
RELATÓRIO FINANCEIRO 2021

Trabalhando pelo fortalecimento do esporte para as pessoas com deficiência!



APRESENTAÇÃO

O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos – CBCP é uma associação civil de natureza paradesportiva, sem fins

econômicos, reconhecida pela legislação brasileira como integrante do Sistema Nacional do Desporto (Lei 14.073 de

14/10/2020), representante das Entidades de Prática Paradesportiva de pessoas com deficiência que desenvolvem essas

atividades de rendimento e a formação de atletas.

Diante da necessidade das referidas entidades, o CBCP foi fundado no dia 27 de julho de 2020, por onze associações de

natureza paradesportiva e paralímpica, que mantém atividades esportivas para pessoas com deficiência física,

intelectual, visual e auditiva.

Todas as associações fundadoras contam com muitos anos de experiência, alta capacitação técnica e de gestão, além

de muito envolvimento no Movimento Paralímpico Brasileiro.

O objetivo principal do CBCP é a garantir que os clubes, associações e entidades de natureza paradesportiva e

paralímpica, possam ter acesso aos recursos públicos e, com isso, direcionar ações efetivas para o desenvolvimento do

paradesporto de rendimento e a formação de atletas com deficiência.
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.073-de-14-de-outubro-de-2020-282699059


RECEITAS

Desde a sua fundação em julho de 2020, as receitas oriundas do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos – CBCP

vieram de doações da Diretoria Executiva. De janeiro a dezembro de 2021, o valor doado pelo atual Presidente, Sr. João

Batista Carvalho e Silva, foi de R$ 15.000,00 (quinze Mil Reais), unicamente com o objetivo de promover trabalho

legislativo para aprovação das PL nº 2824/2020, que posteriormente se tornou a Lei nº 14.073/2020 e a PL nº 1953/2021,

que posteriormente também se tornou a Lei nº 14.294/2022.

Sendo tudo isto possível por meio de uma ampla rede de mobilização envolvendo o Tribunais de Contas da União - TCU,

o Senado, com os Senadores Romário Faria e Carlos Viana, a Câmara, a Secretaria Especial do Esporte, o Comitê

Brasileiro de Clubes - CBC, a Fenaclubes, o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, as entidades filiadas fundadoras e a

Presidência da República.
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DESPESAS

As despesas do CBCP no ano de 2021 foram arcadas, unicamente, com a doação descrita anteriormente. 
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1- Anúncios ...................................................................................... R$ 873,60

2- Viagens, hospedagens e diárias .................................. R$ 1.407,28

3- Transporte Urbano (Uber e Taxi) ................................. R$ 37,99

4- Combustível ............................................................................. R$ 1.209,98

5- Lanches e Refeições ............................................................ R$ 1.455,79

6- Serv. Prestados Pessoas Jurídicas .............................. R$ 1.000,00

Total: R$ 10.592,38 (Dez Mil, Quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)

O ano de 2021 foi finalizado com o saldo superávit de R$ 4.407,62.

Gastos Descriminados
7- Despesas com cartório ...................................................... R$ 648,48

8- Despesas com estacionamento ................................... R$ 44,37

9- Despesas financeiras .......................................................... R$ 250,00

10- Multa e Impostos ................................................................. R$ 0,09

11- Materiais de propaganda e brinde ........................... R$ 3.580,00

12- Pedágio ........................................................................................ R$ 84,80

No ano de 2021 não houve encargos trabalhistas, pois o único recurso humano contratado (item 6) foi por meio de

Pessoa Jurídica – PJ.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo exposto, conforme amplamente demonstrado acima, o ano de 2021 foi marcado pela luta em prol do

reconhecimento da necessidade das Associações e Clubes que desenvolvem o paradesporto e o esporte paralímpico,

em receber recursos oriundos dos prognósticos numéricos, por meio da Lei nº 13.756/2018.

Desta forma, como forma de atingir o objetivo do CBCP, que consiste em contribuir com a promoção de políticas

públicas para o segmento paralímpico e paradesportivo, fomento o deporto por meio de Associações e Clubes, este

Comitê trabalhou no ano de 2021 com um única doação, para que fosse atingido o objetivo final, conseguido após

esforços conjuntos.

Por todo o exposto, resta evidente que o CBCP não foi destinatário de verbas públicas no ano de 2021, tendo apenas

recebido uma única doação enviada por uma pessoa física que, em um momento de tantas incertezas e de incontáveis

dificuldades, acreditava nos seus objetivos estatutários, razão pela qual efetuou a citada remessa de valores.
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RELATÓRIO FINAL

O presente Relatório Financeiro 2021, foi elaborado pelo Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos –

CBCP, como forma de proporcionar transparência nas verbas recebidas e administradas por este

Comitê.

Importante pontuar que o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras não fazem parte

deste relatório, tendo em vista que já estão devidamente publicadas em nosso site e presente no

nosso relatório de atividades.

Não houve recebimento de recursos públicos no ano de 2021.

É possível obter eventuais esclarecimentos e informações, por meio do site:

www.clubesparalimpicos.org.br.
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RELATÓRIO FINAL

CBCP
Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos
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Trabalhando pelo fortalecimento do esporte para as pessoas com deficiência!

E-mail: juridico@clubesparalimpicos.org.br

Website: www.clubesparalimpicos.org.br

Facebook: CBCP Oficial

Instagram: CBCP Oficial Presidente

mailto:juridico@clubesparalimpicos.org.br
http://www.clubesparalimpicos.org.br/
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