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limo Sr. 

ANGELO DEMÉTRIUS CARRASCOSA 

Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Do Remo 

Análise de Prestação de Contas - 1 ° Quadrimestre 2018/ 2019 ^ 

o CONSELHO FISCAL DO CLUBE DO REMO, através de seus membros devidamente eleitos 
entre os membros desse CONSELHO DELIBERATIVO vem, com amparo nos art. 10 e 116, VI 
das normas estatutárias do Clube do Remo, apresentar PARECER TÉCNICO sobre as contas 
do Clube do Remo relacionadas ao pr meiro quadrimestre da gestão do atual CODIR. 

PARECER CONFIS N° 001/2019 

O presente Parecer do Conselho Fiscal do Clube do Remo trata dos fatos contabeis ocorridos no 

período de 11/2018 a 03/2019, registrados nos demonstrativos e apresentados a este Conselho 

Fiscal através de documentação suporte. ' • ' 

Para que fosse possível a continuidade do trabalho deste Conselho Fiscal na análise do 1° 

quadrimestre e dos meses subsequentes, focando nas boas práticas administrativas e de 

controle, foi emitido um parecer prévio com solicitação de documentos, além de recomendações 

diversas, dirigidos ao CODIR, com um conjunto de providências que permitissem a reanálise e 

possíveis reconsiderações, permitindo um parecer definitivo. 

Considerações do parecer inicial: 

A documentação foi apresentada pelo CODIR, após organização, registros e emissão de 

demonstrativos realizados pela Assessoria Contábil. 

Constatamos, de maneira geral, organização e clareza nos registros e na metodologia do 

trabalho utilizada da Assessoria Contábil do Clube. Ainda assim, apontamos para a necessidade 

de uma avaliação mais criteriosa de alguns itens das contas patrimoniais e de resultados do 
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Clube do Remo, cuja realização só se tornará possível com a apresentação de documentação 

hábil, ora solicitada. 

Abaixo, dirigimos ao CODIR a solicitação de informações e documentação, a fim de que seja 

possível, a partir da análise das contas do próximo quadrimestre, expor de forma exata TODOS 

os números e fatos que retratem a situação patrimonial do Clube do Remo. 

1. SOLICITAÇÕES 

O CONFIS solicitará formalmente ao CODIR que sejam apresentados para verificação, no 

prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, DOCUMENTAÇÃO referente a: 

a) Imóvel da Travessa Mercês: Contrato de Compra e Venda e/ou escritura do imóvel 

- adquirido; 

b) Acordos Judiciais: Relatório contendo informações dos acordos realizados no 1° 

quadrimestre de 2018/2019, bem como relatório de execução financeira, contendo 

o saldo devedor da Vara centralizadora da Justiça do Trabalho, até a presente data; 

c) Empréstimos: Documentação comprobatória dos Empréstimos obtidos no 1° 

quadrimestre 2018/2019 e relatório detalhado da execução; 

d) Projeto Baenão: Contrato firmado entre Clube do Remo e Projeto Retorno do Rei e 

relatório de execução financeira do contrato; 

e) Assessoria Jurídica: Contrato firmado entre Clube do Remo e Assessoria Jurídica; 

f) Assessoria Contábil: Contrato firmado entre Clube do Remo e Assessoria Contábil; 

g) Direito de Imagem: Contratos firmados entre os Atletas e o Clube do Remo; 

h) Aluguel / Auxílio Moradia de Atletas: Contratos firmados com os Atletas e Clube do 

Remo 

i) CAJ Construtora: Contrato firmado entre o Clube do Remo e a Construtora 

responsável pelas obras no Baenão. 

]) PROFUT - Relatório detalhando a situação fiscal do PROFUT; 

2. RECOMENDAÇÕES 

O CONFIS recomenda ao CODIR que sejam seguidas as seguintes orientações, envolvendo 

práticas administrativas, financeiras, orçamentárias e contabeis: 

a) Frequência na apresentação de contas: A fim de permitir uma melhor análise com 

resultados mais próximos da realidade do Clube e soluções mais imediatas 
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recomendamos ao CODIR a apresentação mensal da suas Prestações de Contas; e 

não mais no quadrimestre. 

b) Fundo Fixo: As Prestações de Contas de despesas dos fundos fixos concedidos aos 

Diretores recomendamos ser apresentadas à Contabilidade de forma organizada e 

padronizada, em relatórios específicos contendo o valor do adiantamento, as 

despesas realizadas, saldo remanescente e os respectivos comprovantes. 

c) Retenções Tributárias - Proceder a retenção de todos os tributos incidentes sobre 

prestação de serviços pagos com RPA, apresentando os comprovantes de 

recolhimento; . . -

d) Proposta Orçamentária - O CODIR deverá gerir a Proposta Orçamentária 

2019/2020 de forma que sejam apresentados Plano de Ações no decorrer do 2° 

quadrimestre objetivando compatibilizar os valores orçados/realizados, apresentando 

justificativas para variações ocorridas. 

e) Contratações - O CODIR deverá submeter todas as contratações à aprovação do 

Departamento Jurídico, que deverá chancelar todos os instrumentos contratuais, tipo 

assessorias, prestação de serviços e outros; 

f) Contabilidade - Reformular o Plano de Contas do Clube do Remo, que deverá ser 

adaptado para à exigência da APFUT e que no 2° quadrimestre seja apresentado 

conforme tais exigências; 

g) Recibos - Vedar a emissão de recibos de terceiros em papéis timbrados do Clube 

do Remo; 

h) Recibos de Salários - Atentar para o preenchimento de data em recibos de verbas 

salariais; 

i) Passagens Aéreas - A comprovação da aquisição de passagens aéreas deverá ser 

através de nota fiscal ou fatura; 

j) Despesas com combustível - Despesas com combustível devem ser comprovadas 

com notas/cupons fiscais, que devem ser anexados ao recibo de adiantamento, 

quando houver. , . 

Considerações após as solicitações e recomendações ao CODIR: 

O CODIR recebeu o Parecer prévio do CONFIS, e seguindo as solicitações contidas neste, e no 

prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, entregou toda a documentação solicitada, de forma a 

permitir a avaliação e a integridade dos registros contabeis. As recomendações exaradas no 
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parecer prévio, referentes a práticas de controle e apresentação documental, serão objeto de 

acompanhamento e avaliação nas próximas prestações de contas. 

Desta forma, atendidas as solicitações de apresentação de documentos e não sendo observadas 

ocorrências relevantes que evidenciassem má gestão dos recursos sob sua responsabilidade, 

mantidas as recomendações do parecer prévio, este CONSELHO FISCAL sugere pela 

APROVAÇÃO das contas do 1° Quadrimestre 2018/2019 apresentadas pelo CODIR 

Belém, 01 de julho de 2019 

Membro Titular CONFIS 


