ORÇAMENTO
ANUAL
2022

Confederação Brasileira de Tiro Esportivo • Relatório de Gestã Exercício 2021

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS 2022
Em 2022 a gestão já toma diversas medidas para aumento de arrecadação no que diz respeito
aos recursos com anuidades e inscrições. A começar pelo reajuste anunciado nestes valores,
esperamos compensar a desvalorização acumulada de nossa moeda, que pode nos impactar neste
ano.
Com a finalidade de prospectar mais anuidades, e melhorar os mecanismos de TI, a
administração seguiu com a recomendação do responsável pela Tecnologia, Mauricio Fernandes,
em aderir a um novo sistema de cobranças, tal medida sugere uma adesão maior dos associados.
Além disso, um custo menor comparado ao tradicional sistema bancário.
2022 conta com um grande evento internacional, a ISSF WC Pistol e Rifle 2022, logo em abril e
um sulamericano em setembro, assim, teremos um ano com movimentações intensas de grandes
receitas e grandes gastos.

RECEITAS ORDINÁRIAS
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INTERNACIONAIS
TOTAL

2

1.800.000
250.000
2.020.000

1.500.000
300.000
1.800.000
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PREVISÃO LAP 2022
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$ 4.350.655, conforme tabela abaixo:
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