INSTRUÇÃO NORMATIVA-CBC Nº 04-C, DE 19 DE JUNHO DE 2019
Aprova

o

Regulamento

de

Despesas

Administrativas do Comitê Brasileiro de Clubes
- CBC e revoga a Instrução Normativa nº 04-B,
de 24 de novembro de 2016.

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

CONSIDERANDO que o art. 37, da Lei nº 13.756/2018 revogou o art. 56, § 10º da Lei nº
9.615/1998, que destinava recursos para o CBC e determinava a observância das normas de
convênio da União;

CONSIDERANDO que ao mesmo tempo, a Lei nº 13.756/2018 disciplinou nova fonte normativa
para o recebimento de recursos pelo CBC, ao estabelecer em seu art. 16 que, desde 01/01/2019,
0,5% (cinco décimos por cento) do percentual de 4,36% (quatro inteiros e trinta e seis centésimos
por cento) do produto da arrecadação da loteria de prognósticos numéricos é destinado ao CBC;

CONSIDERANDO que o art. 23, da Lei nº 13.756/2018 afetou a destinação dos recursos
atribuídos ao CBC para utilização exclusiva e integral em programas e projetos de fomento,
desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação
técnica, manutenção e locomoção de atletas e de participação em eventos desportivos;

CONSIDERANDO que não seria razoável que o Estado viesse a transferir seu dever
constitucional de fomentar o desporto nacional (art. 217, caput, da Constituição Federal) a entes
privados suficientemente desenvolvidos e capacitados para tal atribuição, sem o correspondente
suporte financeiro que lhes condicione atuar em seu lugar;

CONSIDERANDO, de forma específica, que a legislação ao transferir parcela desse múnus
público de fomento ao desporto nacional às entidades elencadas no art. 22, incisos I a V, da Lei
nº 13.756/2018, para o desenvolvimento das atividades listadas no citado art. 23, da mesma
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legislação, previu, naturalmente, a instrumentalização de tais entidades do suporte necessário
ao cumprimento desse mister, ao estabelecer a possibilidade, no mesmo art. 23, de utilização de
recursos para o custeio de despesas administrativas por tais entidades, na forma da
regulamentação estatal;

CONSIDERANDO, também, que segundo a inteligência estabelecida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU no recente Acórdão nº 699/2019 – Plenário, ao se retirar o ambiente das
transferências voluntárias do contexto dos recursos previstos na referida Lei para os Comitês,
trasmudou a sua natureza, retirando a voluntariedade e inserindo a obrigatoriedade de repasse
dos valores previstos em Lei;

CONSIDERANDO que em linha com as inovações legislativas trazidas com a Lei Federal nº
13.756/2018, a Advocacia-Geral da União, por meio da Consultoria Jurídica junto ao Ministério
da Cidadania, se posicionou, por meio do Parecer nº 00396/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU, no
sentido de que o processo de certificação das exigências previstas nos arts. 18 e 18-A, da Lei nº
9.615/1998 não se aplicam aos recursos de loteria previstos na Lei nº 13.756/2018, por não serem
recursos da administração pública federal e por não mais estarem sujeitos às observâncias das
regras de convênio da União;

CONSIDERANDO que esta nova perspectiva legal permite ao CBC a execução mais célere de seus
objetivos institucionais, bem como a ampliação e o alcance dos eixos do Programa de Formação
de Atletas;

CONSIDERANDO que a maior execução de recursos pelo CBC pode demandar uma maior
execução de despesas administrativas;

CONSIDERANDO que o CBC observa o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o total
geral dos recursos repassados para realizar despesas administrativas;

CONSIDERANDO que os saldos de economia de recursos realizados em um ano são destinados
à realização de despesas administrativas nos anos subsequentes ao ingresso, para suprir
necessidades de execução maiores em determinados períodos, mesmo que ultrapasse o
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percentual 25% (vinte e cinco por cento) do total arrecadado no ano, mas não ultrapasse o total
geral arrecadado para esta finalidade;

CONSIDERANDO que essa prática favorece a boa governança dos recursos e sustentabilidade
do Programa, com a possibilidade de hidratação financeira em épocas de maior demanda de
investimentos;

CONSIDERANDO o teor da regulamentação editada pelo Poder Executivo Federal que
estabelece os parâmetros de utilização dos recursos previstos na Lei nº 13.756/2018 para a
realização de despesas administrativas;

CONSIDERANDO que as citadas alterações legislativas impactam no Regulamento de Despesas
Administrativas do CBC, demandando sua atualização; e

CONSIDERANDO a competência estatutária da Diretoria do CBC e sua autonomia constitucional
de organização e funcionamento.

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Regulamento de Despesas Administrativas do Comitê Brasileiro de Clubes CBC.

Art. 2º Publicar a presente Instrução Normativa no site do CBC, bem como o inteiro teor do
Regulamento de Despesas Administrativas do CBC.

Art. 3º Revogar a Instrução Normativa nº 04-B, de 24 de novembro de 2016.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na presente data.
Campinas, 19 de junho de 2019

Jair Alfredo Pereira
Presidente do Comitê Brasileiro de Clubes
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