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REGIMENTO INTERNO 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SOCCER SOCIETY 

 
 

CAPÍTULO I 
DA CARACTERIZAÇÃO  

 
Art. 1º. A Confederação Brasileira de Soccer Society - CBSS, entidade de caráter essencialmente 
desportivo que representa a Federação Internacional de Football Soccer Society – FIFOS no Brasil. A 
Confederação Brasileira de Soccer Society é uma associação privada, sob forma de Organização da 
Sociedade Civil – OSC, de acordo com a Lei 13.019/2014, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, nem intuito político, com prazo de duração indeterminado que é regido pelo Estatuto 
Social, e demais leis aplicáveis, com sede na Avenida Prestes Maia, nº 241, sala 815 e 814, Bairro 
Centro, CEP 01031-902, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  

 
CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 
 

Art. 2º. O presente regimento interno é editado para tornar possível a plena realização dos objetivos 
da Confederação Brasileira de Soccer Society, previsto no seu Estatuto Social, de maneira 
harmônica, em benefício das Federações filiadas. 
 
Art. 3º. Este regimento interno define os procedimentos de acompanhamento de auditoria das 
Federações filiadas à Confederação Brasileira de Soccer Society.  

 
CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 4º. A taxa anual de filiação da Federação junto à CBSS é no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), e deverá a ser paga anualmente até dia 31 de Julho de cada ano. 
 
Art. 5º.  A Federação filiada à Confederação Brasileira de Soccer Society deverá estar com o seu 
Estatuto Social adequado e registrado em conformidade com a legislação 13.019, de 31 de julho de 
2014.  
 
Parágrafo primeiro: A Federação filiada deverá estar com a ata de assembleia de eleição atualizada e 
registrada perante ao Cartório de Registro.  
 
Parágrafo segundo: A Federação filiada deverá manter o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 
CNJP atualizada e em regularidade perante aos órgãos competentes fiscais. 
  

http://www.soccersociety.com.br/
mailto:presidentecbss@gmail.com.br


                                                                                                                              

2 
             

     Avenida Prestes Maia, n. 241 – 8º andar -Sala 815 – Centro – São Paulo – SP – Cep: 01031-902 – BRASIL             
                  Site: www.soccersociety.com.br    Tel: 55 (11) 99217-0530   E-mail: presidentecbss@gmail.com.br 
                                                                           CNPJ: 21.952.638/0001-00 
 

Parágrafo terceiro: A Federação filiada deverá manter suas certidões fiscais, tributárias e trabalhistas 
atualizadas e em regularidade perante aos órgãos competentes. 
  

Parágrafo quarto: As documentações mencionadas acima, deverão ser encaminhadas para o 
endereço eletrônico da Confederação Brasileira de Soccer Society. 
 

 
Art. 6º. Toda e qualquer ação a ser desenvolvida pela Federação filiada deverá a Confederação 
Brasileira de Soccer Society ser notificada. 
  

Parágrafo primeiro: Toda e quaisquer competições, torneios e ou eventos esportivos a ser realizada 
pela Federação filiada, deverá ser apresentado o plano de trabalho a Confederação Brasileira de 
Soccer Society, antes de sua realização. 
  

Parágrafo segundo: Todo e qualquer contrato de parceria, público e privado, nacional e 
internacional, deverá ser encaminhado cópia do presente instrumento ao endereço eletrônico da 
Confederação Brasileira de Soccer Society, imediatamente após a sua assinatura. 

 
CAPÍTULO IV 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

Art. 7º. A prestação de contas da Federação filiada deverá ser apresentada a Confederação 
Brasileira de Soccer Society semestralmente, sendo os seguintes prazos:  
a) 1º semestre: até a data de 31 de julho de cada ano. 
b) 2º semestre: até a data de 31 de dezembro de cada ano. 
 
Parágrafo primeiro: Toda prestação de contas de projetos incentivados, federal, estadual e ou 
municipal deverá ser realizada prestação de contas exclusiva do projeto em separado e enviado 
cópia a CBSS assim que finalizada no prazo estipulado no contrato com o órgão da parceria. 
 

CAPÍTULO V  
DOS CAMPEONATOS E EQUIPES 

 
Art. 8º. Todos os atletas da Federação filiada deverão estar registrados no BID – Boletim Informativo 
Desportivo – Registro de Atleta CBSS, da Confederação Brasileira de Soccer Society.  
 
Parágrafo Primeiro: A taxa de registro anual de cada atleta no BID perante a Confederação Brasileira 
de Soccer Society é no valor de R$ 20,00 (vinte reais), sendo que o PRIMEIRO REGISTRO de cada 
atleta do BID da CBSS é GRATUITO. 
 

Parágrafo Segundo: Toda vez que o atleta se transferir para outro clube deverá pagar a taxa de 
transferência no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo R$200,00 reais para o Clube de Origem e 
R$100,00 reais para a Federação em Campeonatos Municipais/Estaduais e quando for em 
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Campeonato Nacionais essa taxa irá R$100,00 para o Clube de Origem R$100,00 para a Federação de 
seu registro e R$100,00 reais para a CBSS. 
  
Art. 9º. É obrigatório toda Federação filiada enviar 01 (uma) equipe para o Campeonato Brasileiro, 
sendo nas modalidades: Adulto masculino e feminino e menores.  
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 10º. Toda Federação filiada deverá cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social da Confederação 
Brasileira de Soccer Society, como também o seu regimento interno.  
 

Art. 11º. A Federação filiada que não cumprir o presente regimento interno, o Estatuto Social da 
Confederação Brasileira de Soccer Society e seus regulamentos, a Confederação Brasileira de 
Soccer Society não se responsabilizará pelos danos causados e que venham a causar na Federação 
filiada e perante aos terceiros. 
  

Art. 12º. O Presidente da Confederação Brasileira de Soccer Society poderá convocar a qualquer 
momento o Presidente da Federação filiada para resolver assuntos que seja de interesse de ambas 
as partes, sem a prévia convocação mediante as cláusulas do presente Estatuto Social.  
 

Art. 13º. Sugestões, críticas ou outros assuntos sobre a Confederação Brasileira de Soccer Society e 
a Federação filiada, devem ser encaminhadas ao Presidente da Confederação Brasileira de Soccer 
Society, que tomará as providências cabíveis. 
 

Art. 14º. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas neste regimento interno serão dirimidos pelo 
Presidente da Confederação Brasileira de Soccer Society, que poderá alterá-lo no todo ou em parte, 
mediante convocação de assembleia específica.  
 

Art. 15º. O presente regimento interno entrará em vigor 15 (quinze) dias após a sua aprovação em 
reunião nacional de todas as Federações filiadas à Confederação Brasileira de Soccer Society, 
devendo ser encaminhado as presentes Federações filiadas.  
 

São Paulo, 29 de janeiro de 2021 
 

 
Marcello Cordeiro Sangiovanni 

Presidente  
Confederação Brasileira de Soccer Society 
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