
Perguntas e respostas S.R. Mampituba

1) Como faço para filiar – me no clube? 

S.R.M – Interessados em se tornarem associados  da  Sociedade  Recreativa Mampituba

devem  adquirir  na  secretaria  do  clube  uma  proposta  de  candidato  a sócio,  mediante

aprovação  da  diretoria.  Atualmente,  o  clube  possui  3.500 sócios patrimoniais,  o  que

equivale a aproximadamente 10.000 sócios dependentes.

2) Como  o  projeto  esportivo  foi  financiado?

S.R.M - O projeto “Mampituba Olímpico 2020” foi viabilizado com recurso obtido através

de convênio direto com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Recurso  esse  que  é  voltado  para  o  pagamento  dos  técnicos,  preparador  físico,

fisioterapeuta. 

3) Como  funcionam  os  projetos  do  Comitê  Brasileiro  de  Clubes  (CBC)?

S.R.M - Conforme  a  Lei  9615/98,  conhecida  como “Lei  Pelé”,  o  Comitê  Brasileiro  de

Clubes recebe 0,5% dos recursos da Loteria Esportiva e descentraliza esses recursos por

meio de editais. Quando o CBC realiza um edital, os clubes ligados ao Comitê podem

apresentar propostas de projetos que são analisadas. Caso aprovadas, as propostas são

formalizadas  e  o  clube  recebe  os  recursos  para  executar  as  ações  previstas  e,

posteriormente, apresentar a prestação de contas técnica e financeira.

4) Como faço para participar do projeto “Mampituba Olímpico 2020”?

S.R.M – Atualmente o clube em convênio com Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) em

parceria  com a  Fundação  Municipal  de  Criciúma  (FME),  realiza  o  projeto  Mampituba

Olímpico  2020,  através  das  modalidades  Natação,  Tênis  de  Mesa  Olímpico  e

Paraolímpico, Paratriathlon e Tênis de Campo. 

Para  participar  das  atividades  acima,  o  atleta  deverá  entrar  em contato  com o  clube

através do número (48)3431.3000 falar com Setor de Projetos e posteriormente o mesmo

será encaminhado ao coordenador de cada modalidade para que possa realizar testes de

aptidão e assim treinarem para representar o clube em competições nacionais. 



5) Para participar do projeto “Mampituba Olímpico 2020” é pago alguma taxa? 

S.R.M  – Para  participar  do  projeto,  o  atleta  não  tem custo  algum  e  dependendo  da

localidade onde o atleta residir, o clube disponibiliza a ônibus gratuitamente. 

6) O que é necessário levar para participar do teste de aptidão do projeto?

S.R.M – Trazer apenas o uniforme correspondente a modalidade a qual irá fazer o teste. 

Exemplo: Natação deverá trazer maio ou sunga, toca e óculos. 

 

7) Que projetos estão acontecendo atualmente no Mampituba?

S.R.M – Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) 
Termo de Colaboração (83/2016)
Acordo de Colaboração 59/2017 (Edital 7/2017)
Acordo de Colaboração 58/2017 (Edital 7/2017) 
Acordo de Colaboração 38/2017 (Edital 7/2017) 

Em função do grande volume de informações, este endereço está
em constante atualização.


