
RESOLUÇÃO CONJUNTA No. 001/2020 
DA DIRETORIA, DO CDT E DA COMISSÃO DE PROVAS FUNCIONAIS 

 

● Considerando os efeitos e os impactos da pandemia da COVID19 em todos os âmbitos              
sociais e, fundamentalmente, de saúde e econômicos; 

● Considerando os compromissos institucionais da ABCCC com a realização de suas           
provas e eventos oficiais durante o ciclo; 

● Considerando as regras de distanciamento social em níveis locais e regionais; 

● Considerando que a ABCCC adotou práticas de prevenção e detém um protocolo            
preventivo de saúde rígido e eficaz devidamente aprovado pelas autoridades públicas no            
combate a disseminação do vírus da COVID19. 

● Considerando que, não obstante todas as considerações acima, o risco de           
não-realização de algumas de suas provas e eventos, a eventual insegurança jurídica na             
consumação de eventos já iniciados e de alguns participantes acerca da(s) decisão(ões) da             
Comissão de Provas em aspectos relacionados a plena execução de provas e eventos em              
situação de normalidade. 

● Considerando, por fim, que os efeitos e impactos locais, regionais e mesmo de âmbito              
nacional determinam variações de regras e políticas urgentes e emergentes no enfrentamento            
da COVID19 e que afetam, em certa medida, a previsibilidade e a normalidade da execução de                
provas e eventos que compõem o calendário/ciclo. 

Deliberam que: 

Art. 1º. A Comissão de Provas Funcionais, é a autoridade máxima da prova e/ou do               
evento oficial da ABCCC durante o ciclo e, portanto, tem a competência de decidir as questões                
de sua competência, inclusive, na omissão e diante de situações excepcionais e            
extraordinárias, como é o caso dos efeitos e impactos da COVID19 nas provas e eventos oficiais                
da ABCCC. 

Art. 2º. Caberá a Comissão de Provas Funcionais, de ofício ou a requerimento, diante da               
evidência de risco à continuidade ou à execução de prova ou evento, dentro do planejamento               
ordinário e normal (datas, horários e/ou etapas), em decisão irrecorrível e a seu critério,              
cancelar, suspender, encerrar antecipadamente ou concentrar etapas ou fases da prova ou            
evento, ainda que para o mesmo turno ou dia e, neste último caso, assegurando-se aos               
participantes a liberalidade de desistir e/ou retirar-lhe o animal. 

§ 1º. As possibilidades de decisão previstas neste artigo não são exaustivas, cabendo,           
em qualquer situação à Comissão definir qual e que tipo de decisão é a mais               
conveniente e oportuna, bem como seus efeitos e extensão. 

§ 2º. Por ocasião da decisão prevista no caput deste artigo, poderão ser ouvidos, o             
Núcleo Organizador, juntamente com o Inspetor Técnico designado, embora, em          
última análise, caberá a Comissão de Provas a reserva da decisão. 

§ 3º. Caberá ao Inspetor Técnico, responsável pela prova e/ou evento, dar          
cumprimento à decisão da Comissão de Provas Funcionais. 

Art. 3º. A presente resolução aplica-se restritivamente as provas e eventos que estejam             
sujeitos aos impactos locais, isto é, do local onde se realizará ou se está realizando uma prova                 
ou evento oficial validado pela ABCCC. 



Art. 4º. A presente resolução aplica-se, de maneira geral, a todos os regulamentos de              
provas e eventos vigentes. 

Art. 5º. A presente resolução, em caráter deliberativo, também referenda          
expressamente as decisões da Comissão de Provas Funcionais já tomadas neste sentido dentro             
do presente ciclo. 

Art. 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Pelotas, 16 de dezembro de 2020. 
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