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PORTARIA DIREX 14/2020 – CBDI 

 
A Diretoria Executiva da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes 
Intelectuais - CBDI, atendendo a solicitações e sugestões de seus filiados e no uso de 
suas atribuições Estatutárias previstas no art. 37, X dos Estatutos Sociais que, 
DELIBERA, “ad referendum” da Assembléia Geral, revoga “in totum” a Portaria DIREX 
12/2020 – CBDI, para, revendo as condições e os valores para a cobrança das taxas e 
contribuições para o Recadastramento e o Licenciamento Anual da CBDI, para o ano de 
2020, que passarão a determinar-se conforme adiante especificado: 
 

Regras para o Recadastramento e o Licenciamento Anual CBDI 

2020 

 

- A CBDI está iniciando em 2020 Recadastramento e um processo de licenciamento dos 

atletas, técnicos e equipes para as competições; 

- O Recadastramento e o licenciamento terão validade anual, ou seja, sua validade se restringe 

ao ano civil em que for efetuado, e será obrigatório para a participação nas competições 

oficiais; 

- No ano de 2020 o Recadastramento e o licenciamento devem ser feitos da seguinte forma:  

- Serão cobradas taxas anuais para o Recadastramento e o licenciamento de atletas,         

técnicos e equipes (vide tabela); 

 - Serão cobradas taxas para serviços diversos, tais como: emissão de certidões, transferência 

de atletas, declarações diversas (vide tabela);  

- Os atletas, técnicos, staffs, que não tiverem o seu Recadastramento e o seu Licenciamento 

anual, não poderão participar dos eventos da CBDI e de outros eventos oficiais durante o ano; 

- A partir de 2021 só serão renovados os recadastramentos e os licenciamentos internacionais 

(INAS/Virtus e SU-DS), para os atletas que participarem de pelo menos 02 (dois) eventos da 

CBDI durante o ano de 2020; 

- Os atletas e os técnicos serão considerados Licenciados e poderão participar das competições 

somente após o Recadastramento e o Licenciamento, depois de verificados todos os 

documentos exigidos pela CBDI para esse processo, 

- Caso durante esse processo alguma anormalidade seja encontrada, a CBDI entrará em 

contato com a equipe do atleta em questão, para eventuais providências; 

- Não serão cobradas taxas de Recadastramento e de Licenciamento Anual para o segmento 

do Esporte Escolar; 

- Serão usados para o Recadastramento e o Licenciamento internacional os seguintes 

critérios: 

mailto:abdem@terra.com.br
http://www.abdem.com.br/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Confederação Brasileira de Desportos para 

Deficientes Intelectuais 

Rua Emboaçava, 147 - Parque da Mooca - São Paulo - SP - CEP: 03124-010 - Tel: 11 2341-0521 

E-mail: abdem@terra.com.br - www.abdem.com.br - CNPJ: 00.949.555/0001-84 

1) Poderão fazer o Recadastramento e o Licenciamento internacional os atletas que forem 

indicados pela comissão técnica da categoria; 

2) Só serão feitos os Recadastramentos e os Licenciamentos internacionais dos atletas que 

forem de total interesse da CBDI e que atingirem 85% ou mais do recorde mundial da 

categoria;  

 

 

- As taxas de Recadastramento e de Licenciamento Anual de atletas, técnicos e equipes, 

poderão ser pagas integralmente ou parceladas até o dia 31/10/2020. Deverão ser pagas no 

Banco do Brasil, através de Depósito identificado, TED ou DOC, feito por pessoa jurídica 

(CNPJ) para a seguinte conta corrente: 

 

Banco do Brasil - Agência:  1511-3                                    Conta Corrente: 20.6565-7 

- O não pagamento das taxas até a data definida, implicará no cancelamento do 

Recadastramento e Licenciamento de atletas, técnicos e equipes que ficarão impedidos de 

participar dos próximos eventos, até que regularizem a situação junto a CBDI; 

 

- Não haverá devolução de taxas já pagas em hipótese nenhuma; 

 

- Os documentos para o Recadastramento e o Licenciamento deverão ser enviados para o 

seguinte endereço eletrônico até o dia 30 de abril de 2020: licenciamento.cbdi@hotmail.com 

 

Documentos e Comprovantes Pagamento 

 Comprovante de pagamento para licenciamento do clube; Até 31/10/20 

 Comprovante de pagamento de licenciamento de atletas;  Até 31/10/20 

 Comprovante de pagamento de licenciamento de técnicos;  Até 31/10/20 

 Comprovante de pagamento de taxa de inscrição da equipe no evento;   Até 30/04/20 

 Comprovante de taxa de pagamento de inscrição de atletas por prova;  Até 30/04/20 

 Enviar junto com estes documentos, o nome completo dos atletas e o número 

de registro na CBDI,  

Até 30/04/20 
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- As equipes que participarem de 02 eventos da mesma modalidade no ano 

terão um desconto de 80% nas taxas anuais; 

- As equipes que participarem de apenas 01 evento da mesma modalidade no 

ano terão um desconto de apenas 50% nas taxas anuais;  

 

 

LICENCIAMENTO DE CLUBE (Equipes) 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Até 30/04/20  

1.     Ficha de Cadastro de Equipe (vide site CBDI, link cadastre-se); 

2.     Cópia do Estatuto do Clube;  

3.     Cópia da Ata da Assembleia que elegeu a atual Diretoria, registrada em cartório; 

4.     Ofício solicitando o Recadastramento e o Licenciamento; 

5.     Taxa de Recadastramento e de Licenciamento anual; Até 31/10/20 

6.     Cópia do C.N.P.J – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

7.     Indicar o endereço físico e eletrônico de correspondência e cobrança. 

 

 

TABELA DE TAXAS 2020 – CLUBE 

EQUIPES Pagamento Desc. 80% Desc. 50% 

Até 10 atletas R$ 500,00 (ano) Até 31/10/20 100 250 

11 ou mais atletas R$ 1.000,00 (ano) Até 31/10/20 200 500 
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LICENCIAMENTO DE ATLETA 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Até 30/04/20 

1. Ficha de Cadastro de Atleta com o número de registro na CBDI; (vide site CBDI, link cadastre-

se) 

2. Copia do RG; 

3. Copia do CPF; 
4. Foto ¾ para documento; 

Atletas Pagamento Desc. 80% Desc. 50% 

Licenciamento Anual: R$ 200,00 (ano) Até 31/10/20 R$ 40,00 R$ 100,00 

  

 

LICENCIAMENTO DE TÉCNICOS (Comissão Técnica) 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Até 30/04/20 

1. Ficha de Cadastro completa, (vide site CBDI, link cadastre-se) 

2. Cópia do CREF; 

3. Cópia de Carteira de identificação de ordem para outros profissionais (CRM, CREFITO, 
COREN, CRP e etc.); 

4. Foto ¾ para documento. 

Técnicos Pagamentos Desc. 80% Desc. 50% 

Licenciamento Anual: R$ 300,00 (ano) Até 31/10/20 R$ 60,00 R$ 150,00 

 

Obs: Subentende-se como Comissão Técnica, toda e qualquer pessoa, profissional ou não que esteja 

obrigatoriamente licenciado na CBDI, como, Técnicos, Professores de Educação Física e de outras 
áreas, Médicos, Fisioterapeutas, Psicólogos, Massoterapeutas, Staffs. 
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OUTRAS TAXAS 
 

Transferência de atletas R$ 1.000,00 

  

Atestado de Recadastramento e Licenciamento R$ 200,00 

  

Atestado de participação em competições R$ 200,00 

  

Declarações e Certidões Diversas R$ 50,00 

  

Taxa de participação por equipe em eventos R$ 150,00 (por evento) 

  

Taxa de participação de atletas por prova R$ 20,00 (por prova inscrito) 

  

Taxa de Licenciamento Internacional R$ 1.500,00 

  

Obs: A CBDI se reserva o direito de cobrar taxas por eventuais 

serviços que não foram aqui especificados.  
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