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 INTRODUÇÃO 

 

 A Confederação Brasileira de Tiro Esportivo – CBTE, tem o prazer de apresentar o seu 

Relatório Técnico Administrativo e financeiro das atividades, exercício 2020. 

O documento tem por objetivo, de forma sucinta, divulgar as ações da CBTE em 2020, destacando 

as principais atividades desenvolvidas pelos setores da instituição. O Relatório é também uma 

forma de prestar contas às Federações filiadas, ao Comitê de Atletas e aos órgão esportivos que 

está filiada – sobre o funcionamento da CBTE.  

 

 PRESIDÊNCIA DA CBTE 

 

 Com a pandemia estabelecida e divulgada pela Organização Mundial de Saúde(OMS), 

diante do avanço do Corona vírus(COVID-19), a Presidência da CBTE juntamente com sua 

Diretoria, optaram pela execução do trabalho remoto(home-office) e planejaram, coordenaram e 

supervisionaram todas as atividades da CBTE, usando a plataforma do aplicativo ZOOM para a 

realização de reuniões durante o ano de 2020. Com muita dedicação, se fizeram presentes em 

todas as reuniões presenciais e telepresenciais do Comitê Olímpico do Brasil, Ministério do 

Esporte, Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), Comissão de Desportos do 

Exército Brasileiro (CDE)etc. Participaram também por vídeo conferencia, das Assembleias Gerais 

da ISSF e CAT, entidades internacionais que a CBTE está filiada.  

  

 SECRETARIA 

 

 Conforme determinado pela Diretoria, a Secretaria da CBTE executou seu trabalho pelo 

sistema remoto(home-office), as secretárias cumpriram zelosamente suas tarefas diárias, 

trabalhando paralelamente com o Departamento Técnico e Financeiro da CBTE. 

 Foram expedidos 51(cinquenta e um) ofícios, dirigidos a diversos órgãos (COB, DFPC, Ministério 

dos Esportes, Exército, Federações Nacionais e Internacionais de Tiro etc.),  

além de declarações, procurações, certificados, dispensas de atletas e traduções . 

Auxiliou no processo de contratação/demissão de jovem aprendiz, em cumprimento a Lei 

10.097/2000, que obriga as empresas a incluírem o jovem aprendiz no seu quadro de funcionários.  

Manteve contato com os comitês organizadores de diversos países providenciando inscrições para 

que atletas brasileiros pudessem participar das competições internacionais, previstas em nosso 



Confederação Brasileira de Tiro Esportivo • Relatório Administrativo Financeiro Exercício 2019 
 

 

 
 

3 

Calendário 2020, publicado no site da CBTE, sendo que devido ao avanço da pandemia (COVID 

19) alguns eventos foram cancelados. 

Cuidou também das renovações de licenças de juízes internacionais junto à International Shooting 

Sport Federation – ISSF. 

 Auxiliaram nos Projetos Nacionais e Internacionais desenvolvidos pelo Departamento 

Técnico e Financeiro, dando suporte na emissão de passagens aéreas/terrestres, reserva de 

hospedagens, aluguel de carros, vistos e documentação de armas e munição para entrada nos 

países de realização das competições.  Cumpre destacar que o apoio da Secretaria, foi 

determinante para que nossos atletas conseguissem participar com tranquilidade das competições 

internacionais . 

  

 DEPARTAMENTO JURÍDICO  

 

 O trabalho da Diretoria Jurídica ao longo dos anos de 2019 e 2020 contou com 

atividades administrativas internas, de análise documental da CBTE e de Federações 

filiadas; atas de reunião do Conselho de Direção; atas das AGO e AGE de 2019 da 

CBTE; orientação, organização e acompanhamento dos processos administrativos; atividades 

judiciais, acompanhando em continuação, ações trabalhistas em curso; elaboração de minuta 

de adaptação do Estatuto da CBTE, para cumprimento das exigências da Lei 9.615 de 

24/03/1998 (Lei Pelé), conforme regulamentação da Portaria nº 115 de 03/04/2018, do 

Ministério do Esporte, para deliberação e aprovação na AGE de 04 de junho de 

2019; participação como representante da CBTE perante 

o Comitê Olímpico Brasileiro para revisão e alteração do Estatuto Social do 

COB nas AGEs presenciais de 28 de novembro de 2019 e de 17 de dezembro de 2020. 

 

  DIRETORIA TECNICA DE ARBITRAGEM – Carabina/Pistola/Tiro ao Prato 

 

 A Confederação Brasileira de Tiro Esportivo possui em sua estrutura duas Diretorias 

Técnicas de Arbitragem dedicadas à organização, formação e condução da arbitragem brasileira 

nas diversas disciplinas do Tiro Esportivo: Prato, Carabina, Pistola e Rifle Internacional, sendo elas 

a Diretoria de Arbitragem de Tiro ao Prato e Diretoria de Arbitragem de Carabina, Pistola e Rifle. 

Trabalharam paralelamente e devido a pandemia, sugeriram e foi aprovado pela Diretoria Técnica, 

o cancelamento de algumas etapas do Campeonato Brasileiro, realizando apenas a etapa final, que 
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se fizeram presentes, obedecendo todos os protocolos e orientações do Ministério da Saúde, 

realizando o Campeonato com sucesso. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Apesar da pandemia do corona vírus, o que obrigou o fechamento de várias fronteiras, 

alguns de nossos atletas foram valentes guerreiros, e se fizeram presentes em eventos 

internacionais, projetando o nome de nosso País no cenário mundial.  

 A CBTE cumpriu seu objetivo, na medida do possível, realizando alguns eventos de seu 

Calendário programado para 2020, cujos resultados, constam no sítio da entidade: www.cbte.org.br 

 Finalizando, agradecemos o apoio de todos os presidentes das Federações filiadas que 

conosco estiveram, principalmente na etapa final do Campeonato Brasileiro, no CMTE, RJ, e que 

tiveram o privilégio de presenciar o sucesso do evento que homenageou os 100 anos das medalhas 

olímpicas. 

 Nossos agradecimentos aos atletas de todas as modalidades, ao Comitê de 

Atletas, membros do Conselho de Direção, Diretores Técnicos de todas as modalidades, 

membros do Conselho Fiscal, auditores do STJD/CBTE, e a nossa competente equipe de 

funcionários, que trabalharam harmoniosamente, contribuindo assim, para o 

desenvolvimento do Tiro Esportivo Brasileiro.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbte.org.br/
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RELATÓRIO FINANCEIRO 

 

1 RECURSOS PRÓPRIOS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 Este relatório visa a apresentação do resultado financeiro do exercício de 2020, apurado 

através do setor financeiro, juntamente com o escritório de contabilidade externa. As 

demonstrações contábeis refletem a apuração conforme os pronunciamentos que normatizam as 

formas e técnicas para suas elaborações.  

Há de se sustentar também com notas gerenciais, as quais possibilitam uma melhor clareza 

de informações para os usuários finais, os atletas e dirigentes da entidade. Para tal, este relatório 

entrega este apoio informacional aos interessados por estas informações. 

O relatório abaixo colocará em evidência os números auferidos no referido ano, com destaque aos 

fatos de maior relevância e impacto para os recursos próprios. Vale lembrar que é denominado 

“Recurso Próprio” todo e qualquer recursos financeiro de caráter privado, sem qualquer relação 

com repasses governamentais. 

 

1.1.2 CENTROS DE CUSTO 

 

 Com a finalidade de elucidar a informação ao usuário final, destaca-se aqui a utilização de 4 

centros de custos, conforme tabela a seguir: 

CENTRO DE CUSTO Receitas Despesas 

ADMINISTRATIVO 

Todas as anuidades 

ou receitas diversas 

geradas por atos 

administrativos (ex. 

aluguéis, alienação, 

“vendas”) 

Despesas destinadas a 

manutenção da entidade 

(ex. contas da sede, 

manutenção, salários de 

funcionário, serviços 

diversos) 

CAR PST RIFLE 

Receitas geradas em 

competições nas 

modalidades que 

compões as 

Todas as despesas geradas 

na gestão das modalidades 

que compões as categorias 

de carabina, pistola e rifle 



Confederação Brasileira de Tiro Esportivo • Relatório Administrativo Financeiro Exercício 2019 
 

 

 
 

6 

 

1.2 RECEITAS 

 

 O total de anuidades pagas pelos nossos atletas fecharam 2020 em um total de R$ 634.325. 

Este número demonstra uma queda de 21% em relação a 2019, o que resulta no quarto ano 

seguido de queda na apuração de receitas com anuidades, ainda mais agravada com a situação 

econômica atual. 

 A receita gerada com inscrições nas etapas da Confederação nas competições de 2020, foi 

de R$ 466.955. Tal número representa uma queda de 58% em relação ao ano de 2019. A receita 

gerada somente na final do campeonato brasileiro de CAR/PST/RF e PRATO, somou um total de 

aproximadamente R$ 216.000. 

 

 

 

 

 

 

  

 Compões a conta contábil de resultado “outas receitas”, no que diz respeito aos recursos 

próprios, os valores gerados com outras atividades, como por exemplo, valores recebidos por 

categorias de 

carabina, pistola e 

rifle. 

(ex despesas com técnicos, 

árbitros, atletas, execução 

de competições) 

PRATO 

Receitas geradas em 

competições nas 

modalidades que 

compões as 

categorias de Prato. 

Todas as despesas geradas 

na gestão das modalidades 

que compões as categorias 

de Prato (ex despesas com 

técnicos, árbitros, atletas, 

execução de competições) 

TRAP 

Receitas geradas em 

competições nas 

modalidades que compões 

as categorias de Trap. 

Todas as despesas geradas na 

gestão das modalidades que 

compões as categorias de Trap 

(ex despesas com técnicos, 

árbitros, atletas, execução de 

competições) 

MODALIDADE 2020 2019 

CAR PST RF 295.312 569.629 

PRATO 92.633 259.570 

TRAP 79.010 289.900 

TOTAL 466.955 1.119.099 



Confederação Brasileira de Tiro Esportivo • Relatório Administrativo Financeiro Exercício 2019 
 

 

 
 

7 

utilização da sala pela Federação do Rio de Janeiro, valores gerados em aplicações financeiras, 

repasses de munição, além de outros demonstrados na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 DESPESAS 

 

 As despesas em 2020 nos recursos próprios fecharam em um montante de R$ 1.285.682, 

os quais aproximadamente 47% foram despesas diretamente relacionadas com as atividades do 

esporte, os demais 53% foram despesas administrativas. Estes gastos, estão distribuídos da 

seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 MODALIDADES 

 

1.3.1.1 CAMPEONATO BRASILEIRO 

 

 As etapas do Campeonato Brasileiro, de todas as modalidades, geraram despesas de 

aproximadamente R$ 140.847,40, incluindo a final unificada de Car/Pst/Rf e Tiro ao Prato, cuja 

soma de despesas representam aproximadamente R$ 152.000.  

 Com a suspensão de atividades do Campeonato, deixou-se de gastar em sua execução. 

Ainda, no momento de maior gasto durante a final do Campeonato Brasileiro, a CBTE contou com a 

participação financeira da CBC, TAURUS e COB. 

 As três instituições realizaram despesas com material para a competição, totalizando 

aproximadamente R$ 67.000 e relatados mais adiante neste relatório. 

  

SALA FTERJ 12.120 

REPASSE MUNIÇÃO 129.170 

RECEITA TRANSPORTE FINAL 8.630 

RECEITA COM RATEIO DE INTERNET CMTE 1.800 

RECEITA FINANCEIRA 220 

RECEBIMENTO EM DEVOLUÇÃO 57.366 

TOTAL 209.306 

CATEGORIA VALOR 

ADM 783.294 

CAR PST RF 260.765 

PRATO 231.944 

TRAP 9.679 
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1.3.1.2 TÉCNICOS 

 

 Mesmo com o afastamento dos técnicos das modalidades de Prato e Pistola, ocorreram 

despesas remanescentes das rescisões de contratos com locadores de imóveis, além de 

passagens aéreas, as quais resultaram nos seguintes números para as categorias de despesas: 

 

 

 

 

1.3.2 ADMINISTRATIVO 

 

 Apesar da pandemia impactar o esporte, a Confederação possui uma carga de trabalho 

contínua com os processos administrativos ligados a manutenção de seu sistema, a execução dos 

processos de contabilidade, ao constante atendimento às fiscalizações dos órgãos de controle e 

COB. Assim, a entidade em nenhum momento parou completamente, porém, obteve redução 

significativa de suas despesas diretamente ligadas a manutenção de todas essas atividades. 

 A queda de gastos diretamente ligados a administração, desconsiderando gastos para 

execução da Final do Campeonato Brasileiro, em relação a 2019 fica em aproximadamente 47%. A 

redução mais impactante se enquadra nas categorias de salários, serviços e benefícios que, em 

2019, somavam o total de R$ 924.171 caindo para R$ 430.893.  

 As tabelas a seguir, demonstram os gastos administrativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA VALOR 

Prato 34.227 

CAR PST RF 21.030 
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1.4 RESULTADO RECURSOS PRÓRPIOS 

 

 Apesar de todos os problemas enfrentados no ano de 2020, a administração conseguiu 

controlar gastos e firmar parcerias para realização de despesas, assim, deixa-se um saldo 

superavitário nos recursos próprios da CBTE: 

 

 

 

 

 Desta forma, a CBTE fecha 2020 com seu saldo em contas de recursos próprios no 

montante aproximado de R$ 171.939 

 

RECEITAS 1.328.512 

DESPESAS 1.285.682 

RESULTADO 42.830 
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1.5 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS 2021 

 

 O Ano de 2021 ainda coloca grandes desafios a serem superados por todas as instituições 

esportivas. A administração apresenta uma proposta de orçamento pessimista, considerando uma 

retração de receita de 35% identificada no primeiro trimestre de 2021, assim, a previsão anual será 

a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 DOAÇÕES 

 
2.1 COB 

 

 Devido a grave situação instaurada por conta da pandemia, o Comitê Olímpico do Brasil 

tomou a iniciativa de realizar doações às confederações esportivas com o objetivo de suprir 

necessidades administrativas. Os valores foram estabelecidos pelo COB e coube a CBTE ajustar 

gastos administrativos existentes, dentro do orçamento. Para melhor aproveitar os recursos 

doados, esta administração decidiu também adquirir equipamentos. As doações totalizaram um 

valor de R$ 227.553,92 e, abaixo, seguem os valores e os respectivos destinos dados aos 

recursos, separados por contrato de repasse: 

 

Coberturas para pedanas do CMTE: R$ 54.000,00 

 - VILAREAL TOLDOS EIRELI  

 

Máquina lançadora de pratos: R$ 46.860,00 

 - METALURGICA RD 

 

CATEGORIA RECEITA DESPESA 

ADMINISTRATIVO 600.000 600.000 

CAR PST RF 280.000 230.000 

PRATO 100.000 180.000 

TRAP 80.000 50.000 

TOTAL 1.060.000 1.060.000 
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Medalhas comemorativas 100 anos: R$ 49.800,00 

 - PRATARIA REBOUÇAS IND E COM 

 

Despesas administrativas Setembro e Outubro: R$ 32.132,96 

 - LR MARKETING: R$ 16.182,00 

 - Amil Assistência Médica: R$ 15.950,96 

 

Despesas administrativas Novembro e Dezembro: R$ 44.760,96 

 - LR MARKETING: R$ 16.182,00 

 - Amil Assistência Médica: R$ 15.950,96 

 - Vetor Consultoria Contábil: R$ 12.628,00 

 

Ressaltamos que para justificar os gastos, foi realizado processo de contratação, aprovado 

pelo COB, antes mesmo da doação ser efetuada, para as despesas de aquisição. Os serviços 

administrativos já estão sob contrato, mas também foram justificados e aprovados pelo COB. 

 

2.2 SOI / PanamSports 

 

A Solidariedade Olímpica também realizou doação com a finalidade de repatriação do 

técnico de pistola Bernardo Tobar e o atleta Emerson Duarte durante competição internacional na 

Polônia. 

Durante a competição, a Polônia foi fechada por conta da pandemia, assim, o atleta e o 

técnico ficaram sem possibilidades imediatas de retornarem ao Brasil. O transtorno gerado pelo 

ocorrido extrapolou todos os orçamentos previstos para a competição. 

 Esta administração recorreu ao Comitê para auxiliar monetariamente neste procedimento 

de repatriação dos representantes do Brasil, sendo devidamente atendida com os recursos da 

Solidariedade Olímpica / PanamSports. Total doado R$ 31.100,00. 

 

3 LEI AGNELO PIVA – COB 

 

Em 2020, a CBTE recebeu a previsão de um orçamento disponível no total de R$ 

4.672.507,72, conforme convênio firmado e aditivos e publicado na página eletrônica da entidade 

(Transparência > COB). Em resumo ao termo de convênio e aditivos assinado entre CBTE e COB, 
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a composição foi distribuída e solicitada da seguinte maneira (ORÇAMENTO = VALOR PREVISTO; 

GASTO = VALOR SOLICITADO). Segue tabela demonstrativa: 

 

PLANO DE APLICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO ORÇADO 

1.1 Fomento e Desenvolvimento do Desporto       120.000,00  

1.2 Manutenção do Desporto / Entidade      962.300,00  

2.3 Formação de Recursos Humanos        70.000,00  

3.4 Preparação Técnica   1.712.486,31  

3.5 Manutenção de Atletas - 

4.6 Participação e/ou Organização Eventos Esportivos   1.807.721,41  

TOTAL   4.672.507,72  

 

A tabela acima, reflete o total de 51 projetos solicitados, executados e com prestações de 

contas em dia junto ao COB, controlados no Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira – 

SIGEF. Dos 51 Projetos, 39 foram destinados a participação em competições nacionais e 

internacionais, treinamentos, aquisição de insumos e remuneração de técnicos (atividade fim). 12 

Projetos destinados a Manutenção da Entidade (atividade meio) 

O valor aplicado na atividade fim da confederação, através da Lei Piva e aditivos, representa 

79,40% do valor total gasto, enquanto destinado a manutenção da instituição temos uma proporção 

de 20,60% dos gastos, permanecendo abaixo do limite legal de 25%. Do valor orçado, foram 

solicitados R$ 943.200 para atividade meio e R$ 2.171.984 para atividade fim. 

A utilização abaixo do orçamento previsto se deve a condição de suspensão e 

cancelamento das diversas competições e treinamentos previstos para o ano de 2020 (devido a 

pandemia). Assim, foi acordado entre COB e as Confederações a possibilidade de remanejar este 

saldo ocioso para o ano de 2021. 

A atual administração da CBTE também atua de forma presente nas diligências rotineiras 

realizadas pelo Tribunal de Contas da União, colocando em prioridade de resposta qualquer 

questionamento realizado pelo órgão de controle. Neste último ano, foi observado um foco de 

diligências voltados ao Comitê Olímpico Brasileiro, e a instituições selecionadas por amostragem, 

para verificação dos procedimentos que são realizados entre estes entes. 

Todos os itens observados acabam por refletir em mudanças nos métodos de trabalho 

dentro de todas as Confederações que operam recursos da LAP. Em 2020 a administração da 
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CBTE manteve o atendimento a estas mudanças, mesmo que tais alterações demandem mais 

tempo e retrabalho dos processos. 

 

 

3.1 PREVISÃO LAP 2021 

 

Foi assinado o Termo de Descentralização de Recursos 2021, entre Comitê Olímpico do 

Brasil e CBTE, cujo objeto é: “Aplicação dos recursos financeiros de que trata a Lei Federal 13.756 

de 2018 e o Decreto Federal nº 7.984 de 08 de abril 2013, descentralizados à Confederação 

recebedora de recursos, por meio da submissão de projetos (doravante denominados 

ações/projetos) através do Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira (doravante, 

SIGEF). Tais projetos serão implementadas no exercício financeiro de 2021 e terão por finalidade o 

cumprimento das metas eleitas para as modalidades representadas pela recebedora de recursos e 

que são parte integrante do Plano Estratégico de Aplicação de Recursos – PEAR do COB para este 

Ciclo Olímpico”, no valor total de R$ 5.115.000,95, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONVÊNIOS – MINISTÉRIO DO ESPORTE 
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Em 2017, foi reaberta uma prestação de contas referente a um convênio executado no ano 

de 2010. O valor inicial estava em aproximadamente 2.000.000, porém, através de processos 

internos para defender a glosa, a CBTE conseguiu reduzir a dívida para R$ 742.368. 

Em 2019, através de meios judiciais, a CBTE teve decisão favorável em mais uma redução 

através do corte dos juros imputados a dívida, o que reduziu a soma para R$ 381.972, sem as 

devidas correções. Esta atualização somente ficou clara após a contabilidade fechar o exercício de 

2019, assim, a provisão permanece no valor anterior a decisão. 

Neste ano de 2020, novas decisões serão encaminhadas a respeito desta dívida, podendo 

chegar a um acordo com a Secretaria Especial do Esporte. 

 

Em 2019, não houve manifestação por parte do atual Ministério da Cidadania – Secretaria 

Especial do Esporte, referentes a todas as parcerias firmadas no passado, destacam-se: 

 

• Convênio 812253/2014 – com o objetivo de “Proporcionar uma infraestrutura técnica adequada para 

melhoria das condições de preparação do atleta de tiro esportivo Cássio Cesar de Mello Rippel”, no 

âmbito do Plano Brasil Medalha: 

 

- Concluído em agosto de 2016, com orçamento total de R$ 2.003.033,47 o Convênio foi finalizado 

com um gasto total de R$ 1.745.894,98, teve seu saldo restituído a conta do Tesouro Nacional e 

sua prestação de contas encaminhada para análise do Ministério do Esporte. Encontra-se em fase 

de prestação de contas. 

 

• Convênio 813489/2014 – com o objetivo de “Proporcionar a participação dos atletas da seleção 

brasileira nas principais competições de tiro ao prato visando aos Jogos Rio 2016”: 

 

- Concluído em agosto de 2016, com orçamento total de R$ 1.968.500,02 o Convênio foi finalizado 

com um gasto total de R$ 936.696,76, teve seu saldo restituído a conta do Tesouro Nacional e sua 

prestação de contas encaminhada para análise do Ministério do Esporte. Encontra-se em fase de 

prestação de contas. 

  

• Convênio 778135/2012 – convênio cujo objeto era “Preparação da Seleção Olímpica de Tiro Esportivo 

para 2016 no Centro Nacional de Tiro Esportivo - CNTE, Rio de Janeiro”, e em 2016 passou a ser 

executado na Escola Naval – Rio de Janeiro: 
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- Concluído em agosto de 2016, com orçamento total de R$ 2.532.060,00 o Convênio foi finalizado 

com um gasto total de R$ 2.384.043,69, teve seu saldo restituído a conta do Tesouro Nacional e 

sua prestação de contas encaminhada para análise do Ministério do Esporte. Encontra-se em fase 

de prestação de contas. 


