
 

  

 
 
 
  

RESOLUÇÃO CBBC Nº03/2021 DE 06 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Dispõe sobre os parâmetros para concessão 

de adicional de viagem para dirigentes, 

funcionários e colaboradores, internos e 

externos, nos campeonatos esportivos, 

eventos e/ou reuniões da Confederação 

Brasileira de Basquetebol em Cadeira de 

Rodas – CBBC. 

 

O Presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de 

Rodas – CBBC, no uso de suas obrigações estatutárias estabelecidas no 

artigo 50, inciso IV do Estatuto Social, e, considerando a necessidade 

de definir parâmetros para concessão de adicional de viagem para 

dirigentes, funcionários e colaboradores, internos e externos, nos 

campeonatos esportivos, eventos e/ou reuniões da Confederação 

Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC, RESOLVE instituir 

o Regulamento para Concessão de Adicional para Viagem da CBBC a partir 

de 06 de outubro de 2021, nos termos do documento anexo. 

                                     
 

 

 

 

Mario Belo 

Presidente 



 

  

REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL DE VIAGEM 

 

1. DA FINALIDADE: 

1.1 Estabelecer procedimentos e requisitos para concessão de 

adicional de deslocamento para viagem de dirigentes, funcionários e 

colaboradores, internos e externos, nos campeonatos esportivos, eventos 

e/ou reuniões da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de 

Rodas – CBBC, quando em viagens conforme abaixo definido. 

2. DO FUNDAMENTO: 

2.1. A concessão do adicional obedecerá aos critérios e limites 

estabelecidos no presente regulamento e no Decreto Nº. 5.992 de 19 

de dezembro de 2006. 

2.2. O adicional será concedido dentro do território nacional, 

destinado a cobrir despesas de deslocamento até o local de embarque 

e do desembarque até o local de trabalho ou hospedagem e vice-versa. 

3. DO PROCEDIMENTO: 

3.1. Serão concedidos em campeonatos esportivos, eventos e/ou 

reuniões em que os gastos com hospedagem, alimentação e transporte 

forem custeados pela CBBC no local do evento e deverá ser depositada 

em conta pessoa física, em nome do beneficiário, até o término do 

evento, salvo motivo de força maior justificado pela Diretoria 

Executiva. 

3.2. Quando por motivo inesperado a viagem não aconteça ou o 

beneficiário não compareça, o mesmo deverá comunicar imediatamente 

ao Departamento Administrativo-Financeiro até o primeiro dia útil 

subsequente à data prevista para o início da viagem, devolvendo, de 



 

  

imediato, o valor recebido. 

3.3. O adicional será dado referente aos dias de partida e chegada 

no evento, independente da quantidade de dias em que este permanecer 

no mesmo. 

3.4. O valor empregado refere-se ao adicional apresentado no 

supracitado decreto, R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por dia de 

embarque e desembarque/retorno. 

3.5. Os valores do adicional de deslocamento para viagem não 

constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e 

previdenciário. 

4. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

4.1. Para fins de prestação de contas o beneficiário deverá comprovar 

participação no referido evento através da entrega do recibo assinado 

e do cartão de embarque no prazo de até 5 (cinco) dias após o término 

da viagem. 

4.2. Fica o beneficiário incumbido de apresentar a prestação de 

contas, só podendo receber a concessão de adicional de deslocamento 

para viagem para eventos posteriores após sanada prestação de contas 

em aberto. 

4.3. Caso o beneficiário viaje para a cidade do evento anteriormente 

ou permaneça posteriormente à data prevista em calendário, deverá 

justificar ao Departamento Administrativo-Financeiro para a tomada 

de providências junto à prestação de contas, se for o caso. 

4.4. As prestações de contas poderão ser encaminhadas por meio 

eletrônico, desde que não haja determinação em contrário do órgão 

competente para analisá-las e devem estar legíveis. 

 



 

  

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

5.1. Compete à Diretoria Executiva diligenciar para que os 

procedimentos administrativos estabelecidos neste regulamento sejam 

rigorosamente cumpridos, preservando-se a escorreita instrução dos 

processos. 

5.2. O Departamento Administrativo-Financeiro manterá a documentação 

das concessões de adicional de deslocamento para viagem, bem como 

recibo e demais documentos comprobatórios anexos ao processo no qual 

se refere o evento. 

5.3. As dúvidas decorrentes da aplicação deste Regulamento serão 

dirimidas pela Diretoria Executiva. 

5.4. Quaisquer situações não previstas neste Regulamento serão 

deliberadas pela Diretoria Executiva da CBBC. 

 

 

 

Mario Belo 

Presidente 
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