
 
 

PROGRAMA DE APOIO AOS ATLETAS DO SISTEMA AABB 

Manual para Prestação de Contas 

 

O Programa de Apoio é regido por regulamento específico que está disponível no site da FENABB em: 

http://www.fenabb.org.br/programa-apoio-ao-atleta 

Este manual foi elaborado com intuito de facilitar o processo de prestação de contas para as AABBs e atletas 

contemplados. 

Seguem abaixo algumas explicações importantes: 

1. Liberação de Recursos 

Em 2017 o programa abrange o período de oito meses entre abril e novembro. O valor da parcela mensal 

é determinado de acordo com o nível de destaque do atleta, conforme abaixo: 

DESTAQUE PARCELA MENSAL 

Sul-Americano R$ 1.000,00 

Nacional R$ 750,00 

Estadual R$ 500,00 

 

A primeira parcela (abril) será liberada após o envio do contrato assinado em três vias pela AABB e pelo 

atleta ou responsável (menor de idade). 

As próximas parcelas serão liberadas quando a documentação para comprovação do uso da parcela anterior 

for enviada e estiver em conformidade com o regulamento (artigos 8º e 9º). 

Caso o atleta não comprove os gastos do mês anterior, a próxima parcela fica bloqueada até o envio da 

prestação de contas e o valor recebido pode ser debitado. 

Se o valor comprovado for menor que o concedido na última parcela, a próxima parcela fica bloqueada até 

o envio de comprovações no valor correspondente à diferença informada. 

Exemplificando: 

 Se a FENABB liberou R$ 1.000,00, mas as comprovações somam apenas R$ 800,00, a diferença de 

R$ 200,00 pode ser debitada. 

Sequência de ações: 

 

 

 

 

 

 

Envio do 

Contrato 

assinado no 

prazo 

previsto 

Comprovação do 

uso das parcelas 

recebidas. Até o 

15º dia do mês 

seguinte (15/5) 

Recebimento da 

primeira parcela 

(abril) 

 

Comprovou 

corretamente e 

no prazo. 

Não 

comprovou 

Comprovou 

valor inferior 

Análise da 

documentação 

enviada. 

Próxima parcela 

fica bloqueada e 

a diferença na 

comprovação 

pode ser 

debitada. 

Recebimento da 

próxima parcela. 
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2. Documentos para prestação de contas: 

Conforme artigo 8º do Regulamento, os recursos destinados aos atletas podem ser utilizados das seguintes 

formas: 

a) Participação em competições (passagens, alimentação, hospedagem, inscrição, etc). 

b) Treinamento – preparação física e técnica. 

c) Material esportivo. 

d) Outros itens necessários para aperfeiçoamento do desempenho do atleta, sujeitos à avaliação da 

FENABB. 

 

Para facilitar o processo de comprovação dos gastos, AABB/atletas devem guardar e organizar todos os 

recibos, notas fiscais, inscrições, enfim, qualquer documentação que demonstre a correta utilização da verba 

concedida, para evitar que os valores já liberados sejam debitados posteriormente. 

 

A AABB deve manter cópias de toda a documentação enviada para a FENABB. 

 

3. Fotos dos Eventos, material de divulgação e uniformes cedidos pela FENABB: 

No artigo 9º do regulamento lê-se: 

 

“A prestação de contas (anexo 4) deverá ser enviada para FENABB até 15 (quinze) dias após a realização dos gastos 

mensais, anexando comprovações das despesas e de participação com o resultado obtido (se houver), por meio de 

recibos e/ ou notas fiscais, com cópia do material de divulgação contendo fotos com boa qualidade de visualização e 

notícias da mídia impressa ou eletrônica”.  

 

Um dos principais objetivos do Programa de Apoio é divulgar as marcas da AABB, FENABB e Seguro Ouro 

Vida. Considerando este fato, a FENABB distribuirá aos atletas contemplados kits de bonés e camisetas que 

deverão ser utilizados sempre que possível nos treinamentos, competições e aparições em mídia. É muito 

importante também, que em entrevistas seja citado o apoio da AABB. 

 

Sempre que houver participação em eventos, os atletas deverão reunir fotos que serão remetidas junto aos 

comprovantes e ao formulário de Prestação de Contas (Anexo 4).  

4. Prazo para prestação de contas: 

Conforme regulamento, AABB/atleta têm prazo de 15 dias após a realização dos gastos mensais para envio 

da Prestação de contas, ou seja, os gastos referentes a junho, por exemplo, deverão ser comprovados até 

o dia 15 de julho. 

O não cumprimento do prazo prejudicará a liberação das próximas parcelas e, conseqüentemente, o 

planejamento do atleta. 

Toda a documentação deve ser enviada para o e-mail: gerev@fenabb.org.br 

*Todos os processos de 2017 serão encerrados até 16 de dezembro, não havendo possibilidade de recebimento de parcelas 

bloqueadas. Parcelas recebidas, mas não comprovadas, serão automaticamente debitadas na data citada. 
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