INSTRUÇÃO NORMATIVA - CBC N° 09, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014

Altera a IN n° 3/2013, publicada no Diário Oficial
da União, n° 224, página 201, seção 3, em
1 9/1 1/2013, que Institui o Cadastro Geral de
Entidades de Prática Desportiva - EPDs - Filiadas à
Confederação Brasileira de Clubes - CBC

A DIRETORIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, art. 32, "b", assim como na forma do
previsto em seu art. 5'; e
CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar o procedimento para verificação
acerca da comprovação da regularidade fiscal das Entidades de Prática
Desportiva/EDPs perante a Fazenda Nacional à Portaria MF n. 358, de 5 de setembro
de 2014, alterada pela Portaria MF n. 443, de 17 de outubro de 2017; e
CONSIDERANDO a necessidade de adaptar sua regulamentação interna acerca do
Cadastro de EPDs ao que a prática dos Chamamentos Internos de Projetos para
utilização dos recursos recebidos na forma do §10 do art. 56 da Lei n. 9.615, de 1998,
descentralizados pela CBC, tem demonstrado;
RESOLVE e eu faço publicar a presente Instrução Normativa com o Regulamento de
Cadastro Geral de Entidades de Prática Desportiva - EPDs:
Art. 1°. O inciso I do artigo 2° da IN n° 3/2013 da CBC passa a vigorar com a seguinte
redação:
art. 2°
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f) comprovante de inscrição da EPD no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
CNPJ - pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, ostentando como Classificação
Nacional da Atividade Econômica "CNAE" principal o código 9312-3, alusivo à
'Clubes Sociais, Esportivos e Similares';

i) comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
a

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive quanto às contribuições
previdenciárias;
j) declaração de que a entidade não se enquadra como clube recreativo,
associação de servidores ou congêneres (conforme modelo);

p) declaração de funcionamento regular nos 03 (três) anos anteriores ao
credenciamento, mediante declarações emitidas por 03 (três) autoridades
públicas do local de sua sede (conforme modelo);

r) declaração que confirme que a EPD não possui como dirigente agente
político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou
entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental ou
respectivo cônjuge ou companheira, bem como parente em linha re
colateral ou por afinidade, até segundo grau (conforme modelo);
2

Rua Açaí, 566 • Campinas - SP • 13092-587 • (19) 3794.3750 • www.cbc-fenaclubes.com.br / cbc-fenaclubes@)cbc-fenaclubes.com.br

Art. 2° O inciso II do art. 2° da IN n° 03/2013 da CBC, passa a vigorar com a seguinte
redação:
art. 2°

II -

a) declaração firmada, sob as penas do artigo 299 do Código penal, pelo
dirigente máximo da entidade e contador legalmente habilitado,
comprovando que a entidade possui viabilidade e autonomia financeiras,
conforme modelo anexo;

c) indicação dos dispositivos de seu respectivo Estatuto Social ou Regulamento
Interno ou norma análoga, aprovado pelo órgão estatutário superior, que
demonstrem que seus processos eleitorais asseguram;

Art. 300 art. 3° da IN n°03/2013 da CBC, passa a vigorar com a seguinte redação:
art. 3°

§1° - Será considerada apta, para os fins descritos no caput, a EPD que cumpra
todas as obrigações constantes do Estatuto Social da CBC e cuja
documentação prevista neste Regulamento de Cadastro Geral est '
atualizada e aprovada pela Diretoria Executiva da CBC;
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§2° É prerrogativa da Diretoria Executiva, a qualquer tempo, promover as
diligências julgadas pertinentes ao atendimento das exigências formais e
constantes deste Regulamento e, enquanto a diligência não for cumprida, a
aptidão mencionada no §1° ficará condicionada, observando-se o conjunto
de normas aplicáveis a celebração de convênios pela União;
§3° Os modelos previstos neste Regulamento serão disponibilizados no sítio
eletrônico da CBC, e deverão ser entregues em papel timbrado e assinado
pelo dirigente máximo da EPD;
Art. 4° Esta Instrução Normativa entra em vigência na data da sua publicação.
Parágrafo único - O Regulamento de Cadastro Geral de Entidades de Prática
Desportivas - EPDs - Filiados à CBC estará publicado, de forma consolidada, no sítio
eletrônico da CBC.
Campinas, 31, de outubro de 201

do Pereir
Presiden jy Confederação
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