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APRESENTAÇÃO
A Lei nº 12.395/2011, que fez alterações na Lei nº 9.615/1998, 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 paralímpicos,
observando-se o conjunto de regras de convênios da União Federal (art. 56, § 10º, Lei nº 9.615/1998).
O Decreto nº 7.984/2013, que regulamenta a referida Lei Geral do Desporto, preceitua que o CBC
poderá realizar as ações de formação de atletas de forma direta ou descentralizada (art. 20, § 3º,
Decreto nº 7.984/2013).
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 do CBC –
RDR.
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.
No caso do CBC, o próprio Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU-Plenário nº 3162/2016) reconhece
a Lei nº 13.019/2014 como regime jurídico aplicável para o processo de descentralização de recursos
com as Entidades de Práticas Desportivas – EPDs.
Diante desse novo marco legislativo, ao qual o CBC e as EPDs estão vinculadas, já foi promovida a
atualização dos normativos internos do CBC, abrangendo, inclusive, o processo de Prestação de
Contas, cuja dinâmica foi adaptada a essa nova realidade normativa, o que torna oportuno o
oferecimento das presentes orientações, de forma a assegurar o êxito da parceira.
Especificamente sobre a Prestação de Contas, a Constituição Federal, no seu art. 70, parágrafo único,
determina ser obrigatório o dever de prestar contas por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos da
União.
Em consonância com o art. 2o, XIV da Lei nº 13.019/2014, o RDR do CBC definiu como Prestação de
Contas o 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:
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a) apresentação dos documentos comprobatórios, de responsabilidade das EPDs
filiadas/entidades parceiras; e
b) análise e manifestação conclusiva sobre os respectivos documentos comprobatórios, de
responsabilidade do CBC, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle.
É oportuno destacar o Acórdão TCU nº 6418/2016 – Segunda Câmara, Relator Raimundo Carreiro:
(...) constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios
da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
Nesse diploma legal, nota-se, mais uma vez, a importância a que é elevada a
obrigação de prestar contas. Atenta-se para o fato de que a obrigação de
prestar contas não é um ato que está no âmbito de discricionariedade do
administrador de prestá-las quando julgar oportuno e conveniente. Ao
contrário, o administrador público está cingido à norma legal ou convencional
que estabelece prazo certo e determinado para adimplir a sua obrigação (Grifo
nosso).
Em face do exposto e no sentido da adequada apresentação da Prestação de Contas dos projetos
formalizados junto ao CBC, apresentamos o presente Manual com o objetivo de orientar as EPDs
filiadas/entidades parceiras quanto aos procedimentos a serem adotados para o cumprimento das
responsabilidades assumidas no ato de celebração das parcerias, principalmente no que tange ao
atingimento dos resultados frente às metas pactuadas e ao melhor emprego dos recursos transferidos,
de forma a mitigar inconsistências, auxiliar na elaboração de documentação e comprovar formalmente
a boa e regular aplicação dos recursos descentralizados pelo CBC.
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1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Apresenta-se a seguir o conjunto de normas jurídicas aplicáveis tanto no contexto de descentralização
de recursos por parte do CBC quanto nos procedimentos relativos à execução e Prestação de Contas
por parte das EPDs filiadas/entidades parceiras:
I.

Lei nº 9.615/1998 e suas alterações;

II.

Decreto nº. 7.984, de 2013;

III.

Lei nº 13.019, de 2014;

IV.

Decreto nº 8.726, de 2016;

V.

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

VI.

Regulamento de Descentralização de Recursos do CBC - RDR e suas alterações;

VII.

Regulamento de Compras e Contratações do CBC - RCC e suas alterações;

VIII.

Instrumento de Parceria;

IX.

Resoluções da Diretoria do CBC;

X.

Demais normas aplicáveis e orientações emanadas dos órgãos de controle.

Cabe destacar que para as parcerias celebradas no âmbito dos Editais de Chamamento de Projetos nºs
01 a 05, aplica-se o Regulamento de Descentralização de Recursos do CBC – RDR publicado em
05/08/2013 (IN CBC nº. 01/2013 e suas alterações).
Já para as parcerias celebradas a partir do Edital de Chamamento de Projetos nº 06, aplica-se o
Regulamento de Descentralização de Recursos do CBC - RDR publicado em 23/11/2016 (IN CBC nº. 01B/2016 e suas alterações), alheio as suas alterações.
Ademais, convém ressaltar que disposto no Regulamento de Descentralização de Recursos do CBC RDR (IN CBC nº. 01-B/2016 e suas alterações) que:
As parcerias vigentes e em execução no momento da entrada em vigor da Lei
13.019/2014 permanecerão regidas pelas normas vigentes ao tempo de sua
celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária deste Regulamento, naquilo
em que for cabível e desde que em benefício do alcance do objeto pactuado.
Com relação a processos de contratação de bens e serviços, a EPD filiada/entidade parceira fica
obrigada a observar as regras dispostas no Regulamento de Compras e Contratações do CBC – RCC,
conforme obrigação assumida do Instrumento de Parceria.
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Desta forma, é oportuno ressaltar que cabe à EPD filiada/entidade parceira realizar, sob sua exclusiva
responsabilidade, todos os procedimentos necessários à contratação dos bens e/ou serviços previstos,
em estrita consonância com o RCC do CBC e observando-se rigorosamente as descrições e
quantitativos previstos no Plano de Trabalho e Termo de Referência que integram a parceria, de forma
a assegurar a regularidade do procedimento.

2. PRINCIPAIS MUDANÇAS NO RDR DO CBC
Para as parcerias formalizadas a partir da Lei nº 13.019/2014, regidas pelo Regulamento de
Descentralização de Recursos do CBC – RDR (IN CBC nº. 01-B/2016 e suas alterações), têm-se as
seguintes mudanças relevantes acerca da Prestação de Contas:


Necessidade de apresentação de Prestação de Contas Anual: para as parcerias com vigência
superior a um ano, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do final de cada ciclo anual;



Alteração do prazo para apresentação da Prestação de Contas Final: passando para até 45
(quarenta e cinco) dias, contados do término da vigência da parceria;



Necessidade de análise da execução financeira: quando verificado indício da não comprovação
do alcance das metas ou de ato irregular na Prestação de Contas, tanto anual como final.

3. ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
Para favorecer o processo de Prestação de Contas, o CBC estabeleceu uma sistemática de
acompanhamento da execução físico-financeira durante toda a vigência da parceria, de forma a
possibilitar uma gestão eficiente sobre a execução dos projetos, por meio do gerenciamento, em tempo
real, de cada etapa das metas acordadas.
Na referida sistemática, cabe à EPD filiada/entidade parceira apresentar, dentro de prazos préestabelecidos, os documentos de contratação de bens e serviços, bem como as respectivas
liquidações/conciliações bancárias, de forma a permitir ao CBC o processamento dos dados em relação
às ações estabelecidas no Plano de Trabalho, e a avaliação de conformidade da utilização dos recursos,
conforme a seguir especificado:


Para as parcerias firmadas até dezembro de 2015 (Editais nºs 01 a 05): faz-se necessária a
apresentação, mensalmente, dos Formulários de liquidação e conciliação bancária com as
informações relativas às despesas realizadas e correspondente movimentação na conta
bancária, juntamente com cópia dos documentos comprobatórios de despesas (notas fiscais,
faturas, recibos, e quaisquer outros dos extratos bancários do período);
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Para as parcerias firmadas a partir do ano de 2016 (Edital nº 06 e subsequentes): o
acompanhamento também será realizado mensalmente, mediante o registro de todas as
informações relativas às liquidações/movimentações bancárias, diretamente no Sistema de
Projetos – SIPRO, com posterior envio da documentação comprobatória estabelecida.

Conforme se pode verificar, com essa dinâmica torna-se possível ao CBC antecipar a comprovação da
execução físico-financeira e, quando necessário, orientar as EPDs filiadas/entidades parceiras na
adoção das medidas saneadoras e/ou de caráter preventivo, ou seja, possibilita o realinhamento de
ações e a mitigação de problemáticas ao longo do período de vigência da parceria.
Além do mais, tal sistemática permitirá a simplificação do processo de Prestação de Contas Final, que
demandará apenas a complementação de informações e documentação.

4. APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consiste em obrigação da EPD filiada/entidade parceira, tão logo recebidos os recursos e enquanto não
empregados na sua finalidade, promover a respectiva aplicação em caderneta de poupança.
Os recursos provenientes dos rendimentos de aplicação financeira só poderão ser utilizados no objeto
da parceria, mediante proposta fundamentada e prévia autorização do CBC, estando sujeitos às
mesmas condições de Prestação de Contas exigidas para os recursos transferidos.
Considerando que a conta corrente utilizada para a transferência dos recursos deve ser isenta da
cobrança de tarifa bancária, conforme estabelecido no RDR do CBC e no Instrumento de Parceria, cabe
à EPD filiada/entidade parceira monitorar as deduções dessa natureza porventura ocorridas e adotar
as medidas cabíveis para a restituição.

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
De acordo com o Tribunal de Contas da União, a elaboração da Prestação de Contas é responsabilidade
do dirigente em exercício na data definida para a sua apresentação, quer ele tenha assinado ou não o
Instrumento da Parceria, aplicando-se por analogia a seguinte Súmula do TCU:
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Súmula 230: Compete ao Prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos
recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito
ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo
do patrimônio público com a instauração competente de Tomada de Contas
Especial, sob pena de co-responsabilidade.

O dirigente precavido deve sempre adotar medidas preventivas, em suma:


Guardar cópia do comprovante da entrega da Prestação de Contas Anual em seu arquivo
pessoal, se for o caso;



Receber/transferir por escrito a guarda dos documentos comprobatórios relativos à parceria.

Caso o dirigente em exercício não tenha acesso aos documentos relativos à Prestação de Contas,
deverá adotar medidas para que seja regularizada a situação, tais como:


Oficiar seu antecessor para fornecer os documentos que constituem a Prestação de Contas;



Encaminhar documentação ao CBC, com justificativas que demonstrem o impedimento no
cumprimento de seu dever;



Solicitar ao CBC a adoção de providências necessárias para o encaminhamento dos autos para
a instauração de Tomada de Contas Especial pelo órgão responsável;



Propor ações judiciais que possam resguardar os recursos objeto da descentralização realizada
pelo CBC.

Ressalta-se que em caso de descumprimento, o dirigente em exercício e/ou seu antecessor poderão
ser responsabilizados solidariamente pelo ressarcimento do prejuízo sofrido pela entidade concedente,
no caso o CBC.

6. PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para a apresentação da Prestação de Contas de cada projeto, deve ser
observado o prazo estabelecido no respectivo Instrumento de Parceria
assinado pelas partes, em consonância com o Edital e o RDR do CBC vigente
à época da sua formalização.
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6.1 Parcerias firmadas até dezembro do ano de 2015 (Editais nºs 01 a 05):
O prazo de apresentação da Prestação de Contas será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data do término da vigência da parceria, podendo ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, caso haja
anuência por parte do CBC.
Ainda de acordo com o referido Regulamento, quando a Prestação de Contas não for encaminhada no
prazo previsto, o CBC concederá o prazo máximo de 10 (dez) dias para sua apresentação, ou devolução
dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados
monetariamente e acrescidos de juros legais, na forma prevista na norma aplicável.

6.2 Parcerias firmadas a partir do ano de 2016 (Edital nº 06 e subsequentes):
A Prestação de Contas deverá ser apresentada nos seguintes prazos:


Prestação de Contas Anual: em até 30 (trinta) dias, contados do final de cada ciclo anual, se a
duração da parceria exceder 01 (um) ano;



Prestação de Contas Final: em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados do término da vigência
da parceria.

Registra-se que os prazos supracitados poderão ser prorrogados por igual período, desde que
justificado pelo interessado e previamente autorizado pelo CBC.
A Prestação de Contas Anual consiste na apresentação, pela EPD filiada/entidade parceira, do
Relatório Parcial de Execução do Objeto, para fins de comprovação do cumprimento dos objetivos,
metas e benefícios já alcançados pelo projeto, devendo observar o disposto no RDR do CBC.
É oportuno registrar que se considera ciclo anual cada período de 12 (doze) meses de duração da
parceria, contados da primeira liberação de recursos para sua execução.
Verificada omissão no dever de Prestação de Contas Anual, o CBC notificará a EPD filiada/entidade
parceira para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a Prestação de Contas, sob pena de adoção das
providências previstas no RDR.

Quando verificado indício da não comprovação do alcance das metas ou de ato
irregular na Prestação de Contas Anual ou na Final, o CBC notificará a EPD
filiada/entidade parceira para apresentar o Relatório de Execução Financeira Parcial ou Final, nos seguintes prazos:
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Relatório Parcial de Execução Financeira: em até 30 (trinta) dias, contatos a partir do
recebimento da notificação do CBC;



Relatório Final de Execução Financeira: em até 45 (quarenta e cinco) dias, contatos a partir
do recebimento da notificação do CBC.

Os referidos prazos poderão ser prorrogados, no máximo, por igual período, desde que justificado e
previamente autorizado pelo CBC.
Transcorridos os prazos sem que a EPD filiada/entidade parceira tenha apresentado a Prestação de
Contas e/ou Relatório de Execução de Financeira e/ou promovido o saneamento de ato irregular, o
CBC adotará as providências pertinentes para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis,
quantificação do dano, registro da inadimplência em seu endereço eletrônico na internet, e adotará as
providências necessárias para o encaminhamento dos autos para instauração de processo de Tomada
de Contas Especial pelo órgão responsável.

7. DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
Considerando que o objetivo da Prestação de Contas é demonstrar a correta aplicação dos recursos
transferidos, é fundamental que a EPD filiada/entidade parceira apresente todos os relatórios e
documentos comprobatórios, devidamente preenchidos e assinados pelos dirigentes, na forma
estabelecida no RDR do CBC e no Instrumento de Parceria.

Não cabe ao gestor apenas afirmar que os recursos foram aplicados em
benefício do público estabelecido ou que não houve desvio dos valores recebidos.
É necessário que apresente todos os documentos que comprovem a correta
aplicação dos recursos, na forma indicada pela norma de referência.

Sendo assim, a EDP filiada/entidade parceira deve observar os seguintes regramentos para fins de
constituição da Prestação de Contas Final:
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7.1 Parcerias firmadas até dezembro do ano de 2015 (Editais nºs 01 a 05):
A Prestação de Contas deverá ser apresentada fisicamente, por meio de comunicação formal
encaminhada pela EPD filiada/entidade parceira, acompanhada dos seguintes documentos, sem
prejuízo de outros que vierem a ser solicitados pela Diretoria do CBC e/ou objeto de diligência(s):
I. Relatório de execução físico-financeira, circunstanciando o desempenho das atividades do objeto
pactuado;
II. Relatório de execução da receita e despesa;
III. Relação de pagamentos efetuados no período de cobertura do relatório;
IV. Relação dos bens patrimoniais duráveis adquiridos, produzidos, transformados ou construídos
com recursos transferidos;
V. Declaração que os bens adquiridos estão de acordo com os itens e quantitativos do Plano de
Trabalho;
VI. Relação dos beneficiados pela execução do objeto, informando os números do Documento de
Identificação e do Cadastro de Pessoa Física, além dos respectivos endereços;
VII. Relatório Técnico da Execução do Objeto;
VIII. Declaração de realização dos objetivos propostos no Instrumento de Parceria;
IX. Termo de guarda dos documentos pelo prazo de 10 (dez) anos;

Nos casos de contratações realizadas por meio de processo de aquisição, conforme determina o
Regulamento de Compras e Contratações do CBC – RCC, enviar cópia da publicação em seu sítio
eletrônico e cópias autenticadas dos termos de adjudicação e homologação, bem como as cópias
autenticadas da seguinte documentação (caso não tenha sido apresentados durante a execução):
I.

Instrumentos de contratos firmados, se houver;

II.

Orçamentos apresentados pelos participantes do processo seletivo;

III.

Edital do processo de aquisição divulgado;

IV.

Ata da comissão que julgou o processo de aquisição;

V.

Comprovante de divulgação do proponente vencedor;
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VI.

Comprovação(ões) de regularidade da(s) empresa(s) contratada(s) fornecida(s) pela Secretaria
da Receita Federal (SRF), Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Ministério da
Fazenda, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

VII.

Certidão negativa de débitos das empresas contratadas, junto ao Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS), bem como Certidão Negativa de Débitos (CND) atualizada, e, se for o caso,
também a regularidade quanto ao pagamento das parcelas mensais relativas aos débitos
renegociados;

VIII.

Certificado de regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) das empresas
contratadas, fornecido pela Caixa Econômica Federal;

IX.

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) das empresas contratadas, com o mesmo ramo
de atividade do bem ou serviço contratado.

7.2 Parcerias firmadas a partir do ano de 2016 (Edital nº 06 e subsequentes):
A Prestação de Contas deverá ser enviada pela EPD filiada/entidade parceira ao CBC, exclusivamente,
por meio do Sistema de Projetos – SIPRO, devendo ser constituída dos seguintes documentos, sem
prejuízo de outros que vierem a ser solicitados pela Diretoria do CBC e/ou objeto de diligências (caso
não tenha sido apresentados durante a execução):
I.

Relatório Final de Execução do Objeto;

II.

Relação dos beneficiados pela execução do objeto, contendo os seguintes dados: data de
nascimento, os números dos correspondentes Documentos de Identificação e do Cadastro
de Pessoa Física, endereço completo e respectivos contatos;

III.

Comprovação da aplicação financeira dos recursos;

IV.

Cópia dos documentos relativos aos processos de aquisição, caso já não tenham sido
enviados quando da apresentação da Prestação de Contas Anual ou durante a execução da
parceria;

V.

Termo de Guarda dos documentos pelo prazo de 10 (dez) anos.
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Conforme já citado, somente quando verificado indício da não comprovação do alcance das metas ou
de ato irregular é que será necessário avaliar a Execução Financeira. Para tanto, caberá à EPD
filiada/entidade parceira complementar a Prestação de Contas Final, mediante a apresentação do
Relatório Final de Execução Financeira, o qual deverá conter os seguintes documentos:
I.

Relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros,
que possibilitem a comprovação da observância do Plano de Trabalho;

II.

Comprovante de devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando
houver;

III.

Cópia do extrato da conta bancária específica do período correspondente;

IV.

Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;

V.

Cópias das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, contendo a data
do documento, valor, dados da EPD filiada/entidade parceira e do fornecedor, bem como a
indicação detalhada do produto ou serviço adquirido ou contratado, e o número da parceria
na via original.

8. DETALHAMENTO SOBRE DOCUMENTOS RELEVANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1. Relatório de Execução do Objeto – Parcial ou Final:
Este relatório deve conter todas as informações pertinentes ao cumprimento do objeto pactuado,
ressaltando o alcance das metas e objetivos, bem como a apresentação dos dados qualitativos e
quantitativos acerca da execução da parceria, em suma:


Benefícios alcançados com a execução;



Montante de recursos aplicados, em comparação com o previsto no Plano de Trabalho;



Percentual de aplicação dos recursos e execução do objeto, em relação ao programado no Plano
de Trabalho, inclusive no que se refere à tempestividade do cumprimento do cronograma de
execução;



Objetivos previstos e alcançados, inclusive o percentual de alcance;



Metas previstas e resultados alcançados, inclusive o percentual de alcance;



Quantitativo de beneficiados, em comparação com o previsto no projeto;
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Detalhamento das atividades que ainda estão sendo realizadas para o alcance dos objetivos do
projeto;



Avaliação da qualidade dos serviços prestados; e



Descrição do alcance do objetivo do projeto, por meio de indicadores comparativos entre as
situações anteriores e posteriores à sua implantação.

Ressalta-se o Relatório de Execução do Objeto – Anual ou Final deve ser assinado pelo dirigente
máximo da EPD filiada/entidade parceira, contendo a descrição das ações desenvolvidas para o
cumprimento do objeto e o comparativo entre os objetivos e metas propostos e os resultados
alcançados, devendo eventual descumprimento ou cumprimento parcial ser devidamente justificado.

Jurisprudência TCU (Acórdão n° 3629/2016 - Segunda Câmara, Relator Marcos
Bemquerer): considerou-se que o relatório de cumprimento do objeto apresentado
(...) não permitiu uma análise conclusiva sobre o desenvolvimento das
metas/atividades pactuadas no Plano de Trabalho. A falta de informações e
comprovações de todas as metas pactuadas no Plano de Trabalho e em virtude de
irregularidades detectadas na execução do projeto não é possível aprovar a
Prestação de Contas Final sob os aspectos de sua execução física.

8.2. Vídeos, Jornais e Fotos do Objeto:
No ato da Prestação de Contas Anual e Final, devem ser apresentados outros documentos que possam
comprovar a execução do projeto.
Nesse sentido, sugere-se que sejam apresentados fotos, vídeos, jornais/reportagens, súmulas de
competições, testemunhos dos atletas, pesquisa de satisfação ou demais registros que comprovem de
maneira inequívoca a execução de cada item e/ou ação constante no Plano de Trabalho.

Jurisprudência TCU (Acórdão n° 450/2017 - Primeira Câmara, Relator Augusto
Sherman): O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial foi a
ocorrência de irregularidade na documentação exigida para a prestação de contas, o
que acarretou a reprovação da execução física do convênio, tendo em vista que não
foram apresentados: (...) fotos que permitam identificar o evento, as apresentações
artísticas e os itens de infraestrutura, não sendo possível afirmar que se trata do
evento objeto do convênio (…).
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8.3. Comprovantes de Despesas:
As despesas devem ser comprovadas mediante documentos fiscais, conforme disposto no RDR do CBC:
[...] As faturas, recibos, notas fiscais ou quaisquer outros documentos
comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da EDP filiada,
identificados com o número do respectivo Termo de Colaboração ou de
Fomento na via original, devendo ser enviadas as respectivas cópias ao CBC,
acompanhadas das respectivas conciliações bancárias, mantendo-se os
originais em arquivo [...].
§1° Não serão aceitos faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros
documentos

comprobatórios

de

despesas

que

não

discriminem

detalhadamente os gastos realizados.
Importante registrar que o comprovante de despesa (notas fiscais, faturas, recibos) deve:


Ter sido emitido dentro do período de vigência da parceria;



Ter sido emitido dentro do prazo de validade;



Não conter rasuras;



Ter sido emitido em nome da EPD filiada/entidade parceira;



Constar identificação do número do Instrumento de Parceria;



Conter especificação detalhada dos materiais adquiridos e/ou serviços prestados; e



Conter o atesto do recebimento do bem ou serviço, por técnico responsável.

Faz-se necessário destacar, ainda, que na hipótese de os valores executados ultrapassarem o custeio
previsto no Plano de Trabalho, a diferença da despesa será considerada excedente e de
responsabilidade da EPD filiada/entidade parceira.

8.4. Comprovante do recolhimento do saldo de recursos:
De acordo com o RDR do CBC e orientações do TCU, os recursos remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizados no objeto
pactuado, serão devolvidos à conta específica do CBC 1 ao término da parceria, ou por ocasião de
denúncia, rescisão ou extinção do ajuste, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Cabe devolução também de valores glosados, relacionados a metas realizadas sem anuência do CBC,
que serão aferidas em consonância com o objeto pactuado.

1

A conta bancária consta no Instrumento de Parceria assinado entre as partes.
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O comprovante de recolhimento dos recursos deverá ser identificado com:


O número do Instrumento de Parceria a que se refere; e



Se relativo a esporte “olímpico” e/ou “paralímpico”.

O referido comprovante deve ser encaminhado preliminarmente via e-mail à Coordenação de
Prestação de Contas do CBC, e, na sequência, enviada sua cópia pelos Correios, juntamente com os
demais documentos que compõem a Prestação de Contas Final.
8.5. Bens:
São considerados bens permanentes 2 aqueles adquiridos com recursos financeiros envolvidos na
parceria, necessários à consecução do objeto, os quais devem ser contabilizados pelo Clube, mas que a
ele não se incorporam.
A doação dos bens permanentes adquiridos, justificado como úteis à continuidade das ações para
formação de atletas olímpicos e/ou paralímpicos, está condicionada à aprovação da Prestação de
Contas Final e se dará por meio de Termo específico.
Somente após esse ato é que os bens poderão integrar o patrimônio imobilizado da EDP
filiada/entidade parceira, sem prejuízo de o CBC alienar os bens que considere inservíveis.
Caso a Prestação de Contas Final seja rejeitada e quando a motivação da rejeição estiver relacionada
ao seu uso ou aquisição, para fins de cálculo do dano a ser ressarcido, será considerando o valor pelo
qual o bem foi adquirido.
8.6. Termo de Guarda de documentos:
A EPD filiada/entidade parceira deverá apresentar o Termo de Guarda assinado pelo dirigente máximo,
no qual conste a afirmação de que os documentos originais relacionados à parceria serão guardados
pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da Prestação de
Contas, conforme modelo disponibilizado pelo CBC.
Todos os documentos apresentados ao CBC devem coincidir, obrigatoriamente, com o original.
9. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Prestação de Contas Anual ou Final será avaliada pela Coordenação de Prestação de Contas do CBC
que emitirá Parecer sob os seguintes aspectos:
2

Sobre bens permanentes, ressalta-se a importância de se observar o disposto no RDR do CBC, de 23/11/2016.
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Técnico: quanto à execução física e alcance das metas e objetivos da parceria; e



Financeiro (quando for o caso): quanto à correta e regular aplicação dos recursos, visando
estabelecer nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada.

9.1 Parcerias firmadas até dezembro do ano de 2015 (Editais nºs 01 a 05):
A análise da Prestação de Contas dos aspectos técnico e financeiro com emissão de Parecer
conclusivo sobre sua aprovação ou não, será realizada no prazo de 1 (um) ano, prorrogável por igual
período, sendo avaliados os resultados alcançados, inclusive no que diz respeito à qualidade dos
produtos e serviços objetos da parceria.

9.2 Parcerias firmadas a partir do ano de 2016 (Edital nº 06 e subsequentes):
A Prestação de Contas será analisada sob o aspecto técnico e, somente quando for o caso, será
também analisada sob o aspecto financeiro, devendo conter elementos que permitam ao Gestor da
parceria avaliar o seu andamento ou concluir que seu objeto foi executado conforme pactuado, com a
descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos
resultados esperados.
O CBC analisará as Prestações de Contas nos seguintes prazos:


Prestação de Contas Anual: em até 90 (noventa) dias, contados da data de seu recebimento,
podendo ser prorrogável por igual período, até o limite de 180 (cento e oitenta) dias;



Prestação de Contas Final: em até 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de seu
recebimento ou do cumprimento de diligência, podendo ser prorrogável por igual período, até
o limite de 300 (trezentos) dias.

10. CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
O Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas Final observará os prazos previstos
no RDR do CBC, devendo alternativamente:
I.

Aprovar a Prestação de Contas;

II.

Aprovar a Prestação de Contas com ressalvas; ou

III.

Rejeitar a Prestação de Contas.

A conclusão da Prestação de Contas será registrada pelo CBC no endereço eletrônico da internet.
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No caso de aprovação com ressalvas, também será registrado uma síntese das causas das ressalvas,
com caráter preventivo e será considerada na eventual aplicação de sanções.
As impropriedades que deram causa à rejeição da Prestação de Contas também serão registradas e
levadas em consideração por ocasião da assinatura de futuras parcerias com o CBC.
A conclusão sobre a Prestação de Contas será encaminhada para ciência da EPD filiada/entidade
parceira, cabendo:


Pedido de reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência do seu recebimento;
ou



Saneamento da irregularidade e cumprimento da obrigação no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, prorrogável, no máximo, por igual período.

Se permanecer a decisão de rejeição da Prestação de Contas, a EPD filiada/entidade parceira será
notificada para que, no prazo de 30 (trinta) dias:
I.

Devolva os recursos financeiros relacionados à irregularidade ou inexecução do objeto, ou à
Prestação de Contas não apresentada; ou

II.

Solicite autorização ao CBC para que o ressarcimento seja promovido por meio de ações
compensatórias de interesse do Programa de Formação de Atletas Olímpicos e/ou Paralímpicos.

Compete exclusivamente à Diretoria do CBC autorizar as ações compensatórias.
A atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor do débito deverão ser calculados
conforme prescrito na legislação aplicável e com incidência a partir:
I.

Da data do crédito na conta bancária específica, no caso de omissão no dever de Prestar Contas
ou de as contas apresentadas não comprovarem a regular aplicação dos recursos;

II.

Da data do evento (quando conhecida) ou da data de ciência do fato (nos demais casos).
Constatado dolo por parte da EPD filiada/entidade parceira, os débitos serão
apurados mediante atualização monetária, acrescidos de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para
títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao
pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.

11. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
No caso de rejeição da Prestação de Contas, exauridas todas as providências cabíveis para a
regularização da pendência, reparação ou compensação do dano, o CBC adotará as providências
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necessárias para o encaminhamento dos autos para instauração de Tomada de Contas Especial pelo
órgão responsável.
A Tomada de Contas Especial é um processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio,
para apurar responsabilidade por ocorrência de dano, a fim de obter o respectivo ressarcimento. Essa
dinâmica tem por base a apuração de fatos, a quantificação do dano, a identificação dos responsáveis.
A instauração da Tomada de Contas Especial, de acordo com o art. 8º da Lei 8.443/1992, tem como
pressuposto as seguintes irregularidades:
I.

Omissão no dever de prestar contas;

II.

Não comprovação da aplicação dos recursos repassados;

III.

Ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

IV.

Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano.

12. VEDAÇÕES
É oportuno destacar relevantes as vedações constantes no RDR do CBC e no Instrumento de Parceria,
de forma a orientar a EDP filiada/entidade parceira de atos que não devem ser realizados, e por
consequência evitar o descumprimento da norma e futuras glosas de despesas:
I.

Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida
na parceria e no Plano de Trabalho;

II.

Realizar despesa e efetuar pagamento em data anterior ou posterior à vigência do Instrumento;

III.

Alterar o objeto, exceto no caso de ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução
ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto e desde que autorizado pelo
CBC;

IV.

Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de
órgão ou entidade publica da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria ou
assistência técnica;

V.

Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente
a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às multas, se
decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CBC, e desde que os prazos para
pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

VI.

Realizar despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação
social, e nas quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de dirigentes e desde que previstas no Plano de Trabalho;
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VII.

Transferir recursos liberados pelo CBC, no todo ou em parte, para associações de servidores ou
quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes do Instrumento de Parceria;

VIII.
IX.

Celebrar contrato com entidades ou empresas impedidas de receber recursos federais;
Enviar na prestação de contas notas fiscais ou faturas rasuradas, ou em nome de terceiros, ou
com prazo de emissão expirado, ou com descrição de produtos ou serviços fora do ramo de
atividade da empresa contratada;

X.

Utilizar os recursos da parceria para arcar com despesas administrativas da EPD
filiada/entidade parceira;

XI.

Contratar, a qualquer título, 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;

XII.

Contratar menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, assim como
a contratação de menor de 16 (dezesseis) anos;

XIII.

Efetuar pagamentos para empresas ou pessoas que não sejam as contratadas;

XIV.

Sacar recursos da conta corrente específica para pagamentos em espécie;

XV.

Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos à avença, entre outras.

13. INFORMAÇÕES RELEVANTES
Por fim, no intuito de orientar os parceiros, indicamos os principais achados oriundos das auditorias
realizadas pelos Órgãos de Controle quando da verificação da regularidade da aplicação dos recursos
da Lei 9.615/1998, as quais devem ser observadas, a fim evitar questionamentos futuros:
I.

Manutenção de conta única para movimentação de recursos de diversos projetos, resultando
em óbice ao controle de gastos específicos de cada projeto;

II.

Pagamento de despesas vedadas, incluem-se “despesas contingenciais”, artigos não previstos;

III.

Pagamentos a servidores públicos com recursos de parcerias;

IV.

Saques a débito da conta específica e pagamentos por meio de cheques;

V.

Pagamentos de despesas anteriores à vigência das parcerias;

VI.

Ausência de prévia pesquisa de preços para realizar processos de aquisição;

VII.

Ausência de Notas Fiscais das companhias aéreas;

VIII.

Inobservância as normas e obrigações relativas aos procedimentos licitatórios para as
aquisições;

IX.

Ausência de detalhamento do objeto no Edital;

X.

Ausência da ampla divulgação do Edital para a aquisição;
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XI.

Indícios de direcionamento ou de licitação montada;

XII.

Ausência de transparência quanto a desclassificação de propostas apresentadas durante o
certame licitatório;

XIII.

Indícios de conluio entre as empresas para habilitação da proposta;

XIV.

Ausência do atesto do responsável e número da parceria nas notas fiscais;

XV.

Documentos de comprovação de despesas, tais como faturas e notas fiscais emitidas pelos
contratados, sem detalhar os gastos realizados;

XVI.

Verificados processos de aquisição sem três propostas válidas, restando configurados casos de
prejuízo à competitividade nos certames;

XVII.

Editais com previsão de julgamento pelo menor preço global, a despeito de conter itens
comprovadamente divisíveis e independentes entre si;

XVIII.

Participação repetida de pequenos grupos de licitantes, sagrando-se vencedora sempre a
mesma empresa, às vezes por vários anos consecutivos;

XIX.

Contratação de empresas cujos sócios possuíam algum tipo de vínculo com as entidades;

XX.

Indícios de empresas de fachada ou de “empresas fantasmas” ou apresentavam atividade
econômica registrada no CNPJ incompatível com o objeto da licitação.

14. EM CASO DE DÚVIDAS
Reafirmamos o pedido de cautela e estrita observância das orientações ora prestadas, de forma a
primar pela garantia de que os recursos públicos sejam aplicados da melhor forma e em estrita
observância ao Plano de Trabalho e norma aplicável.
Entende-se imprescindível que a EPD filiada/entidade parceira estabeleça durante a execução da
parceria contato frequente com a Coordenação de Prestação de Contas, no sentido de alinhar
procedimentos para o alcance pleno dos objetivos da parceria.
Para esclarecimentos de dúvidas e orientações adicionais sobre Prestação de Contas Anual e/ou Final,
o CBC coloca à disposição os seguintes contatos: prestacao.contas@cbclubes.org.br / (61) 2099-2630.
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