
Mantendo viva sua trajetória
Marcos legais do CBC no SND
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20/08/1821 - É fundado 
o 1º clube brasileiro,  
Clube Germânia/RJ. 

O CBC apoia a constituição da

Lei nº 12.333/2010, 
Institui o Dia 
Nacional dos Clubes 
- 9 de novembro, em 
homenagem à 
fundação do CBC 

No fi nal do século XIX, 
os imigrantes que chegaram 
ao Brasil, fundaram as 
primeiras agremiações, em 
importantes espaços de 
socialização, para afi rmação 
da identidade e tradições 
culturais, inclusive no 
desenvolvimento do 
próprio esporte.

9/11/1990 - É constituída 
a Confederação Brasileira 
de Clubes - CBC.

Lei n° 10.891/2004, institui 
a Bolsa Atleta, destinada 
prioritariamente aos atletas 
dos clubes praticantes do 
esporte de alto rendimento.
Portaria n° 24/2004, cria 
a Comissão dos Clubes 
Esportivos e Sociais para 
propor ações direcionadas à 
valorização dos clubes 
e à formação e o 
desenvolvimento dos atletas.  
O CBC integra a Comissão 
Organizadora e Executiva 
da 1ª Conferência Nacional do 
Esporte.

Lei n° 11.345/2006, 
insitui a loteria Time 
Mania que destina 
recursos aos clubes de 
futebol profi ssional e 
para ações do clubes 
sociais.  
Lei n° 11.348/2006, 
Cria o Incentivo Fiscal 
ao Esporte Nacional, 
destina recursos de 
projetos desportivos 
aos clubes.   
CBC conquista cadeira 
no Conselho Nacional 
do Esporte - CNE

Lei nº 9.615/1998, constitui o 
Sistema Nacional do Desporto - 
SND, denominada Lei Pelé. 

Lei n° 12.395/2011, altera 
a Lei Pelé e o CBC integra 
o Sistema Nacional do 
Desporto - SND, ao lado
do COB e CPB; 
e passa a receber 
os recursos das loterias 
para o desenvolvimento 
do Programa de 
Formação de Atletas.

Decreto n° 7.984/2013,
regulamenta a Lei Geral 
do Desporto - Lei Pelé. 

Lei n° 13.155/2015, 
institui o Profut 
- Programa de 
Modernização da 
Gestão e de 
Responsabilidade 
Fiscal do Futebol 
Brasileiro, e destina 
recursos para ações 
dos clubes sociais 
por intermédio da 
FENACLUBES.  
Publicação do Edital 
n° 05. 
Inauguração da
subsede Brasília.

Lei n° 13.019/2014, Marco 
Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil.
Portaria n° 01/2014, o 
Ministério 
do Esporte regulamenta a 
execução 
das despesas administrativas 
dos recursos das loterias. 
1ª Edição do Programa 
de Formação de 
Atletas do CBC 
Publicação dos Editais 
n°s 01, 02, 03 e 04 

A Confederação 
Brasileira de Clubes, 
passa a ser denominada 
Comitê Brasileiro 
de Clubes - CBC. 
Ofi cialização dos 
Campeonatos Brasileiros 
Interclubes® -  CBI. 
Publicação do 
Edital n° 07. 

Lei n° 13.756/2018,
regulamenta e redistribui 
os recursos das loterias da 
conversão das Medidas 
Provisórias 841 e 846, 
resultante da coordenação 
pelo CBC das Campanhas 
Luto pelo Esporte 
e Esporte+Forte
Portaria nº 115/2018, 
o Ministério do Esporte 
regulamenta a certifi cação das 
entidades que se benefi ciam 
com recursos públicos com 
critérios de governança e 
transparência estabelecidos 
nos art. 18 e 18-A da Lei Pelé. 
O CBC obtém a certifi cação.

Lei nº 14.073/2020, inclui o 
Comitê Brasileiro de Clubes 
Paralímpicos - CBCP no 
Sistema Nacional do Desporto, 
transferindo as atividades 
paradesportivas ao CBCP. 
Portaria nº 166/2020, o 
Ministério da Cidadania 
regulamenta o procedimento 
para acompanhamento 
da Secretaria Especial do 
Esporte - SEE na aplicação 
dos recursos das loterias 
destinados  ao CBC para a 
formação de atletas.  
Revisão do Programa 
de Formação  de Atletas 
e dos Regulamentos. 
Publicação dos 
Editais nº 08, 09 e 10
Lançamento do novo Selo de 
Formação - 30 anos do CBC. 

Implantação do 
Mapa Estratégico na 
Regulamentação do 
Programa de Formação 
de Atletas, de acordo 
com a Lei n° 
13.756/2018.  

Lei nº 14.294/2022, altera 
a Lei 13.756/2018 quanto 
à aplicação dos recursos 
das Loterias para o  
Paradesporto. 

Publicação do 
Edital n° 06 

Inauguração da sede 
própria em Campinas.

Lei n° 10.671/2003, institui 
o Estatuto do Torcedor, 
que estabelece normas 
de proteção e defesa do 
torcedor.
Lei n° 10.672/2003, altera 
a composição do Conselho 
Nacional de Esportes, 
na qual o CBC passa a 
integrar o CNE.


