
 
 

PORTARIA CBBC N.º 005 DE 08 DE MAIO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a criação, regulamentação, 

atribuições e procedimentos de atuação da 

Ouvidoria da Confederação Brasileira de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC. 

 

A Diretoria Executiva da Confederação Brasileira de Basquetebol em 

Cadeira de Rodas - CBBC, no âmbito de suas competências e 

prerrogativas legais e estatutárias, em especial a contida no art. 

56, inciso II do Estatuto vigente, e: 

Considerando a necessidade de criação, regulamentação, atribuições 

e procedimentos de atuação da Ouvidoria da Confederação Brasileira 

de Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC; 

Considerando o que prevê o art. 18-A, inciso VII, alínea “b” da Lei 

9.615/1998 e art. 101, inciso VI do Estatuto Social;  

Considerando os princípios estatutários de transparência e o dever 

de comunicação da entidade com seus filiados e com o público em 

geral; RESOLVE: 

Art.1º Instituir, a criação, regulamentação e disposições da 

OUVIDORIA da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de 

Rodas – CBBC, como órgão auxiliar vinculado á Presidência, com a 

missão de servir de canal de comunicação direta entre os filiados, 

prioritariamente, atletas e dos cidadãos em geral, tendo por objetivo 

contribuir para elevar continuamente os padrões de transparência, 

presteza e segurança das atividades dos membros, órgãos e serviços 



 
 
auxiliares, devendo receber, processar e responder as solicitações 

relacionadas a entidade.  

Parágrafo Único - A Ouvidoria obedecerá aos procedimentos previstos 

no seu Regimento Interno. 

Art. 2º. O Ouvidor será designado pelo Presidente da Confederação 

Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC, por intermédio 

de Portaria.  

Parágrafo Único - O Ouvidor na execução de suas tarefas não poderá 

exercer função ou atribuições conflitantes com o seu cargo, em 

conformidade com o art. 90 da Lei 9.615/1988. 

Art. 3º. O exercício do cargo de Ouvidor não será remunerado.  

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

 

 

Mario Belo 

Presidente da CBBC 
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