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visando aplicar com responsabilidade os recursos públicos confiados ao CBC, é necessário
que as entidades recebedoras também tenham autonomia e viabilidade financeira e
cumpram as mesmas exigências legais.

É neste contexto que o CBC, em Assembleia Geral, estabeleceu um valor
diferenciado de R$ 1.995,00 (mil novecentos e noventa e cinco reais) mensais de
contribuição associativa para os clubes paralímpicos como estímulo à adesão ao Programa
de Formação de Atletas do CBC, como mais uma medida de valorização do
paradesporto.

Importa destacar que o SND possui a finalidade de promover e aprimorar as
práticas desportivas da base ao rendimento, e não de realização de ações sociais
abrangentes de apoio à pessoa com deficiência, sendo que o grande desafio é estabelecer
uma linha divisória, para que os recursos sejam destinados a instituições que, de fato,
desenvolvam o paradesporto de rendimento, e, ainda, detenham viabilidade e autonomia
financeira, para não haver desvio de finalidade, nem malversação de recursos.

3. Da execução dos recursos para atividades esportivas na Lei 13.756/2018
A Lei nº 13.756/2018 definiu, em seu art. 16, § 1º, que o CBC aplicará, no

mínimo, 15% (quinze por cento) dos recursos em atividades paradesportivas, podendo
fazê-lo de duas formas:

I - diretamente, sem possibilidade de restringir a participação nos editais de
chamamento público em função de filiação das entidades de práticas desportivas; ou

II - por meio de repasses ao CPB.
Nesse sentido, em 05 de maio de 2020 o CBC publicou o Edital 08,

convocando os clubes olímpicos e paralímpicos filiados para apresentar projetos, visando
o apoio financeiro à contratação de recursos humanos, que teriam apenas que arcar com
encargos trabalhistas. Registra-se que não houve manifestação de interesse por parte de
clubes paralímpicos não filiados e nem impugnação ao referido Edital.

De fato, mesmo com o avanço na legislação, e a abertura para efetuar o
repasse a entidades não filiadas, os requisitos para recebimento de recursos públicos não
foram alterados, e conforme detectado pelo TCU no Acórdão nº 1785/2015-P, no que
tange às entidades paralímpicas predominou a "falta de autonomia e viabilidade
financeira", visto que tais entidades, em sua maioria, não possuem a certificação exigida
no parágrafo único do art. 18 e § 2° do art. 18-A da Lei nº 9.615/1998, emitida pela
Secretaria Especial do Esporte - SEE do Ministério da Cidadania, o que impediria a
transferência voluntária de recursos.

De outra parte, compreendendo a dificuldade que se mantinha, mas na defesa
do paradesporto, o CBC mais uma vez cumpriu a lei, adotando a alternativa trazida pelo
legislador para a efetiva execução dos recursos: o repasse ao CPB. Para tanto, publicou
no DOU em 07/10/2020 a convocatória objeto desta resposta, com o objetivo de repassar
recursos para o fomento ao paradesporto, na ordem de R$ 18.197.757,98 (dezoito
milhões, cento e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito
centavos), disponibilizados à época com base nos valores das loterias federais recebidos
pelo CBC, a partir de 13 de dezembro de 2018, data de publicação da Lei nº 13.756/2018,
até 30 de junho de 2020, inclusive os respectivos rendimentos auferidos pela aplicação
em caderneta de poupança. Na oportunidade, o CBC já se comprometeu com a
atualização dos recursos por ocasião da assinatura do instrumento jurídico de repasse,
que seria formalizado mediante acordo, para fins de aplicação em programas e em
projetos específicos de atividades paradesportivas, desde que previamente autorizado
pelo órgão do Poder Executivo Federal responsável pela área do esporte e observadas as
finalidades, as regras e as condições de prestação de contas exigidas para os recursos
transferidos.

4. Da atual impossibilidade de repasse em cumprimento da legalidade
Nos termos do art. 44, da Lei nº 13.756/2018, que dispôs expressamente

acerca da forma e finalidade de destinação dos saldos remanescentes dos recursos das
loterias, não há que falar em discricionariedade para o repasse de saldo remanescente
diretamente a entidades paradesportivas, pois este já foi incorporado à finalidade do art.
23, caput, da mesma lei.

No âmbito dos recursos recebidos por força do art. 16 da Lei nº 13.756/2018,
com a edição superveniente da Lei nº 14.073/2020, não resta respaldo normativo para
que seja efetivado o pleiteado repasse ao recém-criado CBCP. Ainda que houvesse, o
CBCP não atende aos requisitos mínimos para gerir recursos públicos, tanto é que o
legislador não deu eficácia imediata ao repasse à referida entidade, mas determinou
período prévio para organização e estruturação do CBCP.

A questão que envolve a aplicação dos recursos paralímpicos pelo CBC já foi
comunicada ao Tribunal de Contas da União - TCU, no dia 23/03/2021
(https://www.cbclubes.org.br/sites/default/files/inlinefiles/Oficio%20TCU%20Relatorio%
20de%20Gestao%20e%20Paradesporto_links.pdf).

O CBC solicitou parecer jurídico ao Dr. Wladimyr Camargos
(https://www.cbclubes.org.br/sites/default/files/inline-files/CBC%20
%20Parecer%20Lei%2014073%20-%20wladimyr%20camargos%2022-3-21-assinado.pdf),
que, dentre outras conclusões, registrou: 1º) "somente o CBCP pode atuar legalmente no
fomento das atividades clubísticas paradesportivas, perdendo o CBC esta prerrogativa
desde o início da vigência da citada norma"; 2º) a destinação dos percentuais legalmente
destinados ao CBCP somente "vigerá a partir do momento em que houver a efetividade
da nova modalidade lotérica denominada Lotex".

Reitera-se que o CBC cumpre estritamente a legalidade e as orientações dos
órgãos de controle, sendo assim, permanece à disposição do segmento esportivo para
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

5. Da necessidade de novas reflexões quanto à transição e à destinação dos
percentuais de distribuição das loterias na legislação

Como demonstrado no item 1 do presente, o CPB foi beneficiado
originalmente com recursos na ordem de 0,3% (três décimos por cento) da arrecadação
das loterias e teve uma ampliação de mais de 200% (duzentos por cento) do montante
para o desenvolvimento do paradesporto. Por sua vez, o CBC iniciou o fomento da
formação de atletas com recursos na ordem de 0,5% (meio por cento) da arrecadação das
loterias, sofrendo uma redução de 8% (oito por cento).

Verifica-se que o CPB, na qualidade de entidade matriz do segmento
paralímpico, pode de fato iniciar um processo, em conjunto com as demais entidades do
SND, de revisão dos percentuais das loterias, visando o desenvolvimento do esporte
brasileiro em sua plenitude, de modo a tornar mais equilibrado o sistema de partilha dos
recursos lotéricos.

Destaca-se que o CBC iniciou a execução de recursos em 2014 com 17
(dezessete) clubes e que atualmente está contemplando 148 (cento e quarenta e oito)
clubes, o que demonstra, em verdade, que os recursos do CBC são escassos e fomentam
ampla gama de beneficiários, inclusive com benefícios diretos aos atletas em nível de
competições nacionais, aumentando a eficiência da destinação dos recursos públicos ao
desporto.

Nessa lógica de redução dos recursos do CBC, e acréscimo representativo dos
recursos do CPB, cabe refletir os próximos passos, para que estes não prejudiquem os
clubes que historicamente desenvolvem esportes olímpicos, suprimindo ainda mais os
recursos já escassos. Sugere-se, assim, que o CPB repasse diretamente aos clubes
paralímpicos os recursos destinados ao paradesporto, recebidos durante a vigência do §
9º do art. 56 da Lei nº 9.615/1998.

Diante de todo o exposto, verifica-se a necessidade de utilização dos recursos
no esporte de base olímpico e paralímpico, como também do esporte escolar e
universitário, buscando caminhos para a ampliação dos recursos do CBC, CBCP, CBDE e
CBDU, e visando o desenvolvimento do esporte brasileiro, de modo a tornar mais
equilibrado o sistema de partilha dos recursos lotéricos.

Por fim, o CBC se coloca à disposição para a realização de amplo debate com
toda a comunidade esportiva, inclusive para trazer sua experiência vivenciada na
execução de políticas esportivas dentro do seu subsistema clubístico, assumindo o CPB o
protagonismo do debate, considerando o expressivo volume de recursos ampliados, do
qual é beneficiário.

Campinas, 24 de março de 2021
PAULO GERMANO MACIEL

Presidente do Comitê Brasileiro de Clubes

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 43A/2021

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO. Espécie: Termo de Convênio - TC Nº 43A/2021, que
celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44
e a Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, CNPJ nº 68.760.693/0001-54;
Objeto: Complemento de Valor de Passagem Aéreas - IV Parapan American
Championships PG CQT, Monterrey, NU. Os recursos decorrentes do presente convênio
são provenientes do CPB oriundos das leis Nº 10.264/2001 e Nº 13.146/2015; Ordem
de Pagamento: Parcela Única; Valor Total: R$ 72.565,00 (setenta e dois mil, quinhentos
e sessenta e cinco reais); Vigência: 18/03/2021 a 18/05/2021; Data da Assinatura:
18/03/2021. Signatários: Mizael Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 -
Presidente/CPB, e José Luiz de Araújo Cruz - CPF: 008.742.677-30 -
Presidente/CBTARCO; Proc. Nº 0188/2021.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BODYBOARDING

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Confederação Brasileira de Bodyboarding - CBRASB, no uso
de suas atribuições estatutárias (art. 31) vem através do presente, CONVOCAR seus
filiados, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada de forma híbrida
(presencial e eletrônica), conforme legislação em vigor, no dia 27 de abril de 2021,
terça-feira às 19:00hs em primeira convocação e as 19:30 em segunda e última
convocação na sede da AFESC situada na rua Comandante José Ricardo Nunes, nº 79,
no bairro de Capoeiras em Florianópolis (SC), com a seguinte ordem do dia: 1- Apreciar
e julgar as contas do exercício 2020, acompanhadas do balanço financeiro e
patrimonial com o parecer do Conselho Fiscal; 2- Aprovar o orçamento anual da
Diretoria para o exercício 2021; 3 - Apresentação dos relatórios Administrativo, Técnico
e Financeiro do exercício de 2020; 4 -Eleição do Presidente, Vice-Presidente e membros
do Conselho Fiscal para o período de 27 de abril de 2021 a 27 de abril de 2023; 5
- Assuntos gerais;

Em 24 de março de 2021.
JOSE JARBAS SOARES

Presidente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021-CBDU

Espécie: A Confederação Brasileira do Desporto Universitário - CBDU,
associação civil de natureza desportiva, sem fins econômicos, com sede na SGAN 905,
Conjunto D, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.790-054, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 42.467.787/0001-46, neste ato representado por seu
Presidente Luciano Cabral e pela Pregoeira Thaysa Ferreira Vitoriano, designada pela
Portaria nº 003, de 09 de fevereiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, torna
público, para conhecimento dos interessados que realizará, no dia 07/04/2021 às 10h,
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, objetivando a contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de frete para transporte de materiais
diversos necessários para os eventos calendário temporada 2021, em caminhão fechado,
tipo baú, com motorista e ajudante, para atender as necessidades da CBDU, com critério
de julgamento MENOR PREÇO POR GRUPO, conforme especificações constantes no Edital e
seus anexos, nos termos do Regulamento de Aquisições e Contratos da Confederação
Brasileira do Desporto Universitário, Regulamento de Sistema Eletrônico de Licitações da
Bolsa Brasileira de Mercadorias, e, aplicando subsidiariamente a Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de
2014, Decreto nº 10.041 de 03 de outubro de 2019, Lei nº 8.666/93, e demais normas
regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na página http://www.cbdu.org.br na aba superior "Governança" em seguida
"Licitações, ano "2021" - "Pregão" - Pregão Eletrônico 001/2021 ou via e-mail:
selecao@cbdubrasil.org.br, de segunda a sexta, das 09h30min às 17h.

Brasília - DF, 25 de março de 2021.
LUCIANO CABRAL

Presidente da CBDU.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS

Pelo presente edital de convocação, ficam convocadas as Federações filiadas,
por seus Delegados Representantes para que se reúnam em Assembleias Gerais Ordinárias,
por videoconferência, no dia 06 (seis) de abril de 2.021 (terça-feira), em transmissão
simultânea, via aplicativo ZOOM, para discutir e deliberar sobre a seguinte Pauta: Primeira
Assembleia: às 15:00hs em primeira convocação ou às 15:30hs em segunda convocação,
Ordem do Dia: Poderes à Diretoria para firmar Acordo/Convenções Coletivas e/ou Dissídios
Coletivos para o período 2021/2022. Segunda Assembleia: às 15:30hs em primeira
convocação ou às 16:00hs em segunda convocação, Ordem do Dia: Alterações Estatutária.
Terceira Assembleia: às 16:00hs em primeira convocação ou às 16:30hs em segunda
convocação, Ordem do Dia: Campanha de Vacinação.

Brasília - DF, 24 de março de 2021.
OSWALDO AUGUSTO DE BARROS

Presidente da Confederação

CONSÓRCIO GPEXPAN
AVISO DE LICITAÇÃO

LIC-GPX.2021.005

O Consórcio GPEXPAN torna público que, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e
do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras, realizará licitação Nº LIC-
GPX.2021.005 para fornecimento de RELÉS DE PROTEÇÃO - IEDs para todas as "Sociedades
de Propósito Específico - SPEs", pertencentes do Grupo GPEXPAN (ACAUÃ ENERGIA S.A.,
ANGICAL 2 ENERGIA S.A., ARAPAPÁ ENERGIA S.A., CAITITU 2 ENERGIA S.A., CAITITU 3
ENERGIA S.A., CARCARÁ ENERGIA S.A., COQUEIRINHO 2 ENERGIA S.A., CORRUPIÃO 3
ENERGIA S.A., PAPAGAIO ENERGIA S.A., TAMANDUÁ MIRIM 2 ENERGIA S.A. e TEIÚ 2
ENERGIA S.A.), localizadas nos Estados da Bahia. Abertura das propostas às 15h00 do dia
08/04/2021; obtenção do Edital e seus anexos gratuitamente através dos endereços
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