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b)

Representar perante a admini strac;:ao publica os intcrsses dos seus membros.

c)

Representar o pais nas competicoes internacionais e associar-se com as organi zac;:oes
internacionais de muay thai .

d)

Organizar as competicoes internacionais e a nivel internacional, bem corno suportar as
competic;:oes regionais para o desenvolvimento de muay thai .

e)

Seleccionar os atletas nacionais e as equipas para as competic;:oes internacionais e prover
as condic;:oes para a sua preparac;:ao.

f)

Treinar e sancionar / apoiar os treinadores e os abritos.

g)

Definir e exercer as competencias estabelecidas nos Regulamentos lnternos.

h)

Exercer as outras competencias que nao sao proibidas ou que sao legais atribuidas a
FMTL (MMA Lafaek Timor-Leste).
Artigo 4
Contcxto Legal

A FMTL (MMA Lafaek Timor-Leste)

e regulada

pelo presente Estatuto, pelo Regulamento

Interno e pelas leis aplicaveis / vigentes.
Artigo 5
Simbolos

A FMTL (MMA Lafaek Timor-Leste) adopta como sendo simbolos a bandeira e o emblema,
cujos modelos e descric;:oes se encontram em anexo ao presente Estatuto.
Artigo 6
Itstruturas Regionais

A fim de promever u1ma cobertura tecnica e administrative mais efici ente dentro do tcrritorio
nacional, a Federac;:ao podera cncorajar a criac;:ao regional de estruturas, de acordo com a
dinamica de cada regiao.
CAP ITU LO II - AFILIACAO
Artigo 7
Cat-cgorh1s de mcmbros

A FMTL (MMA Lafack Timor-Leste) admite trcs qualidadcs de membros:
I.

Mcrnbros Colectivos

2.

Ml·mbros de Merito

3.

Mcmbros I lonorarios

Artigo 8
Membros Colcctivos

Os Membros Colectivos sao:
I.

As associayoes di stritais, oficialmente constituidas,conduzem as praticas de muay thai na
area da sua jurisdir;.ao.

2.

Os clubos afliados nas zonas onde nao existem as asociayoes podem ser reconhecidos
pela FMTL (MMA Lafaek Timor-Leste) como sendo pro-associayoes, com ,direito ao
voto, desde que tenham sido afiliados por um ano tern atletas afiliados.

3.

Logo que existirem tres clubos num distrito, eles seriam obrigatoriamente constituidos
uma associayao.

4.

Outras instituiyoes.

Artigo 9
Membros de Merito

As organizaiyoes ou individualidades, que tenham suportado o muaythai dentro do objectvo da
FMTL (MMA Lafaek Timor-Leste), serao reconhecidas pelos seus valores e relevancia pela
Assembleia Getal, sob a proposta do Conselho Administrativo.
Artigo 10

Membros Honoraris

A organizayao e as ndividualidades que, nao pertencendo a FMTL (MMA Lafaek Timor-Leste),
valorizam as actividades da FMTL (MMA Lafaek Timor-Leste) serao reconhecidas como tais
pela Assembleia Geral, sob a proposta do Conselho Administrativo.

Artigo 11
Os Mcmbros de Merito e os Membros Honorarios sao recenhecidos pela deliberyao da
Assembleia Geral , depois da proposta proveneinte do Concelho Administrativo.

Arti go 12

FMTL
sua apro va~ o sobre o pedido de afilii;:ao na
Os Membros Colctivos sao aceites apos a
(MMA Lafaek Timor-Leste).

Art igo 13

Timoras e o Estatuto da FMTL (MMA Lafaek
Os Mcmbros que violam seriamenle as norm
Leste) sao excluidos I demitidos.
Art igo 14
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Presidente da Assembleia Geral

b)

Concelho Admnistrativo

c)

Concelho de Arbitros

d)

Concelho Fiscal

e)

Concelho Jursdicional

t)

Concelho Disciplinar
Art igo 15
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Artigo 17
Assem bleia Geral e seus memb ros

Timor-Leste), com
A Assembleia Geral e o orgao maximo deliberativo na FMTL (MMA Lafaek
as seguintes competencias:
a) Eleiyao e demissao de membros dos orgaos de Federayao.
b) Defenir as directrizes gerais para a Federayao.
da Federeyao.
c) Apeciar, discutir e votar as alterayoes dos regulamentos e do Estatuto
como os or9amentos
d) Aprovar o relatorio, o balayo, o orcamento e o piano anuais , bem
eventuais adicionais.
e) Deliberar sabre a asmissao dos membros da Federayao.
oes dos regulamentos e
f) Deliberar sabre a exclusao / demiss§o dos membros pelas serias violay
do Estatuto.
te Estatuto ou pelos
g) Deliberar sobre os outros assuntos omitidos pela lei, pelo presen
Regulamentos lnternos, atribuidos a sua competencia.
h) Deliberar sohre a extin9ao da Federayao.
Artigo 18

I. Assembleia Geral e composta por:
a) Organizayoes nao lucrativas, clubos ou associayoes de clubos.
b) Representates de atletas.
c) Representates de treinadores.
d) Representates de arbitros.
associa9oes de clubos na
2. A representacao das organiza9oes nao lucrativas, dos clubos ou
Assembleia Geral e regulada pelos regulamentos d? Federayao.
Artigo 19
Presid ente da Assembleia Geral

um Vice-Presidente e um
A Assembleia Geral e presidida por um Presidente, coadjuvado por
as suas sessoes. Eles sao
Secretario, competindo-lhe convocar a Assembleia Geral e presidir
escolhidos pela lista no mesmo tempo da eleiyao dos orgaos da Federayao.
Artigo 20
Sessocs

I. A Assembleia Geral Ordinaria reune-se uma vez por ano ate 20 de Abril.

2. A Assembleia Geral reune-se extraordinariamente desde que o seu Presidente julgue
conveniente / nccessario, sob o pedido do Presidente do Conselho Admini strati vo ou de um
grupo dos membros representando, no minimo, um terco da totalidade dos votos.
Artigo 21
Delibera-;ao
As Deliberac;:oes da Assembleia Geral sao tomadas pela maioria absoluta dos membros presentes,
excepto nos casos definidos no presente Estatuto.
Artigo 22
Distribui1,ao de Votos
Na Assembleia Geral, os membro~ ordinarios serao representados por dois delegados,
obrigantoriamente afiliados na Federac;:ao, sendo um deles com direito ao voto. Cada ~ss.ocias:ao
ou clubo tern direito a um voto.

SEC<;AO I - 0 PRESIDENTE
Artigo 23
Papel / Fun1,ao
0 Presidente representa a Federas:ao, assegura a sua regular operas:ao I funcionamento e promove
a cooperac;:ao entre os seus orgaos.
Artigo 24
Competencias
0 Presidente tern as seguintes competencias:
a) Representar a Federac;:ao nas relac;:oes com as entidades publicas.
b) Representar a Federac;:ao nas relas;oes com as organizas;oes similares, tanto a nivel nacional
como a nivel internacional.
c) Representar a Federac;:ao.
d) Convocar e presidir as sessoes do Conselho Administrativo.
e) Nomear os membros do Conselho Administrativo para as funcoes especificas.
f) Exercer as competencias definidas nos Regulamentos Intemos.
g) Contratar e dirigir os empregados sa FMTL.
h) Assegurar em adequada regerencia os negocios da Federas;ao.
i) A ssinar, com o tesoureiro, todos os xeques, ordens de pagamento, doc umentos de despesas,
de balancos e de orcamentos.
j) Assinar a abertura e o encerramento das actas das com issoes.
k) Integrar todas as comissoes, presidindo as suas sensoes e podendo delegar essa tarefa a um
outro membro do Conselho Administrativo.
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SEC(:AO Ill - CONSELHO DF. ARUITROS
Artigo 28
Composii;ao
0 conselho de Arbitros c composto por um coordcnador cos mcmbros.

Artigo 29
Competencias
0 Consclho de Arbitros tem as seguintes competcncias:

a)
b)

Treinar os arbitros '. da federa<yao.
Coordenar as actividadcs de arbritagem nas competi<yocs e nomcar os arbitros para csscs
eventos.

c)
d)
e)
f)
g)
h)

lndicar os arbitros para frequenter os Cursos de Arbritagem Internacional.
Estabelecer os parametros para o treino de arbitros ea classifica<yfio tccnica de {irbitros.
Apreciar c resolver os protestos apresentados nas competicoes.
Julgor o dcscmpcnho de orbitros nnscompcticocs c propor os mcdidos ncccssnrins oo
Concelho Discipli11ar.
Aprovar as normas regulamentares de actividades de arbitragem nas compcti90cs.
Exercer as competencias definidas nos seus pr6prios rcgulamentos.

Artigo 30

Eleicao
Este Conselho e escolhido pela maioria de dois tercos dos nwmbros da Assembleia Gcrnl,
proveniente de uma lista indicada por uma Assembleia constituida somcntc pclos ftrhitros <la
Federayao.

SEC<;AO IV - CONCELIIO FISCAL
Artigo 31

Papcl / Funcao

o Conselho Fiscal supervision as acyoes da administra9ao financcira da fMTL( MMA Lafack) ,
bem como o cumprimento do Estatuto, regulnrnento c leis aplicavies (vigcntcs).

Artigo 32
Composic ao

1.
a)
b)
2.

0 Concelho Fiscal e composto por:
Presidente
Membro
Um dos membros podera ser obrigatoria mente o revisor official de contas.

Artigo 33
Competen cias

0 Conselho Fiscal tern as seguintes competencias:
a) Emitir as opinioes relativamente ao orcamento, ao balan90 e aos documento s financeiros.
b) Verificar a rectidao dos livros, das contas e dos documentos suportivos / compleme ntares.
c) Executar a opera9ao I funcionamento da Federa9ao, denunciando as irregularidades eventuais
aos orgaos competentes.

SEC<;AO V - CONSEL HO JURISDI CIONAL
Artigo 34
Papel / Fun~ao

0 Conselho Jurisdicional analisa os recursos as decisoes disciplinares em assuntos desportivo s.
Artigo 35
Composi~ ao

Este orgao e composto por:
a) Presidente
b) Membro
Artigo 36

Elei~ao
0 Conselho Jurisdicional e escolhido na Assemblei a Geral e deve ter, no minimo, um dos
membros formados em Direito.

Artigo 37
Com pe-tencias

0 Conse lho Jursdicional tem as seguintes cornpetencias:
Disciplinar.
a) Apreciar e ju Igar os recursos as deilbera~oes do Conse lho
relacionados com a jurisdi~ao da
b) Apreciar e discutir na scgunda instancia 1odos os conflitos
FMTL.
no Estatuto e nos
c) Emitir as opinioes acerca das interpreta~oes de qualquer artigo
Rcgulamcntos.
Artigo 38

Scssocs

pelo seu Presidente ou
0 Conse lho pode reunir- sc dcsde que se julgue nccessario, convocado
pclo Presidcnte da Fcdera,;ao.

SEC<;AO VI - CONSELHO DISCIPLINAR
Artigo 39
io e Comp etcnci as
Fun~:
Papcl /

puni,;ao, em consonancia
0 Concelho Discip linar e o primerio respon savel pela aprecia~ao e pela
como pelas infrac~oes
com a lei, o Estatuto, o seu regulamento de opera~ao e as normas, assim
Federa~ao.
displinares cm material despo rtiva, apresentadas por qualquer orgao da
Artigo 40

Composi~ao

0 Conselho Disciplinar e composto por:
a) Presidente
b) Membro
Artigo 41

Elei~ao e afilia~ao

Geral e deve ser formado
Um dos membros do Conselho Disciplinar e escolhido na Assembleia
em Direito .
Artigo 42

Sessoes

seu Presidente ou pelo
Este Conse lho pode reunir-sc julgue necessaria, convocado pelo
Presidente da Federa<yao.

CAPITULO III - DISPOSl<;OES FINAIS
Artigo 43
Encerramento
situa1yao
Os casos omissos neste estatuto serao atempad amente estabele cidos, de acordo com a
real nos tempos vindouro s.

Artigo 44
Altera~oes do Estatuto
Assemb leia
As altera'roes do presente Estatuto, quando se julgarem necessar ias,serao fetas pela
do conselh o
Geral mediant e,no minimo, um ter1yo da totalidad edos votu~ de forum.sob a proposta
Adminis trativo.

FEDERACAO MUAY THAI TIMOR-LESTE

MMA LAFAEK TIMOR-LESTE

Dili 19 de Abril de 2018
Respeitiozamente

Aprova husi

~

Florindo Napolelo Dossantos Xavier
Apoio Tekniku Asembleia iha Kongreso

Testamunha :
1. AbrAo Fernandes,

-

4-

Frederico Florindo De Jesus
Presidente Muay Thai nmor - Leste
MMA Lafaek Timor-Leste

·········~ · ···-·······

2. Boaventura Sales Nicson Belo

3. Marcelino Da Costa Napoleao
4. Tomas Da Costa

-*-~ · · · · ·
~
...c,L....:....;:;.............................

5. Vinc6nsiu De Jesus Fernandes

6. Edino Quintas Lopes Fernandes
7.

Sesario Laurentino

8. Leonardo Anucia~o Laurentino
9. Tome Julio Da Costa A

10. Antonio Pereira Barto

Federasaun Muay Thai Timor-Leste
Kontakto: Abro, Hp -+670 78057361 Nico, Hp: -+670 78293399

