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PROCESSO Nº: 71000.021109/2020-81

ASSUNTO: RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - ANO 2019

 

1. Trata-se de relatório de aplicação de recursos referente ao ano de 2019, apresentado pelo Comitê Brasileiro de Clubes- CBC à Secretaria Especial do Esporte, do Ministério
da Cidadania, por meio do n° 227/2020, (SEI 7325392), em cumprimento ao disposto no art. 23, § 1º, da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, regulamentada pela Portaria
nº 166, de 6 de fevereiro de 2020, SEI  nº (7821100).

2. Cabe lembrar que o acompanhamento da aplicação dos recursos distribuídos para as en Comitê Olímpico do Brasil (COB), ao Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB),
ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), à Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e à Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), por força da Lei nº 13.756 de
12 de dezembro de 2018, será realizado pela Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, que poderá solicitar acesso aos documentos técnicos e contábeis rela os aos
recursos recebidos e aplicados pelas en amencionadas, os quais deverão ser arquivados pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos.

3. Ademais, os valores mensais arrecadados e oriundos da Lei nº 13.756, de 2018, assim como a discriminação da ação dos recursos categorizados e detalhados,
deverão ser apresentados pelas en supracitadas, no item 2, em formato eletrônico sem restrição de acesso ao conteúdo, até o dia do mês de março de cada ano,
contendo as comprovações de aplicação dos recursos recebidos, no ano anterior, mediante envio à Secretaria Especial do Esporte.

4. Cumpre esclarecer que houve, em especial, no ano de 2020, a ampliação dos prazos previstos na Portaria nº 166/2020/GM/MC, de 6 de fevereiro de 2020, para
apresentação dos relatórios de aplicação de recursos dos Comitês em razão da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus
(COVID-19), onde resolv

Art. 1º Ampliar, até 31 de julho de 2020, o prazo para comprovação de aplicações dos recursos recebidos em 2019, previsto no art. 3º da Portaria nº 166/GM/MC, de 6 fevereiro de 2020.

Art. 2º Ampliar, até 31 de agosto, o prazo para elaboração, pelas Secretarias Nacionais vinculadas à Secretaria Especial do Esporte, de relatórios acerca da aplicação dos recursos, previsto no art. 4º
da Portaria nº 166/GM/MC, de 6 fevereiro de 2020.

5. Desse modo, o presente relatório tem por escopo avaliar a aplicação dos recursos oriundos da Lei nº 13.756, de 2018, dirigido ao Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, para
que a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento - SNEAR, vinculada a Secretaria Especial do Esporte, avalie a aplicação desses recursos, seguindo as diretrizes da Portaria nº
166, de 6 de fevereiro de 2020, em conformidade com a Lei nº 13.756 de 12 de dezembro de 2018.

6. Assim, é de responsabilidade da Secretaria Especial do Esporte submeter os relatórios produzidos para deliberação do Conselho Nacional de Esporte – CNE, art. 23, § 2º,
da Lei nº 13.756, de 2018, o qual deliberará acerca da sua aprovação ou não, analisando unicamente o mérito o e a transparência, pois o presente relatório e a avaliação pelo
CNE não subs  o dever de o Comitê Brasileiro de Clubes - CBC prestar contas diretamente ao Tribunal de Contas da União – TCU, órgão responsável pela alização contábil e

a da aplicação dos recursos. 

7. Na hipótese dos relatórios não serem aprovados pelo CNE, a Secretaria Especial do Esporte ará a Caixa Econômica Federal para suspensão dos repasses dos
recursos, conforme disposto no § 3º do art. 23 da Lei nº 13.756, de 2018.

8. Dito isso, a Portaria nº 166, de 2020, em conformidade com a Lei nº 13.756, de 2018, estabelece que as en referenciadas, no item 2, deverão apresentar as
comprovações de aplicação dos recursos recebidos, no ano anterior, mediante o envio de relatório à Secretaria Especial do Esporte, contendo dentre outras informações consideradas

tes, os seguintes it
I - os valores mensais arrecadados, oriundos da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018,

conforme Anexo I; e 

II - a discriminação da u lização dos recursos, conforme Anexo II, categorizadas e detalhadas

em

a) programas e projetos de desenvolvimento e manutenção do desporto, conforme Anexo III;

b) programas e projetos de formação de recursos humanos, conforme Anexo IV;

c) programas e projetos de preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas, conforme

Anexo V;

d) programas e projetos de par cipação em eventos espor vos, conforme Anexo VI;

e) despesas administra vas, conforme Anexo VII;

III - os critérios de escolha ou seleção de cada en dade bene ciada.

 

9. Desse modo, em cumprimento às disposições legais, o Comitê Brasileiro de Clubes - CBC encaminhou à SNEAR por meio de  n° 227/2020 (SEI 7325392) o Relatório
de Aplicação de Recursos referente ao ano de 2019, acompanhado da planilha, SEI  nº (8257720),  o qual apresenta os dados gerais da ação dos recursos em 2019, tanto de
aplicação direta, Campeonato brasileiro Interclubes (CBI), quanto de descentralização (Editais 06 e 07),  (h .cbclubes.org.br/editais-encerrados/edital-062016-recursos-
humanos) e ( h .cbclubes.org.br/editais-encerrados/edital-072017-compe oes-nacionais), Anexo II, da Portaria nº 166, de 2020. Os resultados do trabalho desenvolvido em
2019 foram sistema ados no Relatório de Gestão do CBC, SEI nº (8262052), disponível em seu ebsite no lin h .cbclubes.org.br/gestao-de-recursos-da-lei-n-
137562018/prestacao-de-contas, contendo todas as informações rela as à aplicação das receitas oriundas da Lei nº 13.756, de 2018.

10. Pode-se observar em análise ao relatório apresentado pelo CBC que, no ano de 2019, foi arrecadado, o valor total de R$ 78.563.170,77 (  Setenta e oito milhões,
quinhentos e sessenta e três mil, cento e setenta reais e setenta e sete centavos), conforme indicado no demonstra o de arrecadação mensal descrito no  em questão (pág 3, do
PDF) e na planilha de prestação de contas do excel - Anexo I,  SEI nº (8412685). O  CBC esclarece que para o valor total executado, em 2019, de R$ 124.909.200,06(cento e vinte e quatro
milhões, novecentos e nove mil, duzentos reais e seis centavos), foi lizado recursos do saldo remanescente, do ano de 2018, conforme consta no documento EXCEL SEI nº (8412751).
Ademais, vale ressaltar que os valores de repasse recebidos em 2019 foram divididos entre Olímpico, Paralímpico e Despesas Administra as, conforme discriminado na planilha de
prestação de contas, SEI nº (8412751).

11. Assim, quanto a análise dos requisitos do Art. 3º, da Portaria nº 166, de 2020, faremos o cotejo dos elementos con na legislação indicada com as informações
apresentadas pelo CBC, acrescidos dos it

12. Os Valores mensais arrecadados, oriundos da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, conforme tabela a seguir – QUADRO DE RESUMO, estão demonstrados no
documento SEI nº(7325392



13. Discriminação da ação dos recursos, conforme Anexo II, categorizadas e detalhadas em, conforme detalhamento em planilhas no documento do Excel SEI nº
(7325563) :

a)  Para os programas/projetos de desenvolvimento e manutenção do desporto, conforme Anexo III, no ano de 2019, totalizou-se o valor de R$24.426.444,92 (vinte e
quatr trocentos e vint trocentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos);

b) Para os programas/projetos de formação de recursos humanos, conforme Anexo IV totalizou-se o valor de R$496.743,35(quatrocentos e noventa e seis 
setecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos);

c) Para os programas/projetos de preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas, conforme Anexo V, totalizou-se o valor de R$53.710.539,45 (cinquenta e
tr tecentos e de tos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos);

d) Para os programas e projetos de ão em eventos os, conforme Anexo VI, totalizou-se o valor de R$30.810.140,30 (trinta oitocentos e
de to e quarenta reais e trinta centavos);

e) Despesas administra as, conforme Anexo II, totalizou-se o valor de R$15.962.075,39 (Q e novecentos e sessenta e dois e setenta e cinco reais e
trinta e nove centavos), que corresponde a 20,32 % do valor total arrecadado de R$78.563.170,77 em 2019.

14. Critérios de esc ou ão de cada en bene e sua r va prestação de contas; o CBC estabeleceu como critério para a escolha das en
bene o Edital de Chamamento de Projetos nº 07, SEI nº(8639173), com regras de por meio do Regulamento de Descentralização de Recursos,  os quais foram avaliados e
ranqueados segundo os critérios estabelecidos nesse edital. 

15. Cumpre esclarecer que, tanto no Estatuto, quanto no Regulamento de Integração, encontraremos as condições estabelecidas para que os Clubes sejam vinculados ou
, além das exigências para que se enquadrem em determinadas categorias e os seus bene

16. O art. 6, § 1º e 3º, do Estatuto, SEI nº(8495440), disponível também no link h s://cbclubes.org.br/governanca/estatuto-social, discorre sobre os direitos das en
integradas, assim como a condição especial das para a ão nos editais para o recebimento de recursos descentralizados, ou seja, somente os terão direito a
receber as transferências de recursos descentralizados. Para selecionar quais en receberão o recurso serão a dos critérios estabelecidos no Edital, avaliados pelo Colegiado
de Direção, também disponível no link h s://cbclubes.org.br/governanca/colegiado-de-direcao. Para que os clubes possam receber recursos, os mesmos deverão estar ao ,
conforme descrito no art. 3, § 1º e 2º, do Regulamento de Integração,SEI nº (8497219) e link h s://cbclubes.org.br/regulamentos/integracao .

17. Em relação as despesas administra as, o Decreto nº 7.984/2013, que regulamentou a Lei nº 9.615/98, trouxe, no citado Art. 22, os limites de ação dos recursos para
realização de despesas administra as necessárias ao cumprimento das metas pactuadas pelas en Anteriormente, a Portaria nº 341, de 15 de dezembro de 2017, de os
limites para realização de despesas administra as em 25% (vinte e cinco por cento). Sendo assim, o Relatório do CBC presta contas dos recursos recebidos e ados em 2019, onde
esclarece que dentro do valor total executado de R$ 124.909.200,06(cento e vinte e quatro novecentos e nove mi entos reais e seis centavos) foram ados
R$15.962.075,39 (Q e novecentos e sessenta e dois setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) para despesas administra as como esclarecido no documento SEI
nº (8412736), que corresponde a 20,32% do valor total arrecadado de R$78.563.170,77 (  Setenta e oito tos e sessenta e três cento e setenta reais e setenta e
sete centavos), em 2019, atendendo a determinação  da Corte de Contas, ACÓRDÃO Nº 455/2020 – TCU – Plenário (7148891).



18. Ademais, em relação aos valores gastos, o CBC informa de forma detalhada, conforme exigência da  Portaria nº 166, de 2020,  as comprovações de aplicação dos
recursos recebidos, no ano de 2019, mediante o documento do EXCEL SEI nº (8412751) encaminhado pelo CBC via e-mail, com os valores efe amente gastos discriminados a seguir:

19.

20. Quanto à execução direta, o CBC esclarece que além de lançar edital de chamamento para descentralização de recursos ás en bene descentraliza também,
de forma direta, recursos os previstos na lei nº 13.756/2018, para apoiar a realização do Campeonato Brasileiro Interclubes - CBIs, cuja forma de ão esta prevista no
regulamento do Comitê, site  h s://cbclubes.org.br/regulamentos/campeonatos-brasileiros-interclubes. A qual de no art. 3º: " I – Campeonato Brasileiro Interclube®: evento

o organizado preferencialmente por En Nacional de Administração do Desporto – ENAD, apoiado pelo CBC e, prioritariamente, sediado por En de a -
EPD que lhe seja integrada, contemplando a realização de compe ões no cenário o nacional, do qual pelo menos uma EPD integrada ao CBC, que envolva
atletas em formação, conforme de ão do Programa de Formação de Atletas do CBC;". Além disso, o CBC lança editais convocatórios para efe ar o direito à ão nos
campeonatos, conforme explicado no link   h s://cbclubes.org.br/editais/convocatorias-cbi.

21. Executa diretamente também programas e projetos de formação de Recursos humanos, realizando de capacitação e Seminário Nacional de Formação a, a
forma de atuação e realização desses eventos encontra-se no Relatório de Gestão e Prestação de contas 2019, em especial  nas páginas 63 a 74 SEI (8262052),  onde também é possível
v ar as parcerias desenvolvidas no processo de formação de RH.

22. Assim, pode-se observar que o CBC, apresentou transparência e ferramentas necessárias para demonstrar a isonomia na aplicação de recursos entre as suas en
tendendo de forma equânime o esporte brasileiro nas suas mais variadas vertentes.  

23.                   Cumpre esclarecer que houve um saldo remanescente no ano de 2018 a ser ado no exercício de 2019, no valor de R$ 314.479.560,47 (Trezentos e quatorze milhões,
quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos) declarado no DOU. Assim, a diferença apurada entre o valor de Item 12.1, R$
78.563.170,77 (  Setenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e três mil, cento e setenta reais e setenta e sete centavos) e o valor total executado do Item 13, R$
124.909.200,06(cento e vinte e quatro milhões, novecentos e nove mil, duzentos reais e seis centavos), advém do saldo remanescente, conforme esclarecido no documento EXCEL
enviado via e-mail, SEI nº (8412751).



23. Assim, comunicamos que as demonstrações contábeis e as do CBC do exercício de 2019, SEI nº(8262076)  assim como os editais e norma os foram publicados
no Diário da União e no site do CBC, dando-se publicidade a todos os atos, sendo a informação de te disponibilizada nos sites (h s://cbclubes.org.br/gestao-de-recursos-
da-lei-n-137562018/informacoes-gerais-conteudo); (h s://cbclubes.org.br/editais/editais-encerrados).

24. Ante ao exposto, obser a-se que foram de te demonstrados os programas e projetos desen os alores gastos e os critérios de escolha de cada bene e
sua re a prestação de contas, bem como ados os critérios da transparência e da boa gestão dos recursos públicos recebidos pelo Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, o
pelo qual entende-se, s.m.j, que as ações desen foram cumpridas, mas que de em ser encaminhadas para análise do CNE, a quem compete, efe amente, proceder com a
apreciação e apro ação deste relatório, no que tange aos obje os estabelecidos pela legislação de referência e pelos programas e projetos apresentados.

              É o Relatório que se submete à apreciação do Diretor do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento, para conhecimento e a aliação.

 

*assinado eletronicamente*
FÁBIO MARCELO GONÇALVES

Coordenador-Geral de Rede Nacional de Treinament a

 

De acordo. Encaminhe-se ao Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, para conhecimento e avaliação.

 

*assinado eletronicamente*
LUIS ROBERTO DE MORAES DUARTE

Diretor do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento
 

De acordo. Encaminhe-se ao Secretário Especial do Esporte, para ciência e encaminhamento para deliberação do Conselho Nacional do Esporte.

 

*assinado eletronicamente*
BRUNO BEZERRA DE MENEZES SOUSA

Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento
 

Documento assinado eletronicamente por Fabio Marcelo Gonçal es, Coordenador(a)-Geral de Rede Nacional de Treinamento e Cidade Espor a, em 28/08/2020, às 15:44, conforme
horário o cial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desen ol mento Social.

Documento assinado eletronicamente por Luis Roberto de Moraes Duarte, Diretor(a) de Esporte de Base e de Alto Rendimento, em 28/08/2020, às 17:34, conforme horário o cial de
Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desen ol mento Social.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Bezerra de Menezes Souza, Secretario(a) Nacional de Esporte de Alto Rendimento, em 01/09/2020, às 19:43, conforme horário o cial de
Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desen ol mento Social.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cidadania.go .br/sei-auten cacao , informando o código eri cador 8257300 e o código CRC D5DF280F.

 

 


