
 

 
 

RESOLUÇÃO CBBC N.º 02, DE 17 DE AGOSTO DE 2021. 

 

 

 

Dispõe sobre as medidas administrativas e 

de segurança sanitária a serem tomadas 

para o retorno das atividades de 

treinamento e de realização de 

competições esportivas de governança 

interna da Confederação Brasileira de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC no 

âmbito Nacional, e dá outras 

providências. 

 

 

 
A Diretoria Executiva da Confederação Brasileira de Basquetebol em 

Cadeira de Rodas - CBBC, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Estatuto Social da CBBC, preocupada com a prevenção 

do contágio e disseminação do COVID-19, e, 

 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº. 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019; 

 

CONSIDERANDO que desde o início do mês de março de 2020 as atividades 

esportivas estão prejudicadas em todo país, em razão da proliferação 

do coronavírus (COVID-19) no território nacional e em decorrência 

das medidas restritivas adotadas pelos governadores e prefeitos 

municipais; 



 

 

 

CONSIDERANDO a necessidade de coordenação integrada e o 

estabelecimento de medidas qualificadas eficazes para o 

enfrentamento decorrente do coronavírus (COVID-19), para a 

realização de atividades de treinamentos e eventos esportivos sem a 

presença de público; 

 

CONSIDERANDO que o direito a vida, a saúde e dignidade humana são 

garantias constitucionais de maior relevância; 

 

CONSIDERANDO as responsabilidades institucionais da Diretoria 

Executiva; 

 

RESOLVE: 

 
Art.1º Estabelecer medidas qualificadas para a realização de 

treinamentos de seleções e eventos esportivos de governança da CBBC, 

seguindo as orientações do PROTOCOLO DE SAÚDE E PREVENÇÃO A COVID- 

19, documento em anexo, como instrumento norteador das ações para 

mitigar o contágio do vírus e orientar os procedimentos dos 

infectados entre os participantes dos eventos da CBBC. 

 

Art.2º O PROTOCOLO DE SAÚDE E PREVENÇÃO A COVID-19 determina as 

recomendações a serem seguidas, de forma obrigatória, por atletas, 

técnicos, dirigentes, colaboradores, entre outros, que estão 

envolvidos nos eventos (competições e treinamentos de seleções) e 

que terão seu cumprimento supervisionado pela Comissão de Saúde e 

Prevenção a COVID-19, que tem a função de identificar casos e 

situações. 

 

Art.3º Os atletas, técnicos, dirigentes, colaboradores, entre 

outros, envolvidos nos eventos (competições, camping técnico e 

treinamentos de seleções) que não seguirem as recomendações 



 

 

 

descritas neste protocolo, estão passíveis de punição e sanção, por 

parte da Diretoria Executiva da CBBC. 

 

Art.4º Este protocolo utiliza como referência: O protocolo de saúde 

do Comitê Paralímpico Brasileiro, do Comitê Olímpico do Brasil, o 

documento de recomendação aos atletas e oficiais dos jogos Olímpicos 

e Paralímpicos de Tókio 2020 (Versão 3), as recomendações da IWBF 

e as discussões da Comissão de Saúde e Prevenção a Covid-19. 

 

Art.5° Cabe a CBBC, a todos os seus filiados, aos atletas, técnicos, 

dirigentes, colaboradores, entre outros, envolvidos nos eventos, 

atender as orientações especificas no PROTOCOLO DE SAÚDE E PREVENÇÃO 

A COVID-19, além das determinações especificadas pelos entes locais 

sediantes das etapas de treinamento e competições esportivas. 

 

Art.6º A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação 

no site oficial da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira 

de Rodas - CBBC, revogando-se as Resoluções que disponham de programa 

semelhante, e demais disposições em contrário. 
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