, a qualquer título;

III. Agindo isoladamente, receber e dar quitação de contribuições, multas e afins, de agremiações 
filiadas, fazer depósitos bancários e aplicações financeiras em contas da 
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quitação, bem como assinar todos os documentos pertinentes que venham a ser necessários para 

Agindo sempre em conjunto, dois a dois, receber, dar quitação de doações, subvenções e 
natureza e origem, inclusive de Governos, a qualquer título;

Agindo isoladamente, receber e dar quitação de contribuições, multas e afins, de agremiações 
filiadas, fazer depósitos bancários e aplicações financeiras em contas da FPHP.
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quitação, bem como assinar todos os documentos pertinentes que venham a ser necessários para 

Agindo sempre em conjunto, dois a dois, receber, dar quitação de doações, subvenções e 
natureza e origem, inclusive de Governos, a qualquer título; 

Agindo isoladamente, receber e dar quitação de contribuições, multas e afins, de agremiações 
FPHP. 
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CAPÍTULO XI – Dos Delegados e Árbitros
Artigo 64 -  Delegados, os Membros da Diretoria e as pessoas por ela designadas para representar a 
em eventos de qualquer natureza. 

 

Artigo 65 -  São Árbitros, as pessoas de competência e dignidade comprovadas, conhecedoras da 
modalidade esportiva, designadas para a arbitragem das competições ordinárias e extraordinárias da 

§ único - O modo e condição de investidura nas funções a que se refere o artigo, bem como as atribuições 
aqui especificadas, reger-se-ão pelos respectivos regulamentos aprovados ou
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Delegados e Árbitros. 
Delegados, os Membros da Diretoria e as pessoas por ela designadas para representar a 

São Árbitros, as pessoas de competência e dignidade comprovadas, conhecedoras da 
adas para a arbitragem das competições ordinárias e extraordinárias da 

O modo e condição de investidura nas funções a que se refere o artigo, bem como as atribuições 
ão pelos respectivos regulamentos aprovados ou adotados pela 
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Delegados, os Membros da Diretoria e as pessoas por ela designadas para representar a FPHP 

São Árbitros, as pessoas de competência e dignidade comprovadas, conhecedoras da 
adas para a arbitragem das competições ordinárias e extraordinárias da FPHP 

O modo e condição de investidura nas funções a que se refere o artigo, bem como as atribuições 
adotados pela FPHP 
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CAPÍTULO XII – Das Penalidades
Artigo 66 -  Quaisquer infrações cometidas pelos Filiados ou Atletas inscritos na 
Estatuto, Regulamentos e/ou disposições legais emanadas dos Órgãos Superiores do Sistema Desportivo 
Nacional, serão apreciadas e julgadas pelo 
Disciplina Desportiva. 
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Das Penalidades. 
Quaisquer infrações cometidas pelos Filiados ou Atletas inscritos na 

Estatuto, Regulamentos e/ou disposições legais emanadas dos Órgãos Superiores do Sistema Desportivo 
ão apreciadas e julgadas pelo TJD, de conformidade com o Código Brasileiro de Justiça e 
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Quaisquer infrações cometidas pelos Filiados ou Atletas inscritos na FPHP em relação ao 
Estatuto, Regulamentos e/ou disposições legais emanadas dos Órgãos Superiores do Sistema Desportivo 

, de conformidade com o Código Brasileiro de Justiça e 
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CAPITULO XIII - Do Patrimônio, da Receita e das Despesas
Artigo 67 -  O patrimônio da F.PH.P. será constituído pelos bens móveis e imóveis, doações e 
apurados nos balanços anuais. 

 

Artigo 68 -  A receita da FPHP é constituída:
a. Pelas mensalidades pagas pelos Filiados:
b. Pelas taxas e multas previstas no Regimento Interno de Taxas;
c. Pelas rendas das competições oficiais patrocinadas pela 

pelos Filiados em campeonatos e eventos a qualquer título;
d. Pelas subvenções obtidas dos Poderes Públicos;
e. Pelos juros e/ou rendimentos de depósitos bancários e/ou aplicações financeiras de mercado;
f. Pelas doações de pessoas físicas;
g. Pelas doações de pessoas jurídicas;
h. Pelas rendas eventuais. 

§1° - A forma de participação nas rendas de bilheteria, referida na letra “c”, no caput” do artigo, será 
obrigatoriamente prevista e definida no Regimento Interno de Taxas.

 

Artigo 69 -  A despesa anual da 
previsão das receitas. 
 
Artigo 70 -  O patrimônio e as receitas da FPHP somente poderão ser despendias em benefício da 
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais

 

Artigo 71 -  A escrituração da receita e da despesa será feita à vista de documentos comprovantes que 
indicarão de forma completa, as pessoas jurídicas ou físicas envolvidas e a natureza da operação, segundo os 
métodos adotados e aceitos no país. 
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Do Patrimônio, da Receita e das Despesas
O patrimônio da F.PH.P. será constituído pelos bens móveis e imóveis, doações e 

é constituída: 
Pelas mensalidades pagas pelos Filiados: 
Pelas taxas e multas previstas no Regimento Interno de Taxas; 
Pelas rendas das competições oficiais patrocinadas pela FPHP e participação de bilheteria cobrada 
pelos Filiados em campeonatos e eventos a qualquer título; 
Pelas subvenções obtidas dos Poderes Públicos; 
Pelos juros e/ou rendimentos de depósitos bancários e/ou aplicações financeiras de mercado;

soas físicas; 
Pelas doações de pessoas jurídicas; 

A forma de participação nas rendas de bilheteria, referida na letra “c”, no caput” do artigo, será 
obrigatoriamente prevista e definida no Regimento Interno de Taxas. 

a anual da FPHP será fixada pela Diretoria, dentro do solvável e tendo em vista a 

O patrimônio e as receitas da FPHP somente poderão ser despendias em benefício da 
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais 

ção da receita e da despesa será feita à vista de documentos comprovantes que 
indicarão de forma completa, as pessoas jurídicas ou físicas envolvidas e a natureza da operação, segundo os 
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Do Patrimônio, da Receita e das Despesas. 
O patrimônio da F.PH.P. será constituído pelos bens móveis e imóveis, doações e saldos 

e participação de bilheteria cobrada 

Pelos juros e/ou rendimentos de depósitos bancários e/ou aplicações financeiras de mercado; 

A forma de participação nas rendas de bilheteria, referida na letra “c”, no caput” do artigo, será 

será fixada pela Diretoria, dentro do solvável e tendo em vista a 

O patrimônio e as receitas da FPHP somente poderão ser despendias em benefício da 

ção da receita e da despesa será feita à vista de documentos comprovantes que 
indicarão de forma completa, as pessoas jurídicas ou físicas envolvidas e a natureza da operação, segundo os 
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CAPÍTULO XIV – Do Reconhecimento e das Homenagens.
Artigo 72 -  A FPHP demonstrará reconhecimento por contribuição, serviços ou dedicação relevantes à 
causa dos desportos em geral, por meio de distintivos, medalhas, medalhões e símbolos especiais, conferidos 
por decisão da Diretoria, inclusive postumamente, mediante inscricão em livro especial e formalidades 
previstas em regulamento próprio. 

 

Artigo 73 -  O regulamento de que trata o Artigo anterior, preverá obrigatoriamente:
a) Os segmentos de comunidade desportiva à qual se destina o reconhecimento ou

podendo incluir toda a comunidade como definida no 
b) Os símbolos utilizados e o diploma adotado.

 

Artigo 74 -  A comunidade de que trata a letra “a” do Artigo anterior será composta de:
a) Autoridades Oficiais; 
b) Autoridades Clubísticas, Grande
c) Ex-Diretores, Ex-Oficiais e Ex
d) Diretores, Oficiais e Atletas da 

 

  

 

– Federação Paulista de Hóquei e Patinação 

Reconhecimento e das Homenagens.
demonstrará reconhecimento por contribuição, serviços ou dedicação relevantes à 

causa dos desportos em geral, por meio de distintivos, medalhas, medalhões e símbolos especiais, conferidos 
clusive postumamente, mediante inscricão em livro especial e formalidades 

O regulamento de que trata o Artigo anterior, preverá obrigatoriamente:
Os segmentos de comunidade desportiva à qual se destina o reconhecimento ou
podendo incluir toda a comunidade como definida no artigo 74; 
Os símbolos utilizados e o diploma adotado. 

A comunidade de que trata a letra “a” do Artigo anterior será composta de:

Autoridades Clubísticas, Grande-Beneméritos e Beneméritos; 
Oficiais e Ex-Atletas da FPHP; 

Diretores, Oficiais e Atletas da FPHP 
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Reconhecimento e das Homenagens. 
demonstrará reconhecimento por contribuição, serviços ou dedicação relevantes à 

causa dos desportos em geral, por meio de distintivos, medalhas, medalhões e símbolos especiais, conferidos 
clusive postumamente, mediante inscricão em livro especial e formalidades 

O regulamento de que trata o Artigo anterior, preverá obrigatoriamente: 
Os segmentos de comunidade desportiva à qual se destina o reconhecimento ou homenagem, 

A comunidade de que trata a letra “a” do Artigo anterior será composta de: 
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CAPÍTULO XV – Das Disposições Gerais e Transitórias
Artigo 75 -  As cores da FPHP serão: preto, branco e vermelho.

 

Artigo 76 -  A Diretoria da FPHP
Auxiliares para qualquer desempenho, devendo, porém, tais comissões serem presididas por um Diretor da 
Federação. 

 

Artigo 77 -  As mensalidades, taxas, multas e emolumentos serão estabelecidos para 
Capital e para as do Interior, pelo Regimento Interno de Taxas, a que se obrigam todos os Filiados.

 

Artigo 78 -  A FPHP somente poderá ser dissolvida pela 
tratar exclusivamente desta dissolução
dos seus Filiados Efetivos. 

 

Artigo 79 -  Em caso de dissolução da 
com exceção dos troféus que serão entregues à Entidade à qual a 
Paulo. 

 

Artigo 80 -  Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em consonância com os Regulamentos e 
Leis do Sistema Desportivo Nacional.

 

Artigo 81 -  Este Estatuto entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação pela 
Ordinária ou Extraordinária da FPHP

 

APROVADO NA ASSEMBLEIA
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Das Disposições Gerais e Transitórias
serão: preto, branco e vermelho. 

FPHP poderá nomear a qualquer tempo e quando julgar necessário, Comissões 
Auxiliares para qualquer desempenho, devendo, porém, tais comissões serem presididas por um Diretor da 

As mensalidades, taxas, multas e emolumentos serão estabelecidos para 
Capital e para as do Interior, pelo Regimento Interno de Taxas, a que se obrigam todos os Filiados.

somente poderá ser dissolvida pela Assembleia Geral Extraordinária convocada para 
tratar exclusivamente desta dissolução, por maioria de votos e com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) 

Em caso de dissolução da FPHP, seus bens terão o destino que a Assembleia
com exceção dos troféus que serão entregues à Entidade à qual a FPHP estiver subordinada no Estado de São 

Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em consonância com os Regulamentos e 
Leis do Sistema Desportivo Nacional. 

Este Estatuto entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação pela 
FPHP e respectiva inscrição no Registro Público. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE MAIO DE 2017
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Das Disposições Gerais e Transitórias. 

poderá nomear a qualquer tempo e quando julgar necessário, Comissões 
Auxiliares para qualquer desempenho, devendo, porém, tais comissões serem presididas por um Diretor da 

As mensalidades, taxas, multas e emolumentos serão estabelecidos para as agremiações da 
Capital e para as do Interior, pelo Regimento Interno de Taxas, a que se obrigam todos os Filiados. 

Extraordinária convocada para 
ria de votos e com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) 

Assembleia Geral decidir, 
subordinada no Estado de São 

Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em consonância com os Regulamentos e 

Este Estatuto entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação pela Assembleia Geral 

GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE MAIO DE 2017. 


