DOCUMENTO DE
ORIENTAÇÕES BÁSICAS
DE ACOMPANHAMENTO
E FISCALIZAÇÃO - CBDE
COMITÊ BRASILEIRO
DE CLUBES - CBC

____________________________
APRESENTAÇÃO
A Lei nº 12.395/2011, que fez alterações na Lei nº 9.615/1998 (Lei Geral do Desporto), inseriu o Comitê
Brasileiro de Clubes – CBC dentro do Sistema Nacional do Desporto (Art. 13, parágrafo único, VII, Lei
nº 9.615/1998), bem como direcionou recursos oriundos da Loteria Federal, para formação de atletas
olímpicos e paraolímpicos, observando-se o conjunto de regras de convênios da União Federal (Art. 56,
§ 10º, Lei nº 9.615/1998).
A referida Lei prevê, no §2º do art. 56ª, a destinação de 10% (dez por cento) dos recursos
correspondentes ao CBC, ao desporto escolar, em programação definida conjuntamente com a
Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE.
Cabe destacar que o conjunto de regras da União Federal para a transferência de recursos às entidades
privadas sem fins lucrativos sofreu sensível modificação com o advento da Lei nº 13.019/2014,
regulamentada pelo Decreto nº 8.726/2016, uma vez que foram estabelecidas novas regras e
procedimentos para as parcerias celebradas entre a Administração Pública Federal.
Dentro desse ambiente normativo, o legislador determinou ao CBC que confeccionasse e publicasse no
Diário Oficial da União Regulamento Interno para o processo de repasse de recursos (Art. 23 Decreto
nº 7.984/2013), o qual é conhecido como Regulamento de Descentralização de Recursos - RDR.
Segundo disposto no art. 53 do RDR, aplicam-se à CBDE, no quanto cabível, as disposições previstas no
Regulamento.
Diante desse novo marco legislativo, já foi promovida a atualização dos normativos internos do CBC,
abrangendo, inclusive, o processo de monitoramento e avaliação da execução dos Termos de
Colaboração e de Fomento.
Dessa forma, quanto às definições utilizadas no presente documento, importa destacar o disposto no
art. 2º do RDR do CBC:
Art. 2º Para os fins deste Regulamento considera-se:
IV – entidade parceria: entidades sem fins lucrativos, integrantes do Sistema Nacional
do Desporto, fomentadora do esporte olímpico (Comitê Olímpico do Brasil – COB),
paraolímpico (Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB), escolar (Confederação Brasileira
do Desporto Escolar – CBDE), ou universitário (Confederação Brasileira do Desporto
Universitário – CBDU);
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V - parceria: o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de
relação jurídica estabelecida formalmente pelo CBC, em regime de mútua cooperação,
para a execução de projetos de formação esportiva expressos em Termos de
Colaboração ou de Fomento;
VI - projeto: conjunto de ações, limitadas no tempo e pela disponibilidade orçamentária,
das quais resulta um produto destinado à formação de atletas; (...)
XI - termo de fomento: instrumento adotado para a consecução de planos de trabalho
concebidos pelas EPDs filiadas, com o objetivo de apoiar projetos de formação de
atletas desenvolvidos por essas entidades;
XVI - prestação de contas: procedimento que permite a análise e avaliação da
execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto
pactuado e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas
fases: a) apresentação dos documentos comprobatórios, de responsabilidade da EPD
filiada; e b) análise e manifestação conclusiva sobre os respectivos documentos
comprobatórios, de responsabilidade do CBC, sem prejuízo da atuação dos órgãos de
controle; (...)
XVIII - objeto: o produto resultante da execução do Termo de Colaboração ou de
Fomento, observados o Plano de Trabalho e as suas finalidades; (...)

O RDR estabelece, ainda, que as ações de monitoramento e avaliação possuem caráter preventivo e
saneador, objetivando a boa e regular gestão das parcerias.
Registra-se que toda a dinâmica da parceria firmada com a CBDE já foi estabelecida em conformidade
com essa nova realidade normativa, o que torna oportuno o oferecimento das presentes orientações,
de forma a assegurar o seu êxito.
Especificamente quanto aos procedimentos operacionais, destaca-se que o projeto, durante todo o
período de vigência, ficará sob o acompanhamento técnico das Coordenações de Acompanhamento e
Fiscalização (aspectos físicos), e Prestação de Contas (aspectos financeiros), de forma contínua e com
base na proposta formalizada.
Haverá visitas in loco, não se confundindo com ações de fiscalização e auditoria. Para tanto, a CBDE
será previamente comunicada e o resultado será emitido por meio de Relatório Técnico, para
conhecimento, esclarecimentos e providências, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
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Haverá, ainda, a possibilidade de aplicação de pesquisa de satisfação dos beneficiados e apuração de
melhorias nas ações desenvolvidas pela CBDE, visando o cumprimento dos objetivos e ajuste das metas
pactuadas.
De forma que todos os procedimentos previstos nas normas sejam cumpridos na forma estabelecida,
as informações contidas neste documento e nos normativos citados devem ser repassadas
oportunamente ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da parceria, bem como
a todos profissionais vinculados ao Projeto, assim que sejam selecionados e contratados.
Importa destacar que tais orientações básicas objetivam auxiliar a CBDE nos procedimentos iniciais
relativos à execução da parceria, diminuindo os riscos, atuando como parceira no desenvolvimento da
formação de atletas e alcançando os melhores resultados frente às metas pactuadas no projeto.
Por fim, o CBC publicará, oportunamente, em seu endereço eletrônico, o Manual de Prestação de
Contas, com todas as informações pertinentes a essa etapa do processo.
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Apresenta-se a seguir o conjunto de normas jurídicas aplicáveis ao contexto de descentralização de
recursos por parte do CBC:
I.

Lei nº 9.615/1998, e suas alterações;

II.

Decreto nº. 7.984, de 2013;

III.

Regulamento de Descentralização de Recursos do CBC e suas alterações;

IV.

Regulamento de Compras e Contratações da CBC e suas alterações;

V.

Regulamento de Filiação dos Clubes Esportivos Formadores de Atletas e suas alterações;

VI.

Instrumento da Parceria;

VII.

Resoluções da Diretoria do CBC;

VIII.

Demais normas aplicáveis e orientações emanadas dos órgãos de controle.
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1ª ETAPA – PROCEDIMENTOS GERAIS
Nesta etapa, a CBDE deverá realizar a conferência das condições pactuadas em face da versão final
dos documentos, considerando os ajustes realizados durante a fase de formalização.

Procedimento/Ação

Objetivo
Assegurar

Fundamentação

a

ciência,

cumprimento
I.

Ler

integralmente

o

Projeto, o Plano de Trabalho
e o Termo de Fomento.

e

estruturação do projeto,

Cláusula Terceira, II, a), do Termo de Fomento: executar

considerando

todas

as

fielmente o objeto pactuado, de acordo com o Plano de

obrigações

assumidas,

Trabalho, adotando todas as medidas necessárias à correta

ações/metas

e

execução deste Termo de Fomento.

especificações do Plano de
Trabalho aprovado.
Cláusula Terceira, II, do Termo de Fomento:

II. Constituir

e

capacitar

Equipe para gerenciar o
Termo de Fomento.

Assegurar a atuação de

e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica do

recursos

projeto e da execução do objeto pactuado, em conformidade

humanos

suficientes

para a

boa

com a legislação vigente, incluindo-se os Regulamentos do CBC;

gestão da parceria.
f) determinar a correção de vícios que possam comprometer a
fruição do projeto pelos beneficiários;

III. Confirmar a indicação do

Manter atualizado o nome

responsável

pelo

do responsável técnico e

e

seus dados, caso tenha

r) manter a sua capacidade técnica e operacional necessária ao

fiscalização do Termo de

havido alteração após o

bom desempenho das atividades.

Fomento.

período de formalização.

técnico

acompanhamento

Cláusula Terceira, II, do Termo de Fomento:

Art. 22 do Regulamento de Descentralização: A entidade
parceira deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas
sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas
Assegurar o atendimento

ações, todos os atos relativos às parcerias celebradas com o

acerca dos atos relativos às

ao

da

CBC, tão logo tenha ciência dos mesmos, não podendo

parcerias celebradas com o

Transparência

e

ultrapassar o prazo de 20 (vinte) dias entre a ciência e a

CBC.

Publicidade.

IV.

Divulgar

informações

Princípio

divulgação.
Cláusula Terceira, II, t), do Termo de Fomento: divulgar na sua
página na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e
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dos estabelecimentos em que exerça suas ações os termos da
presente parceria, devendo incluir, no mínimo:
t1) data de assinatura e identificação do instrumento de
parceria;
t2) razão social da Entidade Parceria e seu número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB;
t3) descrição do objeto da parceria;
t4) valor total da parceria e valores liberados;
t5) situação da prestação de contas da parceria, que deverá
informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que
foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado
conclusivo;
t6) benefícios obtidos com o objeto do Termo, atribuindo clara e
ampla divulgação de que as ações e projetos são financiadas
com recursos públicos descentralizados pelo Concedente,
mediante exposição em local próprio e adequado da marca CBC,
tais como site, revistas, murais, uniformes, entre outros, nos
termos do Manual de divulgação da marca do CBC, devendo ser
comprovado no momento da prestação de contas.
Cláusula Terceira, II, p), do Termo de Fomento: apor a marca do
CBC, obedecido o modelo-padrão estabelecido em seu Manual
V.

Assegurar

o

uso

de

Assegurar o atendimento

marcas conforme o Manual

ao

do

Transparência

CBC

(disponível

no

endereço eletrônico da CBC)

Princípio

da
e

Publicidade.

de Identidade Visual, em todo material promocional e informes,
relacionados ao Termo de Fomento, divulgados na imprensa e
em seu endereço eletrônico, nas placas, painéis e outdoors de
identificação dos projetos custeados, no todo ou em parte, com
os recursos deste Termo de Fomento.

*Modelos estão disponibilizados no Manual de Marcas, no
endereço eletrônico da CBC.
Cláusula Segunda, PU do Termo de Fomento: eventuais ajustes
Excepcionalmente, propor
VI. Avaliar a necessidade de
ajustes
Trabalho.

no

Plano

de

adequações

no

projeto,

desde que não enseje no
desvirtuamento
natureza
pactuado.

do

da
objeto

e aditivos realizados durante a execução do objeto integrarão o
Plano de Trabalho, desde que não haja alteração do objeto e que
sejam submetidos e aprovados previamente pela autoridade
competente do CBC.
Cláusula Terceira, II, g), do Termo de Fomento: submeter ao CBC
qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias anteriores à alteração ou do prazo
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previsto para o término da parceria, observadas as disposições
do Regulamento de Descentralização de Recursos do CBC.
Cláusula Terceira, II, do Termo de Fomento:
d) reunir e manter atualizada toda a documentação jurídica,
fiscal e institucional necessária à celebração da parceria,
exibindo-a sempre que solicitado pelo CBC ou pelos Órgãos de
Controle interno e externo;
j) facilitar a supervisão e fiscalização pelo CBC, permitindo-lhe
efetuar acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que
solicitado, as informações e documentos relacionados à
execução do objeto deste Termo de Fomento e dos contratos
celebrados em seu âmbito;
VII.

Implementar

mecanismos

de

guarda/arquivamento

de

documentos

de

e

escrituração contábil.

Para fins de fiscalização e
acompanhamento

por

parte do CBC e Órgãos de
Controle.

k) permitir o livre acesso dos colaboradores e dirigentes do CBC
e dos Órgãos de Controle interno e externo, da Administração
Pública Federal, a qualquer tempo e lugar, aos processos,
documentos e informações referentes a este Termo de
Fomento, bem como aos locais de execução do respectivo
objeto.
Cláusula Nona, Parágrafo Oitavo, VI do Termo de Fomento:
termo de compromisso assinado pela Entidade Parceira, no qual
conste a afirmação de que os documentos originais relacionados
à parceria serão guardados pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados do dia útil subsequente ao da apresentação da
prestação

de

contas,

assegurando-se

que

as

cópias

apresentadas coincidem com o original e possuem garantia de
sua origem e de seu signatário, conforme modelo a ser
disponibilizado pelo CBC.
Cláusula Terceira, II, do Termo de Fomento:
Assegurar

a

adequada

q) informar o CBC sobre situações que eventualmente possam

VIII. Manter o CBC informado

execução

da

parceria,

dificultar ou interromper o curso normal da execução do Termo

de todas as ações relativas à

mediante

o

contato

execução da parceria.

sistemático entre a CBDE e
o CBC.

de Fomento;
o) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do
CBC em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada
com a execução do objeto descrito neste Termo de Fomento;
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s) informar tempestivamente o CBC de toda e qualquer
alteração na titularidade de seus dirigentes.

2ª ETAPA - PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
Esta etapa diz respeito ao cumprimento dos termos previstos no Projeto e Plano de Trabalho, mediante a
prévia observância dos dispositivos legais:

Procedimento/Ação

Objetivo

Fundamentação

Cláusula Terceira, II, do Termo de Fomento:
h) manter e movimentar os recursos financeiros de que trata
este Termo de Fomento em conta específica, vinculadas ao
termo, aberta em instituição financeira oficial federal para
esta parceria, inclusive aqueles resultantes de eventual
aplicação

em

Conta

Poupança,

utilizando-os,

na

conformidade do Plano de Trabalho;
m) recolher à conta do CBC os recursos não aplicados na
I.

Aplicar

os

recursos

execução do objeto, inclusive com os rendimentos de

em

caderneta de poupança e realizar

Gerir

os pagamentos exclusivamente

depositados

mediante

bancária

crédito

na

conta

bancária de titularidade dos

os

recursos

aplicações em Conta Poupança referentes ao período, no

conta

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Fomento e no

na

específica

do

Termo de Fomento.

profissionais.

Regulamento de Descentralização de Recursos do CBC.
Cláusula Sexta do Termo de Fomento:
Parágrafo Segundo. Enquanto não empregados na sua
finalidade, os recursos serão automaticamente aplicados em
Conta Poupança.
Parágrafo Terceiro. Os rendimentos advindos da aplicação
dos recursos em Conta Poupança poderão ser destinados,
exclusivamente, ao objeto da parceria, mediante prévia
aprovação do CBC e respectiva alteração do Plano de
Trabalho, estando sujeitos às mesmas condições de
prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

II.

Utilizar

os

Recursos

em

conformidade com o Plano de

Assegurar

a

correta

aplicação dos recursos e o

Cláusula Terceira, II, do Termo de Fomento:
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Trabalho – Plano de Aplicação, no

cumprimento do objeto

a) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho

prazo de vigência da parceria.

pactuado.

exclusivamente no objeto do presente Termo de Fomento;
e) fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto
pactuado no Termo de Fomento, observando a qualidade,
quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho;
i) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa
excedente

aos

recursos

financeiros

fixados

neste

instrumento, indicados na cláusula atinente ao valor.
Parágrafo Quarto. Serão pagas com recursos vinculados à
parceria, exclusivamente, as despesas especificadas no
Plano de Trabalho, durante a vigência do Termo de Fomento.
Cláusula Décima do Termo de Fomento:
Parágrafo Segundo. A restituição dos recursos transferidos,
atualizados monetariamente e acrescido de juros legais
desde a data do recebimento, na forma da legislação
aplicável aos débitos com a Fazenda Nacional, deverá ser
providenciado pela Entidade Parceira nos seguintes casos:
I. quando não for executado o objeto pactuado;
III. quando os recursos forem utilizados em finalidade
diversa da estabelecida no Plano de Trabalho.
Cláusula Décima Segunda do Termo de Fomento:
Independentemente de prévia notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, o presente Termo de Fomento
poderá ser rescindido em razão do descumprimento de
quaisquer das suas cláusulas e, em especial, nas seguintes
hipóteses:
I. utilização dos recursos em desacordo com o Plano de
Trabalho ou em desatendimento à legislação vigente.
III. Adotar processo de aquisição

Possibilitar

conforme

acompanhamento

por

parte

em

o

Regulamento

estabelecido
de

Compras

no
e

do

o
CBC,

Contratações, e Regulamento de

atendimento

aos

Descentralização de Recursos do

Princípios da Publicidade e

CBC.

Transparência.

Cláusula Terceira, II, do Termo de Fomento:
v) manter arquivados e organizados, em processo formal
específico, todos os atos e procedimentos relativos à
execução, acompanhamento e prestação de contas deste
Termo de Fomento;
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w) manter em sua guarda, organizados em ordem
cronológica,

todos

os

comprovantes

das

despesas

realizadas, para encaminhá-los posteriormente ao CBC,
observando-se os procedimentos e prazos descritos no
Regulamento de Descentralização de Recursos do CBC;
y) submeter-se ao Regulamento de Descentralização de
Recursos e ao Regulamento de Compras e Contratações do
CBC, inclusive quanto à realização de pesquisas de preços,
observando-se os seguintes aspectos:
y1) contemporaneidade das pesquisas de preços;
y2) compatibilidade dos preços do fornecedor selecionado
com os preços de mercado;
y3) enquadramento do objeto da presente parceria com o
efetivamente contratado.
Regulamento de Compras e Contratações do CBC:
Nos casos das contratações realizadas por meio de Processo
de Aquisição deverão ser enviadas cópias dos documentos
abaixo descritos, tão logo estejam disponíveis:

a) publicação do processo de aquisição em seu endereço
eletrônico;
b) edital;
c) ata da comissão que julgou o processo de aquisição;
d) termos de adjudicação e homologação;
e) contratos.
Cláusula Terceira, II, do Termo de Fomento:
IV. Certificar a validade dos
documentos de comprovação de
despesas, como medida prévia ao
atesto/ pagamento, e somente
após a efetiva prestação dos
serviços.

Garantir a realização de

n) apresentar todo e qualquer documento comprobatório de

pagamentos

despesa efetuada à conta deste Termo de Fomento, a

após

a

somente

efetivação

da

qualquer tempo e a critério do CBC, sujeitando-se, no caso

entrega do produto ou

da não apresentação no prazo estipulado, ao mesmo

serviço

tratamento dispensado às despesas comprovadas com

objeto

da

aquisição e verificação da

documentos

respectiva conformidade.

estipulados no Regulamento de Descentralização de

inidôneos

ou

impugnados,

nos

termos

Recursos do CBC.
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Art. 46 do Regulamento de Descentralização de Recursos
do CBC.
Assegurar que o processo seletivo e as contratações feitas
com o uso de recursos transferidos pelo CBC observem os
Princípios da Administração Pública previstos no art. 37,
caput, da Constituição Federal, sejam formalizados em
processos próprios e, necessariamente, que estejam em
consonância com o Regulamento de Descentralização de
Recursos do CBC e o Regulamento de Compras e
Contratações do CBC no que for cabível.
V.

Realizar

o

processo

de

seleção/contratação/pagamento
dos

profissionais

em

conformidade aos normativos do
CBC.

Possibilitar

o

acompanhamento
planejamento

do
e

a

Certificar-se de que não serão celebrados contratos com
pessoas impedidas de receber recurso público federal,
conforme o Regulamento de Descentralização de Recursos

realização do processo de

do CBC.

contratação

Para os profissionais contratados, apresentar cópias dos

dos

profissionais

documentos abaixo descritos, tão logo estejam disponíveis:

RG e CPF;
contrato de trabalho;
recibo de pagamento;
documento de comprovação dos dados bancários.
Da mesma forma, deverá ser encaminhado, mensalmente,
o respectivo Informativo de Pagamento..
Possibilitar à CBC a gestão
VI. Transferir as informações

eficiente do processo de

relativas à movimentação da

transferência, por meio do

conta bancária por meio do

gerenciamento, em tempo

preenchimento

real, da execução físico-

Formulários

e
de

envio

dos

Liquidação

financeira,

ou

seja,

o

(Informativo de Pagamento) e

acompanhamento de cada

de

etapa da execução, desde

Conciliação

Bancária,

acompanhados da cópia das

a

fase

inicial

até

Notas Fiscais, Faturas, Recibos, e

prestação de contas.

a

quaisquer outros documentos
comprobatórios de despesas.

Os

modelos

visam

Cláusula Terceira, II, do Termo de Fomento:
n) apresentar todo e qualquer documento comprobatório de
despesa efetuada à conta deste Termo de Fomento, a
qualquer tempo e a critério do CBC, sujeitando-se, no caso
da não apresentação no prazo estipulado, ao mesmo
tratamento dispensado às despesas comprovadas com
documentos

inidôneos

ou

impugnados,

nos

termos

estipulados no Regulamento de Descentralização de
Recursos do CBC.

adotados

a sistematização
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* Os Formulários devem ser

dos

procedimentos

de

encaminhados,

registro,

obrigatoriamente, ao final de

acompanhamento,

cada competição.

controle e transparência
das informações.

**Os formulários devem ser
elaborados por Tipo de Ação
prevista no Plano de Trabalho, a
exemplo de:
- Passagem;
- Hospedagem;
- Transporte Terrestre;
- Equipamentos
- Estrutura para o Evento;
- Identidade Visual;
- Premiação, entre outras.
Cláusula Nona do Termo de Fomento:
Parágrafo Oitavo. A prestação de contas deverá ser
apresentada ao CBC por meio de comunicação formal
Possibilitar
VIII.

Apresentar

ao

CBC,

o

acompanhamento
da

do

imediatamente após o término

alcance

meta

da competição, a relação final

estabelecida

dos beneficiados.

no projeto e a realização
de pesquisa de resultados.

encaminhada

pela

constituída dos

entidade

seguintes

parceria,

documentos

devendo

ser

previstos

no

instrumento da parceria, sem prejuízo de outros que vierem
a ser dispostos pela Diretoria do CBC:
III. relação dos beneficiados pela execução do objeto,
contendo os seguintes dados: nome completo, data de
nascimento; os números do correspondente documento de
identificação e do cadastro de pessoa física – CPF; endereço
completo e respectivos contatos.
Art. 5º do Regulamento de Descentralização de Recursos:

IX. Apresentar, imediatamente
após

o

término

competições,

as

relativas

regulamento

ao

das

informações
e

resultados obtido, considerando
as metas previstas no Projeto.

São diretrizes para a celebração das parcerias disciplinadas
Possibilitar a verificação

neste Regulamento, dentre outras previstas nos Editais, as

do cumprimento do objeto

seguintes:

da parceria.

II. a priorização do controle de resultados na formação de
atletas (...)
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____________________________
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
•

A divulgação da parceria deverá ocorrer desde o ato de formalização, conforme informação constante do
item IV, 1ª Etapa do presente documento.

•

Faz-se necessário contato com a Instituição Financeira, no intuito de verificar os termos de abertura da conta
bancária, especialmente aberta e vinculada ao Termo de Fomento, considerando se tratar de parceria
firmada com entidade privada sem fins lucrativos. Nesse aspecto, tem-se a isenção da cobrança de tarifas
bancárias, IR e IOF, e, ainda, a rentabilidade mensal dos recursos aplicados em conta poupança.

•

Toda a movimentação de recursos deverá ser realizada mediante transferência eletrônica sujeita à
identificação do beneficiado final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária (§1º do art. 28 do
RDR). Quanto ao tipo de conta/instituição financeira do profissional vinculado, não há restrição desde que
cumpridas as exigências relativas ao repasse, à disponibilidade das informações do profissional beneficiado
e ao custeio de despesas excedentes por parte da CBDE (ex: tarifas bancárias).

•

As despesas somente poderão ser pagas durante a vigência da parceria e, caso ocorra pagamento em data
posterior, o fato gerador da despesa deve ter ocorrido durante a execução/vigência (§5º do art. 29 do RDR).

•

As aquisições de passagens aéreas, terrestres, hospedagens e diárias de alimentação deverão seguir o
disposto no Regulamento de Compras e Contratações do CBC e respectivos anexos, cujo quadro resumo por
ação.
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____________________________
ANEXOS
•

Formulário de Recursos Humanos.

•

Formulário de Liquidação Bancária (Informativo de Pagamento).

•

Formulário Conciliação Bancária.

•

Lista de Beneficiados.

•

Quadro Resumo por Ação.
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INFORMATIVO DE PAGAMENTOS
Anexo 1 - Formulário de Recursos Humanos
Este documento deverá ser enviado mensalmente, inicialmente ao CBC por meio do endereço eletrônico: prestacao.contas@cbclubes.org.br
Deverá ser encaminhado, anexo a este documento, o RPA devidamente preenchido e assinado, bem como as guias e comprovantes de quitações das retenções.

IDENTIFICAÇÃO
Nome da Entidade Parceira:
Nº do Termo de Fomento:

RECURSOS HUMANOS
REMUNERAÇÃO
Nome

Cargo

Mês

Valor Bruto

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Total
R$ 0,00

-

ISS

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 0,00

INSS PATRONAL

INSS

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

IRPF

R$ 0,00

Valor
Liquido

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 0,00

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 0,00

Total

Total

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 0,00

AUTENTICAÇÃO
Nome do Responsável pela emissão do documento:

Cargo:

Data:

Carimbo:

CPF:

Assinatura:

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 0,00

R$ 0,00

INFORMATIVO DE PAGAMENTOS
Anexo 2 - FORMULÁRIO DE LIQUIDAÇÃO
Este documento deverá ser preenchido, obrigatoriamente, ao final de cada competição, e enviado inicialmente ao CBC por meio do endereço eletrônico: prestacao.contas@cbclubes.org.br

IDENTIFICAÇÃO
Nome da Entidade Parceira:
Nº do Termo de Fomento:

RECURSOS
Repasse CBC: R$

Rendimento de Aplicação de Financeira: R$

Saldo Atual: R$

Valor das Despesas: R$

DADOS BANCÁRIOS
Nº do Banco:

Nome do Banco:

Nº da Agência:

Nº da Conta:

AÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (Especificar por ação)
Contrato

Processo de Aquisição
Tipo de Aquisição

Nº

Item
(Bem/Serviço Contratado)

Qtd.

Valor Unitário

Total R$ 0,00

Valor Total

Nº do contrato
(relativo ao
pagamento)

Empresa

CNPJ

CNAE

Descrição do item

-

R$ 0,00

Documento de Liquidação
Tipo de
Documento

Nº do
Documento

Data de
emissão

Total

AUTENTICAÇÃO
Nome do Responsável pela emissão do documento:

Cargo:

Data:

Carimbo:

CPF:

Assinatura:

Data de entrega
do bem

Valor do
Pagamento

R$ 0,00

Anexo 3 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
Nome da Entidade Parceira:
CNPJ:
Número do Termo de Fomento:
Vigência:
Objeto:

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
Documento de Liquidação (Nº)
Data

Descrição / Tipo da Despesa
Saldo Anterior

Banco:
Mês/Ano:
Observações

Débito

Agência:
Conta n.º.:
Crédito

Valor

DISPONÍVEL NESTE BANCO
*Anexar o(s) extrato(s) bancário(s) do período.

Saldo em Conta
Saldo Conta Poupança
Total

AUTENTICAÇÃO
Nome do Responsável pela emissão do documento:
Cargo:
Data:
Assinatura:
Carimbo:

Formulário Conciliação Bancária

Anexo 4 - LISTA DE BENEFICIADOS
ENTIDADE:

TERMO DE FOMENTO:

MODALIDADE 01:
REPRESENTANTE LEGAL

DADOS PESSOAIS DO BENEFICIADO

CONTATO

ENDEREÇO

QTD
NOME COMPLETO

DATA NASCIMENTO

MENOR DE IDADE?
(SIM / NÃO)

CPF*

RG**

NOME

CPF

RUA

CPF

RUA

BAIRRO

CIDADE

UF

CEP

TELEFONE

CIDADE

UF

CEP

TELEFONE

E-MAIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MODALIDADE 02:
DADOS PESSOAIS DO BENEFICIADO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTATO

ENDEREÇO

QTD
NOME COMPLETO

DATA NASCIMENTO

MENOR DE IDADE?
(SIM / NÃO)

CPF*

RG**

NOME

BAIRRO

16
17
18
19
20

,,

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TOTAL DE ATLETAS (soma de todas as modalidades):
Observação:
*No caso de Atleta que não possua CPF, deverá ser apresentado o nome e número do CPF de um dos seus pais, tutor, curador ou responsável pela guarda em função de decisão judicial (Cláusula Terceira, inciso II, alínea l) do Termo de Convênio).
** No caso de Atleta menor de idade que ainda não possua CPFe RG, deverá ser apresentado o número de seu documento oficial de registro (emitido por instituição público-estatal), no campo destinado ao RG, além da indicação do nome e CPF do seu representante legal.

AUTENTICAÇÃO
Nome Responsável pela emissão do documento:
Cargo:
Data:
Assinatura:
Carimbo:

E-MAIL

AÇÃO

Anexo 5 - QUADRO RESUMO POR AÇÃO
MEDIDAS A SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE PARCEIRA
QUANDO FINALIZADO O PROCESSO DE
AO FINAL DE CADA COMPETIÇÃO
AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
Enviar via e-mail e Correios:

FORMA DE
AQUISIÇÃO/
CONTRATAÇÃO

Documento original:
•
Passagens “Aérea”,
“Terrestre”, “Marítima”
ou “Fluvial”

Pesquisa de
Preços (conforme
Anexo II do RCC)

Não se aplica

Pesquisa de preços (03 orçamentos);
Boletos bancários;
Comprovantes de pagamento e
bancária;
• E-Tickets (ida/volta);
• Cartões de Embarque (ida/volta).
Enviar via e-mail e Correios:

Cópias:
Realização de
processo de
aquisição
(conforme Art. 6°
do RCC)

Cópias:
•
•
•

Enviar via e-mail e Correios:

Transporte Terrestre
(objeto de contrato de
prestação de
serviços)

Informativo de pagamento devidamente assinado.

•
•
•
•
•

transferência

Documento original:
•

Informativo de pagamento devidamente assinado.

Cópias:
Publicação do processo de aquisição em seu sítio
eletrônico;
• Pesquisas de preços (03 orçamentos das empresas
Edital;
de transporte);
Ata da comissão que julgou o processo de
• Documento(s) fiscal(is);
aquisição;
• Documento de aferição de quilometragem ou “Diário
Termos de adjudicação e homologação;
de Bordo” ou similar (conforme previsto no contrato);
Contratos.
• Comprovantes de pagamento e transferência
bancária.

Enviar via e-mail e Correios:
Cópias:

5 Hospedagem

Realização de
processo de
aquisição
(conforme Art. 6°
do RCC)

•
•
•
•
•

Publicação do processo de aquisição em seu sítio
eletrônico;
Edital;
Ata da comissão que julgou o processo de
aquisição;
Termos de adjudicação e homologação;
Contratos.

Enviar via e-mail e Correios:
Cópias:
Materiais e
equipamentos
diversos

Realização de
processo de
aquisição
(conforme Art. 6°
do RCC)

•
•
•
•
•

Publicação do processo de aquisição em seu sítio
eletrônico;
Edital;
Ata da comissão que julgou o processo de
aquisição;
Termos de adjudicação e homologação;
Contratos.

Enviar via e-mail e Correios:
Documento original:
•

Informativo de pagamento devidamente assinado.

Cópias:
Pesquisas de preços (03 orçamentos dos hotéis);
Documento(s) fiscal(is);
Comprovantes de pagamento e transferência
bancária.
Enviar via e-mail e Correios:
•
•
•

Documento original:
•

Informativo de pagamento devidamente assinado.

Cópias:
•
•
•

Pesquisas de preços (03 orçamentos);
Documento(s) fiscal(is);
Comprovantes de pagamento e transferência
bancária.

*Todos os formulários devem ser assinados pelo Dirigente máximo do clube ou pelo Responsável Técnico juntamente com o Responsável Financeiro.

____________________________

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante ao exposto, considerando a intenção do CBC em fortalecer a parceria celebrada, mediante a condução
conjunta dos trabalhos e atenção às demandas apresentadas, sempre em consonância com ao estabelecido
na legislação e normativos vigentes, de forma a resguardar todos os envolvidos no processo, esperamos que
esse trabalho seja o início de uma longa e positiva jornada.
Para tanto, nos colocamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas e orientações adicionais, por meio
do endereço eletrônico execucao@cbclubes.org.br e/ou telefone (61) 2099-2620.
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____________________________
ANOTAÇÕES
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