
Check List aplicável aos projetos com fatos geradores a partir de junho de 2021.

SIM NÃO N/A

1
Os comprovantes de despesas estão com data de emissão dentro do período de execução, indicado no
Formulário 1 ou entre a data de aprovação do projeto pelo COB e a data de término, indicada no
Formulário 1?

2
Todos os comprovantes de despesas estão atestados por empregado da Confederação, que não o
ORDENADOR DE DESPESA e em data compatível com a data de emissão do documento e a data de
pagamento da despesa? 

3 Os pagamentos foram efetivados através de conta exclusiva da confederação, designada para a
movimentação dos recursos da LAP, no exercício ao qual se refere o Projeto?

4 Os pagamentos estão com cópia de cheque, recibados, com comprovante de depósito ou crédito em
nome do favorecido?

5 Todos os pagamentos comparecem no extrato da conta corrente exclusiva?

6
As descrições dos comprovantes de despesas estão com histórico claro, registram o quantitativo e preço
unitário, bem como indicam o mês de referência da execução do serviço, quando for o caso, se
correlacionam com o objeto do Projeto?

7
As despesas com valores entre R$0,01 e R$ 50.000,00 estão acompanhadas de no mínimo 03 propostas

de preços? Alteração contida no Manual de Compras V8, vigência para projetos com fato gerador, a
partir de 24.02.2021, por recomendação do CGU e TCU.

8

As despesas com valores superiores a R$ 50.000,00 estão acompanhadas da comprovação do processo
de seleção através da feitura do edital, chamada de divulgação no site da Entidade, acompanhadas de
propostas dos interessados e, no mínimo, de 03 orçamentos, válidos e efetivado pela modalidade de
seleção na qual se enquadra, conforme definido no Manual de Compras V8 vigente à época dos fatos?
Em sendo o objeto do processo de seleção, enquadrável em “bens comuns”, foi utilizado a modalidade
de pregão eletrônico?

9

As despesas efetivadas através de contratos firmados pelas Entidades estão em conformidade com:
- vigência do contrato;
- valor contratual;
- contrato está validado por processo de seleção, em caso de valores superiores a R$ 50.000,00, para 
fatos geradores a partir de 24.02.2021?
- A íntegra do processo de seleção que amparou a contratação, bem como o termo de contrato firmado 
entre as partes, encontram-se disponibilizados no módulo de cadastro do “SIGEF”?

10
Todos os comprovantes de despesas estão emitidos em nome da Entidade e são originais, exceto
comprovantes de despesas como guias de tributos e de cunho trabalhista, passiveis de serem aceitos por
cópia?

11

Os comprovantes de despesas referentes a hospedagem estão acompanhados das faturas descritivas das
despesas (data de entrada, data de saída, tipo de quarto, nome do hóspede)? Se a hospedagem for
realizada fora do território nacional, a agência de viagem deverá apresentar, o fechamento de contrato de
câmbio e swift realizado em favor do domicílio do hotel.

CHECK LIST PARA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: 

PRT nº. 

Projeto: 

Item: 

Valor: R$ 

Período de execução:

Data de credito / COB: 

Data de aprovação/COB: 

Página 1 de 14



Check List aplicável aos projetos com fatos geradores a partir de junho de 2021.

12

Os nomes dos hóspedes constantes das faturas e o período de hospedagem estão compatíveis com a
listagem de participantes e período indicados no formulário nº 3 integrante do projeto aprovado, bem
como com o período de realização do objeto do Projeto? (tipo de quarto, valor diária e valor total
detalhado de forma unitária).
Caso não, solicitar esclarecimento quanto a divergência entre as informações (ex: datas de entrada e
saída) informadas no formulário 3 em relação as executadas no projeto, reservando-nos novo formulário
3 com as informações corretas (em Excel).  Verificar se o esclarecimento pode ser aceito. 

13 Nas despesas descritas nas faturas individuais de hospedagem constam despesas extras, tais como,
bebidas alcoólicas, fumo ou similares? Se afirmativo, glosar.

14

Nas despesas referente a passagens aéreas foram apresentadas 3 propostas para cada trecho solicitado,
comprovado com os prints de tela das companhias aéreas consultadas, fatura detalhada da agência
emitida contra a Confederação, Demonstrativo ou Declaração da Companhia Aérea emitida contra a
agência de viagens com todos os dados constantes no E-tickets, quando o fato gerador for a partir de
abril de 2016, Nota Fiscal da agência referente a taxa DU, E-tickets, cópias dos bilhetes de embarque ou
declaração da Cia aérea atestando a utilização do trecho voado, trecho este, constante do bilhete aéreo?

15
Na aquisição de passagens aéreas, o prazo entre a data de aquisição e a data da viagem é inferior a 07
(sete) dias? Se afirmativo, verificar se foi encaminhada alguma justificativa e analisar se a mesma pode
ser aceita. Caso não tenha justificativa, glosar

16

Na reserva do hotel oficial para evento, para que ocorra a inexigibilidade do processo seletivo, a
Confederação apresentou o regulamento do evento onde contenha a menção expressa do hotel indicado,
acompanhado do parecer juridico? Se o regulamento oficial do evento indicar mais de um hotel e/ou tipo
de quarto, a Confederação se obriga a reservar o mais barato. 

17

Nos comprovantes de despesas de passagens aéreas, os nomes dos passageiros, os trechos voados e datas
de ida e vinda, constantes dos bilhetes coincidem com os listados no Formulário 2?
Caso não, solicitar esclarecimento quanto a divergência entre as informações (ex: datas de ida e volta)
solicitadas o formulário 2 em relação as executadas no projeto, reservando-nos novo formulário 2 com
as informações corretas (em Excel).  Verificar se o esclarecimento pode ser aceito. 

18

Nos comprovantes de despesa de passagens terrestres, marítimas ou fluviais, os traje tos indicados nos
bilhetes e o nº de bilhetes correspondem ao informado no Formulário 2?
Caso não, solicitar esclarecimento quanto a divergência entre as informações (ex: datas de ida e volta)
solicitadas o formulário 2 em relação as executadas no projeto, reservando-nos novo formulário 2 com
as informações corretas (em Excel). Verificar se o esclarecimento pode ser aceito. 

19
Verificar se os pagamentos de diárias de viagem, estão com o valor/dia compatível com o estabelecido
no Normativo COB PCF-032, aplicável ao caso concreto e se há a comprovação por passagem utilizada
de ida e de vinda ou por hospedagem, que confirme o período de pagamento das diárias.

20 Os comprovantes de despesas apresentam multas e/ou juros inclusos? Se afirmativo, glosar.

21 As despesas pagas que acarretam o recolhimento de impostos, apresentam a comprovação do pagamento
dos impostos e a apresentação das guias?

22

As despesas de pagamentos de empregados ou prestadores de serviço apresentam a comprovação do
pagamento dos encargos sociais (INSS, FGTS, PIS, IRRF)? Se o valor foi contabilizado de forma
rateada entre vários projetos do mesmo mês, foi apresentado o mapa demonstrativo da contabilização
dos impostos, indicando nº de Projeto, valor e Imposto, apropriado em cada projeto, para
conferencia?

23 O total de despesas validadas é igual ao valor do adiantamento recebido?

24 O valor total dos comprovantes de despesas apresentadas é inferior ao valor adiantado? Se afirmativo,
foi efetivado a devolução a crédito da conta do COB, do saldo não utilizado na execução do projeto?
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25 Tem valor apurado a ser depositado com recursos próprios na c/c exclusiva da Entidade, para
recomposição do saldo? Se afirmativo, foi comprovada a recomposição?

26 Em caso de glosa de despesas, foi solicitado a correção do valor com incidência de correção monetária ?

27 O saldo originalmente apurado para devolução ao COB foi de R$

28

O valor do saldo não apurado na prestação de contas caso seja restituído após o término do período de
prestação de contas, deve ser recolhido com atualização monetária pela variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA do IBGE calculados, da data do término do período de prestação de contas
até a data da efetiva restituição;

29 O crédito do Adiantamento comparece no extrato da c/c exclusiva e no relatório da conciliação bancária
SIGEF?

30

Caso tenha ocorrido estorno de devolução de saldo, foi apresentado cópia do processo completo
(Oficio, comprovante da devoulação equivocada, extrato bancário figurando o débito e o crédito do
estorno do COB) e feito o devido lançamento nos módulos de prestação de contas e conciliação
bancária?

31 As despesas cobertas por Invoice estão acompanhadas do fechamento do contrato de câmbio e
comprovante de remessa em favor do beneficiário emitente do Invoice?

32
As despesas efetuadas no exterior estão lançadas no Demonstrativo de Conversão de Moeda Estrangeira,
contendo a descrição da despesa efetivada e seu favorecido, acompanhando os respectivos
documentos de despesas e comprovação do valor do cambio utilizado na conversão?

33

Nas despesas de contingências (adiatamento gestor fora do país) se possuir recursos em espécie, em
moeda nacional ou estrangeira, em montante superior a R$ 10.000,00, e estiver saindo do Brasil, existe
obrigatoriedade de apresentar Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DBV) validada pela
Receita Federal do Brasil. 

34

Prestação de Contas com despesas efetivadas no exterior, em moeda estrangeira, estão acompanhadas da
comprovação de efetivação do cambio, aqui no Brasil? Em não estando, tem justificativa comprovada 
documentalmente, das razões que impediram a Confederação de efetivar o pagamento por remessa
bancária?

35 Todas os documentos apresentados que estejam em língua estrangeira, deverão está acompanhado da sua
devida tradução (não necessariamente juramentada) para o português brasileiro.

36 A cópia do recibo que originou o pagamento de recursos foi apensado a Prestação de Contas?

37

As notas fiscais emitidas estão acompanhadas da consulta à receita, quanto a validade do CNPJ e
conformidade da atividade da empresa com serviços executados ou material fornecido? 

Obs: Exceção: não há necessidade de apresentação de CPNJ das despesas "emergenciais", contabilizadas
dentro da naureza de "Despesa de Contingência".

38

Foi verificada a autenticidade da Nota fiscal junto ao respectivo site, quando Nota fiscal eletrônica?  
Caso não tenha sido encaminhado o print da tela da autenticidade da Nota fiscal eletrônica, solicitar no 
saneamento.
Quando Nota fiscal de fornecimento de material, a mesma esta acompanhada do respectivo DANFE? Em 
caso negativo, solicitar no saneamento.

39 Comparecem pagamentos efetuados antes da disponibilização da verba pelo COB? (crédito do Projeto)
Se afirmativo , glosar. O sistema SIGEF não permite.

40
Verificar se os pagamentos (cheque, transferência eletrônica, Doc, autorização, de débito, etc.), foram
efetuados depois da emissão do documento comprobatório? Caso negativo, foi apresentado justificativa
para o fato?

41 Despesas de contingências: necessidade de encaminhamento de planilhas demonstrativas de alimentação,
pedágio, abastecimento e taxi;

42 Caso tenha ocorrido parcelamento de dívida, foi apresentado o contrato de parcelamento de débito e o
devido lançamento nos módulos de prestação de contas e conciliação bancária?
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43
Verificar se nos projetos a partir de 2015 nos quais tenha pagamento a prestadores de serviços, pessoa
física e a celetistas, comparece a declaração do Presidente da Entidade, informando não haver qualquer
favorecido no projeto que tenha grau de parentesco até o 3º grau, com a direção da Confederação.

44

Verificar se nos projetos a partir de 2015 nos quais tenha pagamento a prestadores de serviços, pessoa
física e a celetistas, comparece a declaração do Presidente da Entidade, informando não haver qualquer
favorecido no projeto que seja servidor público da ativa, de qualquer das esferas (Federal, Estadual ou
Municipal), exceto se amparado legalmente, por processo formal de “colocado a disposição”, sem ônus
para o seu Órgão de origem.

45

Verificar se nos projetos a partir de 2019 comparece a declaração do Presidente da Entidade
informando que as despesas constantes no projeto, não constam em nenhum outro projeto executado ou a 
ser executado com recursos da Lei Federal 9.615/98 (Lei Agnelo Piva – LAP), com recursos de
convênio e/ou termos de fomentos públicos, portanto não havendo sobreposição de valores com
qualquer outro projeto executado pela Confederação.

46

Verificar se as despesas apresentadas na prestação, se correlacionam com o objeto do Projeto solicitado
e aprovado.  
Analisar se as despesas contabilizadas no F. 4 (Prestação de Contas) estão em conformidade com o
detalhamento que compõe o projeto aprovado no F.1 (projetos), quanto a natureza de despesa e o valor
estimado para cada uma delas.                                                                                   
Caso não, foi encaminhado algum esclarecimento quanto a divergência de natureza de despesa? Caso
positivo, verificar se o esclarecimento pode ser aceito.
Obs: Não havendo correlação ou esclarecimento, glosar. 

47
Toda cobrança de prestação de serviços, seja de pessoa física ou jurídica, deverá ter anexo o Relatório
detalhado das atividades e serviços prestados no mês ou período a que se refere a cobrança. O relatório
deverá ser emitido pelo próprio emitente do documento fiscal.

48

Todo contrato de prestação de serviços firmado com pessoa física ou jurídica, deverá conter clausula
específica, determinando claramente quais os serviços objeto do contrato, onde e como serão prestados
os serviços e a obrigatoriedade de apresentação do relatório dos serviços prestados no período, anexo ao
documento fiscal de cobrança.

49

Serviços de coleta de amostras para exames antidoping, já dispõe de mais de uma empresa no mercado,
habilitada para tal. Exigir o respectivo processo de seleção que ampara o contrato. Os serviços prestados, 
deverão ser comprovados, pelas guias das coletas de amostra, documento da ANVISA e documento de
remessa ao laboratório que realizou os exames. Apresentar esclarecimento, quanto a impossibilidade
normativa de comparecer nos relatórios de coleta, o nome do Atleta.

50

Na apresentação de pagamento de JETON, no item de lei 1.2, natureza JETON, foi apresentado recibo
de pagamento ao beneficiário, no valor de até R$ 500,00 (quinhentos reais), informando a qualificação
da reunião do órgão colegiado a que se refere, com data de sua realização, devidamente assinado, datado
e comprovante de depósito em favor do beneficiário.

Obs.: Não serão permitidos pagamentos de jeton: 
1) Em um mesmo mês e para um mesmo membro do colegiado, de mais de 2 (duas) sessões/reuniões,
considerados todos os colegiados da entidade. Caso tenha mais de 2 pagamentos para o mesmo
beneficiário, o terceiro deve ser glosado.
2) A membros que sejam remunerados com recursos das Loterias;
3) A Presidente de Confederação bem como seus representantes;
4) Relacionados a reuniões que tenham ocorrido de forma eletrônica.

51

Para todo pagamento de JETON deverá constar em anexo ato de nomeação do membro do colegiado
(poderão ser enviadas ata da reunião de posse ou portaria ou termo de posse de cada membro), a ATA da 
reunião, devidamente assinada e lista de presença dos participantes da reunião do órgão colegiado
constando as assinaturas.

52

Verificar se em projetos de Manutenção da Entidade anteriores foi pago JETON para o mesmo
beneficiário, uma vez que caso uma pauta se desdobre em mais de uma sessão/ reunião, o pagamento não
poderá ser duplicado, mesmo ocorrendo em meses diferentes. Caso a pauta esteja duplicada, o
pagamento deve ser glosado.
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53
Material permanente - Quando da aquisição de um imobilizado, ou seja, de bens de caráter de uso
permanente, tais como equipamentos de escritório e esportivo, considerar valor acima de R$ 1.200,00 a
unidade. Sinalizar para lançamento na planilha de controle.

54

Na remuneração de dirigente com vinculo estatutário, foi apresentado recibo devidamente assinado com
comprovação de depósito em favor do beneficiário, acompanhado das guias de IR e GPS quitadas. (A
Confederação poderá inserir no projeto de manutenção da entidade (1.2) até cinco dirigentes, cada um
com o teto de R$ 27.505,32, desde que o valor total de atividade meio não ultrapasse 25% do total do
orçamento).

55

Para os projetos do item 5.7 Tributos e Dívidas em Geral, verificar se os pagamentos serviram apenas 
para as despesas com o cumprimento da Transação Tributária celebrada com fundamento na Lei 
13.988/2020 em projetos propostos ao COB.
-Anexar ofício de consulta ao COB (Área Jurídica) e ofício de resposta encaminhado pelo COB. Caso a 
consulta e resposta tenham sido realizadas por e-mail, anexar os e-mails.
-Anexar  comprovante do pagamento, DARF e Termo de Transação Tributária.

SIGEF

1 Verificar se formulário 4 apresenta o período de execução, título do projeto e naturezas de despesas, em
conformidade com o constante do formulário 1 – Solicitação de Recursos?

2
Verificar se todos os lançamentos de pagamentos efetivados no F 4, estão correspondendo aos
documentos disponibilizados no upload e aos documentos encaminhados na PC, meio físico, tanto
quanto ao valor, favorecido, tipo, nº do documento, data de emissão e de pagamento.

3 Verificar se no Demonstrativo da Conciliação do Projeto, encaminhado na prestação de contas, consta
todas as movimentações financeiras referente ao Projeto.

4

Verificar se o módulo de cadastro do SIGEF, de todos os favorecidos com pagamentos na prestação,
encontra-se corretamente preenchido e em conformidade com os pagamentos efetivados no projeto.
Quando for o caso, verificar a disponibilização no upload, da respectiva documentação de base, também
encaminhada em meio físico (EX: Contratos, Processos de Seleção, conforme definição do Normativo
COB – COM 010, CTPS, Termo de Obrigações e Responsabilidades etc.)

5

Verificar se a Prestação de Contas encaminhada em meio físico e sistemico contém: 
F.1 (última versão), F.2, F.3, quando for o caso, F.4, detalhamento do F 4 (última versão), formulários
5, 6, 7 e 8, quando for o caso, Demonstrativo da Conciliação do Projeto, extrato da CEF da c/c
específica de movimentação da Lei Piva, referente ao período das movimentações financeiras do projeto,
Demonstrativos de cálculo de correção e respectivos comprovantes de depósitos, recomposição e
justificativas , quando for o caso.

6 Verificar na análise do Saneamento e/ou do Ressaneamento, se o atendimento ao solicitado e
encaminhado em meio físico, também foi inserido no módulo de prestação de contas do SIGEF.

7
Verificar na análise do Saneamento e/ou do Ressaneamento, se o atendimento de correções no
Formulário 4, que impliquem nas vinculações da conciliação bancária do respectivo mês, também foram
corrigidas no módulo da respectiva Conciliação bancária no SIGEF. 

8 Após conformidade da Prestação de Contas, efetivar a contabilização da mesma no sistema Microsiga,
anexando a prestação em meio físico, o relatório do SIGEF de indicação do status de “FINALIZADO”.

Resumo da análise:
Descrição:
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OBSERVAÇÕES:

ANALISADO POR:

EXIGÊNCIAS ATENDIDAS EM:

ANALISADO EM :
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Se afirmativo, verificar se foi encaminhada alguma justificativa e verificar se a mesma pode ser aceita. Caso 
não tenha justificativa,  glosar.

Caso não, solicitar esclarecimento quanto a divergência entre as informações (ex: datas de entrada e saída) informadas no 
formulário 3 em relação as executadas no projeto,  reservando-nos novo formulário 3 com as informações corretas (em 
Excel).  Verificar se o esclarecimento pode ser aceito. 

Caso não, solicitar esclarecimento quanto a divergência entre as informações (ex: datas de ida e volta) solicitadas o 
formulário 2 em relação as executadas no projeto, reservando-nos novo formulário 2 com as informações corretas (em 
Excel).  Verificar se o esclarecimento pode ser aceito. 

Caso não, solicitar esclarecimento quanto a divergência entre as informações (ex: datas de ida e volta) solicitadas o 
formulário 2  em relação as executadas no projeto, reservando-nos novo formulário 2 com as informações corretas (em 
Excel). Verificar se o esclarecimento pode ser aceito. 
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Em caso de glosa de despesas, foi solicitado a correção do valor com incidência de correção monetária ?

Obs: Exceção: não há necessidade de apresentação de CPNJ das despesas "emergenciais", 
contabilizadas dentro da naureza de "Despesa de Contingência".
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Na apresentação de pagamento de JETON, no item de lei 1.2, natureza JETON, foi apresentado recibo de 
pagamento ao beneficiário, no valor de até R$ 500,00 (quinhentos reais), informando a qualificação da reunião 
do órgão colegiado a que se refere, com data de sua realização, devidamente assinado, datado e comprovante de 
depósito em favor do beneficiário. Obs.: Não serão permitidos pagamentos de jeton, em um mesmo mês e para 
um mesmo membro do colegiado, de mais de 2 (duas) sessões/reuniões, considerados todos os colegiados da 
entidade. Caso tenha mais de 2 pagamentos para o mesmo beneficiário, o terceiro deve ser glosado.

Para todo pagamento de JETON deverá constar em anexo ato de nomeação do membro do colegiado (poderão 
ser enviadas ata da reunião de posse ou portaria ou termo de posse de cada membro), a ATA da reunião, 
devidamente assinada e lista de presença dos participantes da reunião do órgão colegiado constando as 
assinaturas.

Caso não, foi encaminhado algum esclarecimento quanto a divergência de natureza de despesa? Caso 
positivo, verificar se o esclarecimento pode ser aceito. 

Verificar se em projetos de Manutenção da Entidade anteriores foi pago JETON para o mesmo beneficiário, 
uma vez que caso uma pauta se desdobre em mais de uma sessão/ reunião, o pagamento não poderá ser 
duplicado, mesmo ocorrendo em meses diferentes. Caso a pauta esteja duplicada, o pagamento deve ser 
glosado.
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Substituir por "RESUMO DA ANÁLISE"

Anexar ofício de consulta ao COB (Área Jurídica) e ofício de resposta encaminhado pelo COB. Caso a consulta 
e resposta tenham sido realizadas por e-mail, anexar os e-mails.
Anexar comprovante do pagamento, DARF e Termo de Transação Tributária.

Esse campo deve ser de preenchimento obrigatório pelo analista com o resumo final da análise. Exemplo: 
Todas as solicitações realizadas durante a análise financeira de Prestação de Contas, em fase de saneamento e 
ressaneamento, foram atendidas pela Confederação, restando as inconsistências abaixo 
especificadas.(DETALHAR). As inconsistências foram glosadas e recompostas com recursos próprios pela 
Confederação, conforme Política de Descentralização vigente.

Na remuneração de dirigente com vinculo estatutário, foi apresentado recibo devidamente assinado 
com comprovação de depósito em favor do beneficiário, acompanhado das guias de IR e GPS 
quitadas. (A Confederação poderá inserir no projeto de manutenção da entidade (1.2) até cinco 
dirigentes, cada um com o teto de  R$ 27.505,32).

Página 12 de 14



Check List aplicável aos projetos com fatos geradores a partir de junho de 2021.

Página 13 de 14



Check List aplicável aos projetos com fatos geradores a partir de junho de 2021.

Incluir campo: "ANALISADO POR" para que o analista inclua o nome
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