INSTRUÇÃO NORMATIVA-CBC Nº 06, DE 01 DE AGOSTO DE 2018
Aprova o Regulamento dos Campeonatos

Brasileiros Interclubes®
A DIRETORIA DO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES – CBC, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, art. 32, alíneas “b”, “l” e “p”; e

CONSIDERANDO que os Campeonatos Brasileiros Interclubes® representam um dos eixos
fundantes da política de formação esportiva do CBC e constituem-se marca registrada e
propriedade intelectual de titularidade do CBC;

CONSIDERANDO a assertividade na execução dessa inovadora política pública esportiva, que
permite a múltiplos integrantes do Sistema Nacional do Desporto –SND a promoverem, a um
só tempo, a execução de seus objetivos institucionais de formação desportiva;

CONSIDERANDO que a modelagem de execução direta pelo CBC dos recursos destinados ao
desenvolvimento de Campeonatos Brasileiros Interclubes®, permite maior controle na
execução das despesas e ações, e, por outro lado, pelas EPDs Sediantes a disponibilização dos
parques esportivos para realização das competições por meio de Acordo de Cooperação, para
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência
de recursos financeiros;

CONSIDERANDO que a concretude e o exponencial desenvolvimento e alcance dos

Campeonatos Brasileiros Interclubes®

faz eclodir a necessidade de se conferir maior

autonomia ao eixo de competições do Programa de Formação de Atletas Olímpicos e
Paralímpicos do CBC, de modo a destacar e realçar seus matizes técnicos e jurídicos e, ainda,
favorecer a melhor operação interna do CBC;

CONSIDERANDO que a racionalização de normas procedimentais afetas às unidades internas
do CBC, melhor atende a instrução processual, a sistematização, a padronização, a simplificação
dos atos de monitoramento, de avaliação das parcerias e de análise acerca do cumprimento do
objeto pactuado; e

CONSIDERANDO as competências estatutária da Diretoria do CBC;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Regulamento dos Campeonatos Brasileiros Interclubes®;

Art. 2º Publicar na presente data a presente Instrução Normativa no endereço eletrônico do
CBC na internet.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no endereço
eletrônico do CBC na internet.
Campinas, 01 de agosto de 2018.
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