
REUNIÃO GERAL COM OS CLUBES 

INTEGRADOS 

Gerência de Acompanhamento e 

Prestação de Contas



A medida de ANTECIPAÇÃO visa:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Edital 6 Edital 7

➢ Atender orientações dos órgãos de controle*

* Finalizar as prestações de contas de projetos anteriores 

como condição para novos projetos

➢ Dar acesso a novos benefícios do Programa de

Formação de Atletas do CBC



Antecipação da Prestação de Contas 

do Edital nº 6

O que?

Quando?

Módulo 10 – Prestação de Contas do SIPROOnde?

Finalização - até 10/01/2021

Prestar contas da execução do Ano 4

Geral - até 20/12/2020



Até 20/12/2020, o Clube deverá:

- Inserir no SIPRO toda a documentação da execução física e financeira

dos pagamentos realizados até dezembro/2020

PRAZOS - EDITAL Nº 6

Até 10/01/2021, o Clube deverá:

- Inserir no SIPRO os últimos documentos da execução financeira

dos pagamentos realizados em janeiro/2021 – referente à competência de   

dezembro/2020

- Devolver os recursos não executados

- Enviar fisicamente o Relatório de Execução do Objeto



Antecipação da Prestação de Contas 

do Edital nº 7

O que?

Quando?

Aplicativo ED 7 – Aquisições de Equipamentos 

e Materiais Esportivos
Onde?

Imediatamente (Deflagrada em 30/10/2020)

Prestar contas da execução de todo o projeto

Prazo da Notificação expirado em 27/11/2020



IMEDIATAMENTE, o Clube deverá:

- Efetuar a Conciliação Bancária de toda a movimentação financeira ocorrida

até o momento nas contas do projeto (registrar informações e inserir

extratos) na:

PRAZOS - EDITAL Nº 7

Plataforma – aba Movimentação Financeira

- Comprovar a finalização dos processos de aquisição (registrar informações

e inserir documentos estabelecidos) na:

Plataforma – aba Processos de Aquisição 



De Dezembro/2020 a Janeiro/2021, o Clube deverá:

- Inserir informações e os documentos de liquidação e comprovantes de

pagamento dos itens que tiveram prorrogação do prazo de entrega,

imediatamente após a efetivação do último ato

- Apresentar o 3º Termo de Cumprimento de Etapas (Final)

- Devolver os recursos não executados

- Enviar fisicamente o Relatório de Execução do Objeto

PRAZOS - EDITAL Nº 7



Atrasos na apresentação das prestações de contas

poderão IMPACTAR a:

➢ Concessão da “Ordem de Início” no projeto do

Ato Convocatório nº 8

➢ Participação no Ato Convocatório nº 9

➢ Participação nos CBI

CONSEQUÊNCIAS



Gerência de Acompanhamento e Prestação de Contas

execucao.pcontas@cbclubes.org.br

(61) 2099.2630

Milena Carneiro Bastos

Gerente de Acompanhamento de Prestação de Contas

milena.bastos@cbclubes.org.br

(61) 2099.2650

CONTATOS

Toda nossa equipe 

está à disposição dos Clubes!

mailto:execucao.pcontas@cbclubes.org.br
mailto:milena.bastos@cbclubes.org.br

