
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA-CBC Nº 01, DE 05 DE AGOSTO DE 2013. 

Dispõe sobre a regulamentação a descentralização, 
execução e controle dos recursos financeiros oriundos da Lei 
nº 9.615, de 1998, no âmbito da Confederação Brasileira de 
Clubes e das entidades de prática desportiva a ela filiadas, 
conforme disposto no Decreto nº 7.984, de 2013 e dá outras 
providências. 

 

A DIRETORIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES – CBC, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, art. 32, letras “b” e “l”, e 

Considerando que a Confederação Brasileira de Clubes – CBC, conquistou o posto de integrante formal do 
Sistema Nacional do Desporto ao lado do Comitê Olímpico Brasileiro – COB e do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro – CPB, após a aprovação da Lei nº 12.395, de 2011 que alterou a Lei Pelé nº 9.615, de 1998; 

Considerando que a Lei Pelé nº 9.615, de 1998, estabelece que os recursos financeiros recebidos diretamente 
da Caixa Econômica Federal constituem receita da Confederação Brasileira de Clubes – CBC; 

Considerando que o Decreto nº 7.984, de 2013, que regulamenta a Lei Pelé dispõe em seu art. 23, inciso I, 
que o Comitê Olímpico Brasileiro – COB, o Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPB e a Confederação Brasileira 
de Clubes – CBC, devem publicar sua regulamentação interna referente aos procedimentos para a 
descentralização dos recursos e a respectiva prestação de contas; 

Considerando que, conforme dispõe o art. 20, §3º do Decreto nº 7.984, de 2013, a Confederação Brasileira de 
Clubes – CBC poderá optar pela execução direta ou descentralizada dos recursos previstos na Lei Pelé nº 
9.615, de 1998; 

Considerando que, conforme disposto no §10 do art. 56 da Lei Pelé nº 9.615, de 1998, a Confederação 
Brasileira de Clubes – CBC deverá observar o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela 
União para formação de atletas olímpicos e paraolímpicos com os recursos previstos nesta lei, o que lhe 
acarreta a obrigação de exigir das Entidades de Prática Desportiva a ela filiadas que sigam as regulações 
federais referentes a repasses de recursos para entidades privadas; 

Considerando que a Confederação Brasileira de Clubes – CBC é a responsável pela aplicação dos recursos 
previstos na Lei Pelé nº 9.615, de 1998, mesmo quando aplicados em projetos e programas das Entidades de 
Prática Desportiva a ela filiadas, e por ser a responsável pela guarda de toda a documentação original para 
comprovação das despesas realizadas; 

Considerando que de acordo com a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Confederação 
Brasileira de Clubes - CBC, realizada em 13 de julho de 2013, que aprovou por unanimidade o Regulamento 
de Descentralização de Recursos da CBC, que está registrado no 1º Oficio de Registro de Pessoa Jurídica de 
Campinas; 

RESOLVE, na forma do que prescreve o disposto no art. 23, inciso I, do Decreto nº 7.984, de 2013, que 
regulamenta a Lei Pelé nº 9.615, de 1998, fazer publicar o presente Regulamento de Descentralização de 
Recursos da Confederação Brasileira de Clubes – CBC. 

Campinas, 05 de agosto de 2013 

 
Francisco Antonio Fraga 

Presidente da Confederação 






































