
	

Brasília, 16 de maio de 2018 

 

 

Circular nº 010/18-C.A. 

 

 

De: Comitê Brasileiro de Clubes - CBC 

Para: Presidentes/Comodoros 
           Clubes Integrados ao CBC 
 

Assunto:  Integrantes da Comissão Técnica dos clubes integrados beneficiados com as ações 
do Edital de Chamamento de Projetos n. 7/2017 – Assinatura de Declaração. 

 

  Prezado Senhor, 

 

1.  Informamos o estabelecimento de procedimento relativo ao custeio de 
passagens aéreas e hospedagens para a Comissão Técnica dos clubes participantes de 
Campeonatos Brasileiros Interclubes no âmbito do Edital de Chamamento de Projetos n. 07/2017 
do CBC. 

2.  É oportuno informar que são beneficiários apenas os membros da Comissão 
Técnica que mantenham vínculo técnico-esportivo com o respectivo clube. 

3.  Assim, de forma a estabelecer vinculo jurídico obrigacional no sentido de que 
somente membros efetivos da Comissão Técnica sejam beneficiários da política pública esportiva 
fomentada pelo CBC, solicitamos que o clube envie ao CBC a DECLARAÇÃO anexa devidamente 
assinada, em até 20 (vinte) dias a contar do recebimento deste ofício Circular, como requisito 
indispensável para a continuidade de recebimento dos benefícios. 

4.  Especificamente, a declaração atestará a vinculação dos membros da Comissão 
Técnica com a entidade e a ciência de que apenas estes profissionais estão sujeitos aos benefícios 
de passagens aéreas e hospedagens, mediante custeio direto pelo CBC, bem como o 
compromisso de manter controle de dados e documentos respectivos de cada beneficiário, para 
fins de comprovação e garantia da transparência no cumprimento do requisito estabelecido. 

5.  Por fim, considerando a vedação do custeio de passagens aéreas e hospedagens 
em benefício de terceiros, que não contemplem as características estabelecidas pelo item 6.1 do 
Edital de Chamamento de Projetos n. 07/2017 do CBC, é necessário sublinhar que o 
descumprimento poderá ensejar a aplicação de penalidades previstas no termo de parceria e na 
legislação vigentes, inclusive, eventuais ressarcimentos. 

 

 
 

Jair Alfredo Pereira 
Presidente do CBC 


