Legislação
•

Lei nº 9.615/1998, institui normas
gerais sobre desporto.

•

Lei nº 12.395/2011, altera a Lei Pelé e
insere a CBCF, no Sistema Nacional do
Desporto (art. 13 inciso VII).

•

Decreto nº 7.984/2013, regulamenta a Lei Pelé
e insere a CBCF em subsistema específico do
Sistema Nacional do Desporto, do lado do COB
e do CPB (Art.6º, parágrafo único).

Engenharia Legislativa
• Origem: Concurso de prognósticos (Art. 6º, inciso II
c/c art. 56, inciso VIII e §10º).
• Dinâmica :

Engenharia Legislativa
• Natureza: Dinheiro Público sujeito à fiscalização do
Tribunal de Contas da União (art.56, §10, Lei nº
9.615/1998).
• Normas Aplicáveis: Regras de convênio da União
Federal.
• Único Objetivo: Formação de Atletas Olímpicos e
paralímpicos.

Processo de descentralização
• Base Normativa: Art. 23, I, do Decreto nº 7.984/2013,
determina que a CBCF, edite normas para a descentralização
de recursos e prestações de contas.
• Objetivos específicos:
• * Fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto;
• * Formação de Recursos Humanos.
• * Preparação Técnica, manutenção e locomoção de atletas; e
• * Participação em eventos esportivos (Art. 21, Decreto
7.984/2013).
• Vedações expressas:
• *Aquisição de bens e imóveis.
• * Realização de obras, ainda que de reforma ressalvada a
possibilidade de adequação de espaço físico.

Etapas do processo de Descentralização
•
•
•

•

Publicação do Chamamento Público de Projetos.
Apresentação das propostas pelos Clubes Formadores.
Julgamento das propostas e classificação das propostas pela Comissão de seleção.

•

Plano de Trabalho

•
•
•
•
•

I - as razões que justificam e fundamentam a necessidade da proposta;
II – descrição dos principais benefícios que se espera alcançar, tendo atrelados os respectivos indicadores de resultados, metodologia de
aferição e controle e metas quantitativas e/ou qualitativas mensuráveis a serem atingidas;
III – a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede;
IV – a previsão de receitas e estimativa das despesas a serem realizadas na execução das ações para o cumprimento do objeto da parceria;
V – valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso.

•

Analise da Viabilidade Técnica

•
•
•
•

•
•

I – a identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização, em regime de mútua cooperação, do objeto da parceria;
II – a experiência prévia do proponente de, no mínimo, 01 (um) ano na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante;
III – as instalações desportivas e outras condições materiais destinadas à formação de atletas, quando for o caso;
IV – as condições materiais e capacidade técnica e operacional do proponente para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos
na parceria e para o cumprimento das metas estabelecidas;
V – o grau de adequação da proposta ao cronograma e resultados previstos no Plano de Trabalho a ser aprovado;
VI – a viabilidade do custo-benefício da proposta e a adequação entre os objetivos almejados, os itens de despesa solicitados e o valor de
referência e cronograma de desembolso previstos no Plano de Trabalho, registrando-se, expressamente, a coerência físico-financeira interna do
projeto e seu alinhamento com o objeto do Edital;
VII – a compatibilidade entre as metas e atividades inicialmente previstas no Plano Simplificado de Aplicação de Recursos e o Plano de
Trabalho apresentado para aprovação.
VIII – o prazo para a execução das atividades e o cumprimento das metas;
IX – a viabilidade da execução da proposta;

•

Certificação dos requisitos

•
•
•

Etapas do processo de Descentralização
•

Parecer jurídico

•

Formalização do convênio

•
•
•
•

Vedações
I – o custeio de despesas administrativas do CLUBE FORMADOR, qualquer que seja ela, com recursos oriundos da parceria;
II – pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público, ou, ainda, colaborador da CBCf;
III – contratação, a qualquer título, de pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública
ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
IV – utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de
emergência;
V – realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do Convênio;
VI – atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VII – realização de despesas com multa, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos
fora dos prazos;
VIII – realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo ou de orientação social, e nas quais não
constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos ou
Dirigentes dos CLUBES FORMADORES e das Entidades Parceiras;
IX – alterar o objeto da parceria;
X – o envio, na prestação de contas, de notas fiscais ou faturas rasuradas, ou em nome de terceiros, ou com o prazo de
emissão expirado, ou com descrição de produtos ou serviços fora do ramo de atividade da empresa contratada;
XI – efetuar pagamentos para empresas ou pessoas que não sejam as contratadas;
XII – descentralizar recursos para CLUBES FORMADORES e Entidades Parceiras em situação irregular perante a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
XIII – destinar recursos para CLUBES FORMADORES e Entidades Parceiras que mantenham, em seus quadros, Dirigente que
incida em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1º, inciso I, da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990.
É vedado à CBCf praticar atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela Entidade Parceira ou que
direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida Entidade.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratação de bens e serviços
• Regras de Convênio da União (Regulamento de
compras e contratações da CBCF).
• Monitoramento e Avaliação da Execução
(Preventivo e saneador).

• Envio de documentos à CBCF.
• Relatório Técnico de monitoramento enviado para
aprovação de uma Comissão de Monitoramento.

Prestação de contas e
ações do convênio
• Prestação de Contas Anuais e Finais.
• Forma de Apresentação de Documentos.
• Termo aditivo.

• Autonomia e Gerência.
• Disposições Transitórias.

