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Introdução
Devido às várias questões administrativas colocadas aos serviços administrativos do
Comité Olímpico Cabo-Verdiano (COC), foi verificada a necessidade e construção de
um manual para apoio aos seus parceiros na identificação dos procedimentos
aprovados considerando os procedimentos no termos da lei em vigor.

Modalidades de pagamentos
Uma das funções da tesouraria é proceder ao pagamento das diferentes despesas dos
Serviços Centrais sendo que para isso existem diferentes meios de pagamento tais como:
a) Pagamento por Numerário; (se o valor for menor ou igual 3.000.00)
b) Pagamento por Cheque;
c) Pagamento por Transferência Bancária;
d) Pagamento ao estrangeiro.

Para efetuar os pagamentos as federações devem enviar,
a) a)Pedido de autorização com descrição do que vai ser pago e o valor a ser pago,
sendo que se o pedido for enviado por correio eletrónico deve ser realizado para
info@coc.cv.
b) Enviar fatura ou fatura/recibo.
i.
Se o pagamento for diretamente para o fornecedor, este tem que estar em
nome do Comité Olímpico Cabo-verdiano.
c) Enviar as coordenadas bancárias (Nome do beneficiário, Nº da conta, Nome do
banco, NIB, IBAM, e SWIFT da conta)

Processo pagamento prestação de serviço
Na formalização de processos de prestação de serviços devem ser apresentados os
seguintes documentos:
a) Nome do beneficiário,
b) Os seus dados bancários,
c) E o NIF.

Definições
A Factura é um documento de valor contabilístico que atesta uma transação comercial
entre duas pessoas ou empresas (ver Anexo A). Deve conter informação sobre o produto
ou serviço prestado, bem como a quantidade e o valor desta transação.
1. As facturas devem conter os elementos previstos no número 5 do artigo 32º do
Regulamento do IVA.

2. A designação factura mencionada no Código do IVA,
significa:
a) factura; e
b) Factura-recibo.

O Recibo (ver anexo B) é um documento escrito em que alguém (pessoa ou empresa)
declara ter recebido de outrem o que nele estiver especificado.

A Fatura PRO-FORMA (ver anexo C) é um documento em que uma oferta comercial é
detalhada . O vendedor emite uma fatura pro forma antes de finalizar a venda
especificando as condições da venda. Desta forma, a fatura pro forma torna-se uma
reflexão ou um adiantamento do que será a fatura comercial. Por isso não tem efeito fiscal.
Considera-se Proforma como um Orçamento para ser possível verificar o preço de um
determinado produto ou serviço. Não poderá ser feito um pagamento sobre a apresentação
de um PRO-FORMA.

Prazo de pagamento
O Comité Olímpico Cabo-verdiano considera o prazo mínimo de 48 horas para efetuar o
pagamento solicitado

Procedimentos de candidatura aos programas e apresentação de
resultados
a) Para a aplicação ao financiamento proposto pelos programas de apoio ao
desenvolvimento desportivo é necessário as organizações candidatas realizarem
um conjunto de procedimentos para a atribuição das verbas previstas.
b) Os formulários de candidatura e condições de candidatura estão disponíveis desde
o inicio do ano civil.
c) Estas normas orientadoras são impostas pelo regime de “payment by reciept” da
Solidariedade Olímpica do Comité Olímpico Internacional.
d) Devem ser realizados os seguintes procedimentos gerais:
a. Realização do preenchimento do formulário de candidatura ao programa
de apoio com respetiva orçamentação.
b. Apos a alocação da verba do programa de apoio fazer o envio das faturas
a pagamento para processamento contabilístico dentro das rubricas
devidamente orçamentadas.
c. Em conformidade com a portaria 64/2014, e todos os pagamentos serão
emitidos ao favor dos fornecedores.
d. Realizar o relatório final no máximo 2 mês no fim de atividade.

1 - Realização do
preenchimento do
formulário de
candidatura ao
programa de apoio
com respetiva
orçamentação.

2 - Decisão do
Orçamento e
transmissão de
valores de verbas
atribuídas ao
projecto

3 Solicitar ao
Fornecedor o envio
das Faturas em
Nome do COC em
consonância com as
Rubricas constantes
na candidatura
realizada.

5 – Emissão do
Pagamento das
faturas e realização
do Controlo
Orçamental das
Rubricas em
relação o definido
no projecto de
candidatura.
Recepção do
Recibo após
pagamento

6 – Inserção das
despesas no
Relatório
Financeiro do
Projecto para envio
para a SO - COI

7 – Envio do
relatório da
atividade
financiada até 2
mês após o seu
termino

8 – Inserção dos
resultados do
relatório de
atividade das
federações no
relatório Técnico a
enviar para a SO COI

e) O financiamento do COC não é realizado diretamente à Federação Desportiva
(outro parceiro do COC), sendo que todos os pagamentos são feitos a fornecedores
de Serviços ou de Materiais das atividades elencadas.
f) Para os efeitos de pagamento só serve o Envio de Fatura Final do serviço ou
material, sendo que depois do pagamento será solicitado o recibo comprovativo
de pagamento a esse fornecedor.
g) O COC irá ter preferência de pagamento das faturas emitidas por método de
Transferência Bancária ou Cheque e apenas excecionalmente em dinheiro
(sempre com fatura em mão e ao fornecedor de serviço / material em contra
entrega do Recibo comprovativo de pagamento).
h) O não comprimento dos passos enunciados irá condicionar os restantes
financiamentos considerados ou/e futuros candidaturas a novos programas de
apoio.
i) O COC reserva‐se o direito de consultar outros serviços equiparados a fim de obter
o melhor serviço e preços e propor os mesmos às Federações.

ANEXO A
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