Comitê Executivo
Realizou em 2017 (03) três reuniões ordinárias, com a presença
de seus membros, deliberando sobre assuntos de sua
competência, conforme previsão estatutária:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Crise econômico financeira do Brasil e do Esporte
Pós Jogos Olímpicos e paralímpicos
Bloqueio judicial contas CBTM – Ação Record
REFIS
Não liberação 2ª parcela aditivo convênio preparação
olímpica pelo ME
Redução de pessoa em função da crise
Diminuição de eventos 2017/2018
Necessidade contratação Diretor Executivo/CEO e
Compliance
Processos de desfiliação de federações e refiliação

Comitê Executivo
Vice Presidente
O vice presidente substituiu o Presidente em seus impedimentos e
compromissos, acompanhando de forma muito próxima a operação nos
eventos realizados em 2017, usando do seu conhecimento e experiência
para agregar ao processo, otimizando algumas ações adstritas à
coordenação de arbitragem, cerimonial de abertura e premiação.
Participou de todas as reuniões de trabalho, inclusive, extraordinárias em
eventos, mantendo intensa correspondência com federações e clubes
sobre temas como transferências, abertura de vinculação na
modalidade lazer e opinando sobre o regulamento de eventos.

Comitê Executivo
Secretário geral
O Secretário Geral esteve presente em todas as reuniões de trabalho,
bem como, em reuniões com a gerência de operações, onde muito
contribuiu com clubes e federações sobre dúvidas acerca do sistema
CBTMWEB e atuando frente aos centros de treinamento estaduais.
Sempre que solicitado, o Secretário-Geral também atendeu aos
presidentes das Confederações, no intuito de ajudá-los na gestão dos
eventos de algumas entidades, bem como, na orientação sobre
celebração de convênios junto ao ME.

Gerência de Operações e Relações Externas
1. Apoio às Federações e clubes – orientações legais e administrativas;
2. Relações Governamentais e Institucionais – contato e aproximação
de CPB, COB, CBC e ME, objetivando melhor trânsito e parcerias;
3. Elaboração de regimentos submetidos ao comitê executivo – código
de ética, regimento do conselho de administração, regimento da
comissão de atletas, técnicos e árbitros, regimento do conselho fiscal;
4. Intermediação entre CBTM e escritórios de advocacia CBTM;
5. Intermediação entre requerentes e STJD;
6. Intermediação entre CBTM e A CBEM – evento de másters;
7. Suporte operação financeira recursos próprios – advindas de filiação
e eventos; emissão de recibos, NF e declarações de exclusividade;
8. Acompanhamento e direcionamento sobre o desenvolvimento do
módulo CBTMWEB;
9. Acompanhamento processos de treinamento e participação em
eventos internacionais das seleções olímpicas e paraolímpicas;
10. Acompanhamento dos Ct’s Estaduais e detecção de Talentos.

Eventos Nacionais CBTM 2017
3 etapas de Copas brasil e 1 Campeonato Brasileiro
Atletas
Olímpicos
Inscritos

Atletas
Paralímpicos
Inscritos

Copa Brasil CNN I– Brasília-DF

301

78

Copa Brasil SS I – Maringá-PR

422

125

Copa Brasil SS II – Joaçaba-SC

333

102

51º Campeonato Brasileiro – Toledo-PR

619

156

Evento Nacional CBTM

2017 ITTF Challenge Seamaster Brazil Open

57 atletas de 8 países, vindos de três continentes, participaram do Aberto
do Brasil, etapa do Circuito Mundial da ITTF, em maio de 2017, em São
Paulo. Os campeões individuais foram Hugo Calderano (BRA) e
Bernadette Szocs (ROM)

AVALIAÇÕES EVENTOS
Copas Brasil 2017 e Brasileiro – Avaliação Institucional

AVALIAÇÃO EVENTO
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Brasileiro Toledo

8
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Site CBTM
Evolução dos Usuários Únicos – acesso ao site
da CBTM
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Principais conquistas olímpicas 2017

HUGO CALDERANO
CAMPEÃO PAN-AMERICANO - 2017
CARTAGENA - COLÔMBIA

17º COLOCADO NO RANKING
MUNDIAL EM FEVEREIRO E JUNHO

Principais conquistas olímpicas 2017

BRUNA TAKAHASHI
Classificada para os Jogos Olímpicos da
3ª COLOCADA PAN-AMERICANO - 2017 Juventude 2018 Buenos Aires, Argentina. A
CARTAGENA - COLÔMBIA
vaga foi conquistada em Santo Domingo,
República Dominicana.

Principais conquistas olímpicas 2017

Força da Seleção

A seleção masculina está baseada na Alemanha. Hugo
Calderano e Gustavo Tsuboi atuam por importantes
clubes da liga local, com resultados expressivos.

Principais conquistas Paralímpicas 2017

Campeonato Mundial de Equipes Paralímpico 2017

Campeão Mundial por Equipes Classe 09-10 feminina (realizado em maio de
2017, na Eslováquia) – Bruna Alexandre, Danielle Rauen e Jennyfer Parinos

Principais conquistas Paralímpicas 2017

Campeão geral do Campeonato Parapanamericano de Tênis de
Mesa (5 ouros, 6 pratas e 4 bronzes), realizado em novembro e
dezembro de 2017 em San Jose, Costa Rica.

Principais conquistas Paralímpicas 2017

Campeão geral dos Jogos Parapanamericanos de Jovens (5
ouros, 3 pratas e 3 bronzes), realizado em março de 2017 em
São Paulo, Brasil.

Força nos treinamentos

Em março de 2017 se iniciaram os treinamentos da Seleção Paralímpica no CT
Paralímpico, sendo a única modalidade fora do CPB com treinamentos diários.

Centros Regionais de Tênis de Mesa

20 Centros Regionais de Tênis de Mesa, distribuídos nas cinco
regiões do Brasil: Norte (AM, AP, PA), Nordeste (AL, BA, PI, RN,
SE), Centro Oeste (DF, MT), Sudeste (MG, RJ, SP), Sul (PR, SC,
RS)

Cursos Aperfeiçoamento e Capacitação
Realização de
cursos de
capacitação
para técnicos,
árbitros e
classificadores
funcionais,
realizados em
2017, em cidades
como Joinville,
Rio de Janeiro,
Belo Horizonte,
São Paulo,
Campo Grande,
Porto Alegre,
Toledo, Brasília...

Representação Brasil ITTF

Board of Directors – Alaor Azevedo
Comitê de Mídia – Walquiria San – Thiago
Comitê de Nomeações – Ivam Vinhas
Comitê de TM Paralímpico – Edimilson Pinheiro

Conselho Técnico CPB

Presença da CBTM no Conselho Técnico do CPB, que tem por
finalidade discutir e propor ações de fomento e o
desenvolvimento do esporte paralímpico brasileiro em todas as
suas modalidades e vertentes, desde a detecção de novos
talentos, iniciação esportiva e esportes de alto rendimento, com
laços mais estreitos entre as modalidades.

Prêmio de Governança “Sou do Esporte”
A CBTM recebeu em 2017 o
terceiro lugar na 3ª edição do
Prêmio Sou do Esporte, dado pela
organização de mesmo nome que
promove ações de
desenvolvimento no esporte.

Mais de 130 atributos atrelados à
governança foram analisados em
todas as confederações
esportivas. Os primeiros lugares
ficaram com as confederações de
rugby e atletismo.
Nas duas últimas edições, a
CBTM também ficou entre as 5
primeiras colocadas.

Gerência de Administração e Finanças
Em 2012, foi implantado o Plano de Cargos e Salários com o objetivo de estabelecer
uma estrutura administrativa mínima, que propicie condições de execução dos
trabalhos internos da CBTM, visando manter uma posição de salários em níveis
capazes de atrair, reter e motivar funcionários, bem como, ser um instrumento de
apoio às tomadas de decisão no que se refere à gestão dos Recursos Humanos.
Tivemos uma considerável redução na rotatividade dos funcionários.
Com isso garantiu-se a aplicação das leis trabalhistas através das determinações dos
órgãos públicos, permitindo que a empresa esteja em conformidade com as
exigências legais.
•
Recrutamento e seleção de profissionais capazes de atender às expectativas da
empresa;
•
Folha de pagamento, admissão, demissão e demais rotinas de Administração de
Pessoal de acordo com as leis trabalhistas;
•
Administração dos benefícios: vale transporte, vale refeição, plano odontológico,
e vacina da gripe;
•
Aplicação dos procedimentos e guias práticos de RH: Solicitação de Diárias,
Contratação de Serviços e Pagamentos de Pessoa Física, Registro de Frequência e
Solicitação de férias;
•
Ações motivadoras, como o Programa Assiduidade Premiada para os
funcionários .

Gerência de Administração e Finanças
O ano de 2017 foi o primeiro ano após o ciclo olímpico. O orçamento do COB
sofreu redução em relação ao último exercício e com isso foi necessário manter
um planejamento essencial para as ações da CBTM. Sendo assim, não foi possível
fazer novas aquisições, contratações e, também se fez necessário o
cancelamento da organização de alguns eventos do calendário esportivo (tanto
nacionais quanto internacionais), bem como, a redução da força de trabalho.
No mês de Maio sofremos bloqueio judicial em nossas contas-correntes no valor
total de R$ 1.036.000,00. Foi necessária a restruturação orçamentária imediata.
Tivemos uma redução de aproximadamente 50% no quadro de funcionários e
prestadores avulsos, além de outros cortes.
1º semestre
ÁREA
Administrativa / Financeira
Eventos e Relações Externas
Seleções Olímpicas
Seleções Paralímpicas
Técnicos Centros

2º semestre

CLT

AVULSO

CLT

AVULSO

9
7
3
4
3
25

0
1
4
0
0
5

6
4
3
0
0
13

0
0
2
1
2
5

GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Compras
No ano de 2017 tivemos 54 Contratos de Prestação de Serviços vigentes sendo 17 que foram encerrados
e 08 novos Contratos de Prestação de Serviços pactuados em 2017 – Segmentos Diversos: Informática e
Sistemas / Imprensa / Locação Equipamentos / Seguro / Telecomunicação / Saúde / Assessoria em
Evento / Agência de Viagem / etc.
Controle de Estoque e Patrimônio
•
Controle de vigência de contratos e renovação, se for do Administrativo ou avisar a Liderança
responsável sobre o término da vigência para concretizar uma renovação, se for o caso;
•
Organização e controle do arquivamento dos contratos e suas partes integrantes;
•
Controle patrimonial através de tombamento dos bens com número de identificação;
•
Alimentação de software de patrimônio com os dados dos Bens Permanentes;
•
Controle da localização dos bens através de Elaboração, organização e controle de Termos de
Guarda de Pessoas Físicas e Jurídicas;
•
Controle do estoque através da conferência de entrada e saída de materiais "não permanentes";
•
Organização e arquivamento de notas fiscais para necessidades futuras;
•
Processo de Desfazimento de bens inservíveis, seguindo o procedimento da fonte utilizada na
compra do bem;
•
Cotações, quando a aquisição ou serviço, estiver dentro da faixa de preço onde é exigido
Processo de Seleção Simplificado;
•
Realização de inventários periódicos;
•
Viabilizar documentação para transporte de materiais;
•
Elaboração de procedimentos para padronizar as ações do setor de Patrimônio e Compras, etc.

GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Contabilidade
A CBTM mantém um funcionário da empresa que presta serviços de
Assessoria Contábil com o objetivo de garantir o correto registro dos atos
e fatos ocorridos na entidade, bem como garantir a correta aplicação
das normas contábeis em vigor.
A área é também responsável pela coordenação e análise de toda
documentação fiscal, visando uma melhor transparência documental.
Planejamento e Controle Financeiro
A área é responsável por aglutinar, analisar, organizar e controlar o
orçamento da CBTM, para suporte à tomada de decisão gerencial junto
as lideranças, gerência e presidência.
Criação do fluxo financeiro interno para início do desenvolvimento de
um relatório gerencial de comparativo de receitas e despesas orçadas x
realizadas, através da ferramenta Nasajon.

Recursos Financeiros 2017
Verba destinada para custeio de projetos para Fomento da modalidade / Despesas
Centro de Treinamento / Organização de Eventos / Participação em Eventos /
Treinamentos / Detecção de Talentos / Manutenção da Entidade
•

Comitê Olímpico Brasileiro – COB (Lei Agnelo e Piva)
R$ 3.873.370,00 em 2016
R$ 2.675.375,30 em 2017

•

Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB (Lei Agnelo e Piva)
R$ 1.500.000,00 em 2016
R$ 2.053.186,69 em 2017

•

Caixa Econômica Federal – através do CPB
R$ 600.000,00 em 2016
R$ 500.000,00 em 2017

APLICAÇÃO DOS RECURSOS
LEI AGNELO/PIVA - COB
ITEM
Manutenção / RH
Preparação Técnica
Manut. Atletas
Competições
Seleções
Desenvolv. /Fomento
Não Utilizado
TOTAL

LEI AGNELO/PIVA - CPB

%
18%
18%
1%

2017
Realizado R$
482.620,03
488.265,21
20.150,00

30%
33%
0%
100%

804.979,56
874.717,98
4.642,52
R$ 2.675.375,30

2017

ITEM
Manutenção / RH
Preparação Técnica
Manut. Atletas
Competições
Seleções
Desenvolv. /Fomento
Não Utilizado
TOTAL

CAIXA / CPB
ITEM
Manutenção / RH
Preparação Técnica
Manut. Atletas
Competições Seleções
Desenvolv. /Fomento
Não Utilizado
TOTAL

2017
%

Realizado R$

16%

80.000,00

24%
-

39.315,00
-

33%
42%

164.696,13
210.516,26

1%

5.472,61

100%

R$ 500.000,00

%
40%
12%
4%

Realizado R$
813.855,84
239.421,17
79.803,64

13%
32%
100%

272.267,63
647.838,41
R$ 2.053.186,69

RESULTADOS:
Atendimento da demanda de prestações de contas do ano de 2017
dentro dos prazos dos órgãos concedentes.
Atendimento aos órgão de fiscalização – CGU e CONJUR/ME
AÇÕES CONCLUÍDAS:
Entrega das prestações de contas COB e CPB do exercício de 2017
ANÁLISE DE EVOLUÇÃO DA ÁREA:
A superação da entidade após a passagem do bloqueio judicial,
mesmo com os recursos diminutos e uma série de novos problemas
pelos quais passamos, se mostrou para nós como uma oportunidade
de crescimento interno e reestruturação.
EXPECTATIVA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO:
Mudança no organograma e fluxo financeiro
Implantação do Sistema de Controle Financeiro
Implantação do Sistema de Convênios do CPB – o que poderá ser
um ponto impactante no atendimento a demanda no setor
financeiro, mas que vem a viabilizar o processo de formalização de
convênios.

Projetos LIE-ME
PROJETO

TIPO

DEFINIÇÃO

Realização de uma duas
competição, de alto nível
técnico, envolvendo atletas
Evento
da seleção brasileira e
atletas de todos os
continentes.
Massificação do Tênis de
Mesa através da sua prática
DESPERTANDO
Desporto
em 04 escolas públicas
TALENTOS
Educacional
municipais, localizadas nos
bairros de Botafogo, Leme,
Jacarepaguá e Tijuca.
Massificação do Tênis de
Mesa através da sua prática
SACANDO PARA Projeto Esportivo
em 10 escolas públicas
A PAZ
- Social
municipais, localizadas ao
dentro do Complexo do
Alemão.

DESAFIO BRASIL
CONTRA OS
CONTINENTES DE
TÊNIS DE MESA

VALOR

VENCIMENTO DA
CAPTAÇÃO

R$ 277.771,77

31/12/2018

R$ 521.999,03

31/10/2018

R$ 346.070,01

06/10/2018

Obrigado!
Alaor Azevedo
alaor@cbtm.org.br
55 21 2579 0650

