COMPETÊNCIAS DO DIRETOR PRESIDENTE
Segundo o Artigo 31 do Estatuto da Confederação Brasileira de Salto Ornamentais,
aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de 15 de fevereiro de 2019, compete ao
Diretor Presidente:
I. Providenciar liderança, direção, planejamento estratégico e raciocínio à
organização;
II. Representar ou indicar representante da SALTOS BRASIL junto a Órgãos
Governamentais, entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras,
grupos, agências e indivíduos externos;
III. Tomar decisão julgada, no seu entendimento, oportuna à ordem e aos
interesses da SALTOS BRASIL, inclusive nos casos omissos;
IV. Zelar pela harmonia entre as filiadas, em benefício do progresso e da
unidade
V. política dos saltos ornamentais brasileiros;
VI. Supervisionar, coordenar, dirigir e fiscalizar as atividades administrativas
econômicas, financeiras e desportivas da SALTOS BRASIL;
VII. Convocar e presidir as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias,
exceto
VIII. quando se tratar de eleições para os Poderes da SALTOS BRASIL e sem
direito a voto em ambas;
IX. Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, com direito
a voto de quantidade e de qualidade;
X. Convocar o Conselho Fiscal;
XI. Convocar e presidir as reuniões de Diretoria, de Coordenação e os
Congressos, com voto de quantidade e qualidade;
XII. Resolver conflitos e esclarecer questões ao preparar reuniões;
XIII. Nomear, suspender, demitir, contratar, empossar, exonerar, elogiar, premiar
os funcionários, abrir inquéritos e instaurar processos, nos termos do
Regimento Interno e observada à legislação vigente, designar seus
diretores, superintendentes, supervisores, coordenadores, assistentes ou
assessores e os componentes das comissões que constituir;
XIV. Assinar qualquer contrato, títulos e acordos que crie obrigação para a
entidade ou que desonere de obrigação, observando os dispositivos legais;
XV. Assinar individualmente cheques ou qualquer outro documento bancário e
realizar operações financeiras necessárias para o funcionamento da
SALTOS BRASIL;
XVI. Aplicar penalidades previstas neste Estatuto aos que infringirem a ordem e
os interesses da SALTOS BRASIL, ou previstos em regulamentos de
competições;
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XVII. Designar assessores da Presidência, determinando-lhes as funções;
XVIII. Conferir ao Vice Presidente e aos demais membros do Conselho de
Administração outras incumbências além de suas atribuições;
XIX. Representar a SALTOS BRASIL em juízo ou fora dele;
XX. Propor a Assembleia reforma geral ou parcial do Estatuto, após aprovação
do
XXI. Conselho de Administração;
XXII. Cumprir e executar todos os planos e diretrizes definidos pelo Conselho de
Administração e seus respectivos órgãos de assessoramento;
XXIII. Escriturar ou mandar escriturar os livros próprios, relatórios e encaminha-los
ao Conselho de Administração ou ao Conselho Fiscal, conforme
necessidade;
XXIV. Abrir créditos adicionais, mediante autorização do Conselho de
Administração;
XXV. Fiscalizar a arrecadação das receitas e autorizar o pagamento da despesa,
observados o orçamento em execução e os limites dos créditos adicionais;
XXVI. Conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data de
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros
atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
XXVII. Executar qualquer outra atribuição executiva que não tenha sido
explicitamente prevista neste Estatuto, sempre em consonância com o
presente Estatuto e as diretrizes do Conselho de Administração.
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