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DOCUMENTOS PARA FILIAÇÃO DE UM NOVO CLUBE / LIGA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cópia autenticada da ata de fundação;
Cópia da ata da eleição, da última diretoria
Cópia da relação do patrimônio
Cópia autenticada do estatuto, adaptado ao Novo Código Civil e registrado em
cartório;
CND municipal, estadual, federal, trabalhista, FGTS;
Relação nominal da diretoria, com nome, cargo, nacionalidade, documento de
identidade, estado civil, endereço e telefone;
Cópia autenticada do CNPJ e inscrição estadual;
Ofício solicitando filiação, comprometendo-se a respeitar o estatuto da entidade,
normas emanadas pelos órgãos superiores e leis esportivas do País;
Ofício, informando as cores adotadas pela agremiação e, se possível, anexar
desenhos do distintivo e pavilhão;
Preenchimento do boletim de registro de clube / liga, da FCBB;
Após a aprovação da documentação pela Diretoria da FCBB, a filiação será
concedida mediante a apresentação do Comprovante de Pagamento da Taxa de
Filiação.

Para a filiação de ligas, além da documentação acima deverão apresentar também a
relação dos clubes filiados, com endereços e telefones.
Todos os documentos deverão estar assinados pelo Presidente do clube ou liga
DOCUMENTOS PARA FILIAÇÃO DE ATLETAS
•
•
•
•
•
•

Boletim de Registro de Atleta preenchida;
Cópia do RG;
Cópia do CPF;
Cópia do Comprovante de Residência;
Uma Foto 3x4;
Comprovante de Pagamento da Taxa de Filiação de Atleta.
DOCUMENTOS PARA FILIAÇÃO DE TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Boletim de Registro de Técnico preenchida;
Cópia do CREF;
Cópia do RG;
Cópia do CPF;
Cópia do Comprovante de Residência;
Uma Foto 3x4;
Comprovante de Pagamento da Taxa de Filiação de Atleta.

