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Rio de Janeiro, 09 de março de 2018 
Oficio nº 252/2018/PW/apt 
 
 
Ilustríssimo Senhor 
Raimundo da Costa Santos Neto 
Diretor - Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento 
Ministério do Esporte 
Brasília/DF  
 
Assunto:   Certificação 18 e 18-A 
Referência:  Processo nº 58000.006043/2017-35 
 
 
Senhor Diretor, 

 

Em atendimento à legislação nacional e em conformidade com a regulamentação 
oriunda do Ministério do Esporte (ME), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) vem, mui 
respeitosamente, informar e requerer o que segue a fim de satisfazer todos os 
requisitos almejados para certificação da entidade no que se atém ao cumprimento 
das exigências expressas na Portaria ME nº 224, de 18 de setembro de 2014. 
 
Cabe ressaltar que parte dos pontos objetivos aqui trazidos também produzem efeito 
no cumprimento das obrigações previstas no Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) celebrado junto ao ME. Desta forma, serão utilizados como referências os 
itens aludidos no referido documento. 
 
No que se refere à quinta obrigação, qual seja, Cláusula 4ª, Itens I e II, publicar os 
normativos que regulamentam a distribuição de recursos as entidades nacionais de 
administração do desporto, com base no artigo 23 do Decreto 7.984/2013, cumpre 
destacar que já se encontram disponíveis no sítio eletrônico do COB os normativos 
utilizados à época (Instruções Normativas nos 01/2013, 01 e 02/2014 e 01 e 02/2015), 
no seguinte endereço: https://www.cob.org.br/pt/cob/transparencia. 
 
Como não poderia deixar de ser, aproveitamos o ensejo para apresentar, apartado 
a este (Anexo 1), os relatórios de execução relativos aos programas e projetos 
custeados com recursos da Lei Agnelo-Piva, do período de 2013 a 2015, no formato 
previsto no artigo 56, §8º, da Lei 9.615/98. 
 
Cumpre-nos ainda esclarecer que em razão da natureza dos recursos oriundos da 
Lei Agnelo/Piva e conforme já decidido pelo Tribunal de Contas da União, não há a 
necessidade de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional ao final de cada 
exercício financeiro. Desta forma, quando a entidade não utiliza a integralidade dos 
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recursos ou valor retorna à conta do COB, o qual poderá descentralizar novamente, 
ou aplicar de forma direta.  
 
Deste modo, pode-se claramente verificar que os valores arrecadados indicados nos 
relatórios de 2013 a 2016 são inferiores ao total descentralizado e aplicado 
diretamente, pois há sempre a utilização do saldo remanescente disposto em conta.  
 
Apresentamos, ainda, o que se faz adjunto ao presente (Anexo 2) a tabela de 
distribuição de recursos provenientes da Lei Agnelo-Piva a cada entidade filiada a 
este Comitê para o exercício de 2018. 
 
Destaque-se, ademais, que em cumprimento ao disposto no artigo 42, inciso II, do 
Decreto 8.726/2016, bem como à orientação do TCU, item 9.1.1.7 do Acórdão 
3162/2016, de se realizar a compatibilização dos valores das remunerações pagas 
com recursos oriundos da Lei Agnelo/Piva, foi produzido pelo Colegiado Esportivo o 
documento Portaria COB nº 02/2018, que dispõe sobre a remuneração de 
profissionais atuantes no esporte de alto rendimento, o qual será levado para 
apreciação do Comitê Estratégico, no dia 12 de março de 2018.  
 
Reiteramos que o disposto na Cláusula 2ª, Subcláusula Segunda, item I, foi entregue 
tempestivamente ao Ministério do Esporte por meio do Ofício 026/2018/PW/gcm, 
encaminhado ao Sr. Secretário Nacional de Alto Rendimento, em 17 de janeiro de 
2018 (Anexo 3), a saber, o relatório de execução relativos aos programas e projetos 
custeados com recursos da Lei Agnelo-Piva do ano de 2016. 
 

Em 12 de janeiro, o COB encaminhou ao Sr. Secretário Nacional de Alto 
Rendimento, por meio do Ofício 008/2018/PW/apt, a Instrução Normativa COB nº 
01/2017, publicado no Diário Oficial do União no dia 28 de dezembro de 2017, 
contendo os procedimentos para descentralização de recursos e prestação de 
contas. Entretanto, o referido documento não conseguiu cumprir claramente todas 
as alterações necessárias com vistas a atender as recomendações do Tribunal de 
Contas da União atinentes à matéria. 

 

Assim, o COB reeditou seu normativo, o qual passa a ser denominado Política de 
Descentralização de Recursos e que ora se apresenta já assinado pelo seu 
Presidente (Anexo 4). Como há de se notar, o referido normativo não teve tempo 
hábil para publicação no Diário Oficial da União, contudo recebemos confirmação de 
que a publicação se dará no dia 13 de março de 2018, conforme Anexo 5.  
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Por todo o exposto, vimos pelo presente requerer a V.Sª a consideração dos 
argumentos ora trazidos e o consequentemente reconhecimento do cumprimento 
das exigências expressas na Portaria ME nº 224, de 18 de setembro de 2014, por 
parte do COB e, consequentemente, que este Ministério certifique a entidade no que 
se refere ao cumprimento dos arts. 18 e 18-A da Lei 9.615, de 24 de março de 1998. 
 
Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevada estima e consideração. 
 

Saudações Olímpicas, 

 

 

Paulo Wanderley Teixeira 
Presidente 
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