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Nº 3- 4- Unid. 5- 6- R$ Unit. 7 - Total 8 -Subtotal

1 Transporte/Locomoção

1.1 Passagem aérea internacional
Passagem aérea internacional. Trecho: São 

Paulo/Istambul/São Paulo
20 Passagem 1 R$ 9.000,00 R$ 180.000,00

1.2 Transporte Interno (São Paulo) Transfer aeroporto/hotel/aeroporto 1 Diária 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 182.000,00

2 Hospedagem/Alimentação

2.1
Alimentação - Fase de 

treinamento (São Paulo)

Alimentação (Café da manhã, Almoço e Janta) para 20 

pessoas x 11 dias.
20 Diária 11 R$ 120,00 R$ 26.400,00 R$ 26.400,00

3 Uniforme

3.1 Uniforme de jogo principal 
Uniforme de jogo principal de futebol composto por 

camisa, bermuda e meião.
20 Unidade 1 R$ 130,00 R$ 2.600,00

3.2 Uniforme de jogo reserva
Uniforme de jogo reserva de futebol composto por 

camisa, bermuda e meião.
20 Unidade 1 R$ 130,00 R$ 2.600,00

3.3 Uniforme comissão técnica
Uniforme da comissão técnica composto por camisa, e 

bermuda. 3 conjuntos por pessoa
15 Unidade 1 R$ 90,00 R$ 1.350,00

3.4 Uniforme de jogo treino
Uniforme de treino de futebol composto por camisa, 

bermuda e meião. 2 conjuntos por pessoa
30 Unidade 1 R$ 120,00 R$ 3.600,00

3.5 Uniforme de passeio Uniforme de passeio composto por camisa e bermuda. 40 Unidade 1 R$ 90,00 R$ 3.600,00

3.6 Conjunto de agasalho
Conjunto de agasalho composto por jaqueta com zíper e 

calça.
25 Unidade 1 R$ 210,00 R$ 5.250,00

 3.7 Colete de treino Colete de treinamento 100% poliéster 40 Unidade 1 R$ 15,00 R$ 600,00

3.9 Flâmula esportiva Flâmula Bordada 35X27cm 20 Unidade 1 R$ 80,00 R$ 1.600,00

3.8 Capa para mala viagem Capa de proteção para mala viagem 20 Unidade 1 R$ 150,00 R$ 3.000,00

3.10 Mala de viagem Mala esportiva de 10 Kg de embarque com rodinha 20 Unidade 1 R$ 200,00 R$ 4.000,00 R$ 28.200,00

4 Taxas/seguro

4.1 Seguro-viagem

Despesas médicas, hospitalares e odontológicas em solo 

estrangeiro e indenizações em casos de morte ou 

invalidez. 

20 Unidade 12 R$ 30,00 R$ 7.200,00

4.2 Taxa de remarcação de passagem Taxa de remarcação de viagem 20 Unidade 1 R$ 300,00 R$ 6.000,00

4.3 Taxa de variação cambial Taxa de variação cambial 1 Unidade 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 14.200,00

5 Suprimento de fundos

5.1 Suprimento de fundos Cobrir despensas não previstas na viagem 1 Unidade 1 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00

TOTAL GERAL 260.400,00R$    

2- Detalhamento ações

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

XIII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as especificações orçamentárias necessárias.

ABDF - MUNDIAL DE FUTEBOL DE AMPUTADOS



 

 

 

 

Parecer nº 003 – 013/2022 

Entidade: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESPORTO PARA DEFICIENTES FISICOS 

Solicitante: Secretaria Geral do CBCP 

Assunto: Análise documental / cadastro de entidade  

 

 

 

Ementa: análise documental: Estatuto, Ata 

de Direção, CNPJ/CNAE 

 

 

 

 

 I - INTRODUÇÃO 

Trata-se de análise de documentação da Associação Brasileira de Desporto para Deficientes 

físicos.   

A análise se deu quanto a existência jurídica da entidade. 

Analisou-se a entidade esta ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ; se o CNAE 

Código Nacional de Atividades Econômicas descrito no CNPJ guarda pertinência com as 

finalidades esportivas e estatutárias.  

A análise do Estatuto se deu quanto à capacidade de governança: estrutura, formação, 

transparência, prestação de contas, fontes de recursos para sua manutenção, os objetivos da 

entidade, notadamente, para com paradesporto. E, ainda, os preceitos mínimos para 

constituição e existência, segundo o Código Civil e o artigo 33 da Lei 13. 019/2014. 

Quanto à análise da ata de eleição da diretoria, foi verificado a vigência e a pertinência dos 

membros eleitos em relação a previsão estatutária e a vigência da diretoria. 



 

 

 II – DA ANÁLISE 

II.I – DA ANÁLISE ESTATUTÁRIA  

O Estatuto está devidamente registrado. 

Trata-se de uma associação sem fins lucrativo de caráter esportivo, constituída pelas 

associações, clubes e federação que no Brasil pratiquem o paradesporto.  

O Estatuto dispõe de forma clara a finalidade da promoção do esporte para pessoa com 

deficiência e outras pertinentes ao paradesporto;   

O Estatuto prevê ainda as regras para filiação, modo de funcionamento, processo eleitoral, 

forma de gerenciamento e de manutenção, tudo conforme a boa prática de governança  

Erra, contudo, ferindo o Código Civil e a Lei 13. 019/2014, quando, no artigo 89 do estatuto 

prevê partilha dos bens em caso de dissolução. Vejamos: 

Texto estatutário  

 

Lei 10.406/2002 – Código Civil 

Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem 
para fins não econômicos.  
Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, 
depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no 
parágrafo único do art. 56, será destinado à entidade de fins não econômicos 
designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à 
instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.  

Lei 13. 019/2014 

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da 
sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que 
prevejam, expressamente 
III - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido 
seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os 
requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da 
entidade extinta 

 

Outro equívoco que ressaltamos é na eleição do Conselho Fiscal, que segundo o artigo 69 do 

Estatuto, compõe a chapa juntamente com os membros da diretoria e do diretor de 

patrimônio. O que contraria a legislação vigente, pois a eleição na mesma chapa, não garante 

a autonomia do Conselho Fiscal.   

 



 

 

 

 

II.II – DA ANÁLISE DO CNPJ / CNAE 

O CNPJ da associação está ativo.  

O CNAE referente a atividade principal é 94.30-8-00, atividades de associações de defesa de 

direitos sociais, tendo como atividades secundária, atividades de organizações associativas 

ligadas à cultura e à arte e Atividades associativas não especificadas anteriormente. 

Não há no CNAE referencia ao esporte ou prática esportiva.  

II.III – DA ATA DE DIREÇÃO 

A ata apresentada é de uma Assembleia Extraordinária devidamente convocada. 

Foi tratada na AGE a ausência do registro da ata que elegeu os membros da diretoria e 

conselho fiscal. O presidente eleito, da chapa não registrada, pediu seu afastamento para que 

ele pudesse atuar como jogador da seleção brasileira. 

A AGE optou por indicação de um conselho gestor até as próximas eleições que se darão em 

abril de 2023. 

O problema é que não se atribuiu funções a cada um dos membros desse conselho gestor, 

podendo supor que seria presidido pelo presidente da última chapa registrada. Ressaltamos 

que o ex-presidente, o senhor Ademir Cruz Almeida, consta no Quadro Social de 

Administradores – QSA como o presidente, o que valida sua atuação como presidente.  

Entretanto, não se definiu por exemplo quem se responsabilizaria com as funções do diretor 

financeiro, que, segundo o art 40, “j” e art 44, “d” do Estatuto, é a pessoa responsável, 

juntamente com o presidente pela gestão financeira e bancária.   

E, ainda, não foi indicado um Conselho Fiscal, tampouco referendado o eleito na ata não 

registrada.  

  



 

 

III – CONCLUSÃO 

Diante do exposto, concluímos que a Entidade está regular, devidamente registrada e com o 

CNPJ ativo. 

Contudo, o estatuto precisa de ajustes a fim de se adequar ao código civil e demais legislações, 

notadamente, a Lei 13.019, para que possa estabelecer parcerias com a administração 

pública.  

Caso seja do interesse da entidade de futura pedir certificação junto à Secretaria Especial de 

Esportes, deverá observar também os preceitos da Lei Pelé, artigos 18, 18 A, 22 e 23.  

Necessita definir os cargos do conselho gestor, ratificando de forma expressa o nome do 

senhor Ademir Cruz de Almeida na presidência, bem como os demais cargos, notadamente o 

do tesoureiro, a fim de que possa ser identificado os responsáveis para assinatura de 

convênios, cheques, bem como os demais atos de gestão da entidade. 

A eleição ou ratificação do Conselho Fiscal também se faz necessário. 

Aconselha-se, ainda, que em momento oportuno se acrescente nos CNAE atividade ligadas ao 

esporte.  

Por fim, para efeito de celebrar parceria com a CBCP, ao nosso entender, só poderá ocorrer 

de forma não descentralizada, assumindo o CBCP a execução, e a realização indireta do 

projeto.  

Ressalte-se que o parecer se deu pela legislação vigente, sendo necessária sua atualização 

caso a legislação venha sofrer relevante alteração.  

É o parecer que submeto à autoridade superior. 

São Paulo, 05 de julho de 2022. 

 

Laura Beleza Rocha 

Analista Institucional  

OAB/MG 120.036 

LAURA BELEZA ROCHA:67788580600
Assinado de forma digital por LAURA BELEZA 
ROCHA:67788580600 
Dados: 2022.07.06 11:25:23 -03'00'
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