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INTRODUÇÃO 

Fechando o ano de 2019, a Comissão Fiscal do Clube Regatas desempenha a principal 
competência que lhe é atribuída pelo Estatuto: apreciar e emitir parecer prévio sobre as 
contas da diretoria executiva. A análise realizada pela Comissão subsidia o Conselho 
Deliberativo com elementos técnicos para emitir seu julgamento e, assim, atender aos 
sócios, no seu justo anseio por transparência e correção na gestão dos recursos do clube. 

Encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Diretoria Executiva, Sr. 
Orlando Nista Junior, as contas ora analisadas referem-se ao período de 1 o de janeiro a 
31 de dezembro de 2019, primeiro ano de mandato desta diretoria, e incluem os 
balanços gerais e demonstrativos de resultados sobre a execução dos orçamentos de que 
trata o referido estatuto. 

Registramos que a Comissão emite parecer prévio apenas sobre as contas prestadas pelo 
Presidente da Diretoria Executiva exclusivamente deste período. 

O Relatório sobre as Contas da diretoria executiva contempla informações sobre todas 
as diretorias e suas despesas, compondo, assim, um panorama abrangente da 
administração do clube. 

O exame das contas constitui a ma1s nobre, complexa e abrangente tarefa 
atribuída a esta Comissão, seja por sua singular relevância, 
por permitir aos sócios o conhecimento do resultado das atividades da diretoria 
executiva, seja pela amplitude dos temas tratados e profundidade das análises realizadas 
por esta Comissão. 

Efetivados os trabalhos e concluído o Relatório, apresentamos a seguir o conteúdo 
resumido de cada uma das suas seções. 

Além desta introdução, o Relatório contém outros 4 capítulos. 

O capítulo 1 apresenta o Parecer Prévio aprovado pela Comissão neste quarto trimestre 
de 2019. 

O capítulo 2 contém análise dos principais instrumentos de planejamento e orçamento
Base Orçamentária, bem como da gestão fiscal realizada em 2019. 

O capítulo 3 apresenta os resultados e as conclusões do Balanço Geral referente a 2019, 
realizada no intuito de demonstrar vanos aspectos 
relevantes, a situação patrimonial do clube em 31/12/2019 e o resultado patrimonial 
consolidado, financeiro e orçame 
trabalho se refere à verifí 

~'\. c~nsol idad~.m~amentand 

~~erto P. ~ita r. '\r"J91-~~~~ 
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O capítulo 4 apresenta o Parecer da Comissão Unificado pelos seus membros como 
resultados da apreciação final das Contas prestadas referentes ao exercício de 2019. 
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1. PARECER PRÉVIO E FUNDAMENTAÇÃO 

1.1 Parecer Prévio sobre as Contas da Diretoria Executiva 
1.1.1 Contas da Diretoria Executiva 

Em cumprimento ao art. 46, Capítulo VII, do Estatuto Social do clube, a 
Comissão Fiscal apreciou as contas da Diretoria Executiva relativas ao exercício 
de 01/01/2019 à 31/12/2019, com o objetivo de emitir parecer prévio. Nos 
termos do art. 32 do estatuto, as referidas contas são compostas pelo Balancete, 
Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados do exercício e pelos 
relatórios sobre a execução das despesas e investimentos. 

1.1.2 Competência do Presidente 

Nos termos do art. 29, inciso XII, do Estatuto Social, compete exclusivamente 
ao Presidente da diretoria executiva apresentar, a cada 3 (três) meses, ao 
Conselho Deliberativo, um relatório circunstanciado dos fatos ocorridos durante 

a sua gestão, fazendo-o acompanhar-se de um balancete que demonstre a 
situação econômica e fmanceira do Clube. Esses documentos serão reunidos 
para o relatório anual de fim de mandato. Conforme o inciso XV 
do mesmo artigo: compete ainda ao Presidente supervisionar, com os diretores, 
as atividades do Clube. Por competência, a elaboração e consolidação do 
relatório sobre a execução das despesas é da Diretoria. 

1.1.3 Competência da Comissão Fiscal 

Em cumprimento ao seu mandato, e conforme estabelecem o art. 46 do Capítulo 

VII do Estatuto Social, este parecer prévio é conclusivo no sentido de 
expnm1r: 

• Se as contas prestadas pelo Presidente representam adequadamente as 
posições financeira, orçamentária, contábil e patrimonial, em 31 de dezembro de 
2019; 
• Se houve observância aos princípios éticos e legais que regem a administração 
e gestão financeira, com destaque para o cumprimento de normas e 

procedimentos consoante ao cumprimento do orçamento em exercício bem 
como as demais operações realizadas com recursos do Clube. 
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• O cumprimento das despesas previstas em face do orçamento do exercício, 
quanto à legitimidade, eficiência e economicidade, bem como o cumprimento de 

metas orçamentárias previamente planejadas; 
• O reflexo da administração financeira e orçamentária no desenvolvimento 
econômico e social do clube; 
• O cumprimento dos limites e parâmetros estabelecidos pelo Orçamento em 
exercício. 

Cabe ressaltar, contudo, que as Contas representam a consolidação das contas 
individuais das diretorias dependentes do orçamento. 

Feitas essas ponderações, a Comissão considera que as evidências obtidas são 
suficientes e adequadas para fundamentar as opiniões de auditoria que compõem 
o presente Parecer Prévio. 

1.1.4 Competência do Conselho Deliberativo 

De acordo com o art. 15, capítulo VII, § 3°, inciso b, do Estatuto Social do 
Clube, é da competência exclusiva do Conselho Deliberativo julgar 
trimestralmente as contas prestadas pelo Presidente em exercício, também 
deverá julgar as contas do exercício concluído anualmente. 

Para tanto, nos termos do art. 29, inciso XII, do Estatuto Social: cabe à 
Comissão Fiscal examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas 
trimestral e anualmente pelo Presidente. O parecer prévio emitido pela 
Comissão é um subsídio tanto para o para o julgamento do 
Conselho Deliberativo. 

1.1.5 Parecer Prévio 

A Comissão Fiscal é de parecer que as Contas atinentes ao exercício financeiro 
de 01/01/2019 à 31/12/2019, apresentadas pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente Orlando Nista Junior, consignados no relatório, representam 
adequadamente as pos1çoes financeira, orçamentária, 
contábil e patrimonial, em 31 de dezembro de 2019; 

Consoante à observância da regularidade fiscal com as contas do exercício e no 
tocante aos procedimentos adm · · ·ativos previstos para gestão administrativa 

la qu ' ntas estão em condições de serem 
niiiWnmuo p lo Conselho Deliberativo. 
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As demonstrações contábeis consolidadas, compostas pelos balanços 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e pela Demonstração das Variações 
Patrimoniais, refletem a situação patrimonial em 31/12/2019 e os resultados 
orçamentário, financeiro e patrimonial relativos ao exercício até 
essa data. 

1.1.5.2 Opinião sobre o relatório de execução do orçamento 

O relatório sobre a execução do orçamento de 2019 demonstra que houve 
observância aos princípios administrativos que regem a administração do Clube, 
em especial quanto ao que estabelece a peça 
orçamentária anual. 

Os índices financeiros demonstram recuperação econômica se comparados aos 
anos anteriores, sinal do comprometimento com a gestão do patrimônio e ações 
tomadas no sentido desta recuperação. 

Chama-se à atenção para o superávit do período de R$ 529.686,00 e índices de 
alavancagem em ascensão. 

~~rtoP. 
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2. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

Considerando o orçamento aprovado para o período pelo Conselho Deliberativo, 
as despesas podem ser comparadas com previsão orçamentária do atual período. 

2019 
Competência Receitas Despesas RMultado 

2019 11.701.584 11.171.898 529.686 

Total 11.701.584 11.171.898 529.686 

Tab. 1 Resultado Operacional 2019 

O resultado operacional do período é um 't~'wmrit de R$ 529.686,00. As 
receitas previstas do período totalizaram o valor aproximado de R$ 
11.701.583.71 sendo as despesas com valor aproximado de R$ 11.171.898,42. 

As receitas são formadas principalmente pela contribuição do quadro social, 
seguida pelas receitas patrimoniais e atividades sociais, estas em menor escala. 

Destaque para o evento "Chapéu de Palha" representando 41% das receitas de 

atividades sociais no ano de 2019, representando um grande sucesso do evento 
realizado na Praça de Souzas após muitos anos sendo realizada na Praça 
Campinas. 

A atividade "Pilates" continua sendo majoritariamente a receita das atividades 

esportivas com 50%. 

A negociação de títulos patrimoniais com 41% demonstrando grande 
movimentação neste item. 

As despesas trabalhista, encargos e tributárias continuam sendo grande parcela 
de despesas com 60%, seguidas de das despesas gerais com 38% demonstrando 
ainda grandes investimentos e manutenções realizadas. 
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Resultado Operacional 

2015 676.345.00 

2016 1.199.574,00 

2017 610.178,00 

2018 -
2019 529.685,89 
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Tab. 4- Resultados Operacionais 

Resultado Operacional 

r-- 1- • Resultado Operacional 

r-- r-- r-

r-- r-- -

2015 2016 2017 2018 2019 

Fig. 8 - Resultado Operacional 
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2019 
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Resultado Operacional 

Receitas R$ 
464,74 

10.274.114,68 
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383.931,25 
4m209;50 
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Despesa.s R$ 
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Tab. 5 -Receitas e Despesas em 2019 classificadas por importância 
consolidadas 

~r 
Adalbe rto P. Olive1ra J • 
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2017 2018 201.9 

610.778 241.61.9 - 120.180 

11.624.777 2.792.689 2.858.669 

5,1% 8,7% -4,2% 

11.624.777 2.792.689 2.858.669 

12.343.954 12.265.545 12.474.513 

0,94 0,23 0,23 

4,9% 2,0% ·1,0% 

12.343.954 12.265.545 12.474.513 

10.622.436 10.966.556 11.274.328 

116% lU% lll% 

768.362 51.9.625 550.925 

390.299 nuas 683.776 

1,97 0,67 0,81 

Tab. 6 - Inclices de Alavancagem 

Rubens Domene Martins 

== ---

AV. CEL. SILVA TELLES . 462 . CAMBUÍ . CAMPINAS/SP . 13024.000 
FONE/FAX: (19) 3794.2700 . www.cluberegatas.com.br . sas@cluberegatas.com.br 
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Fig. 1 O -Índices de Alavancagem 

3. Balanço Geral 

Os indicadores abaixo têm como objetivo demonstrar a evolução patrimonial do 
clube ao longo dos últimos anos tendo em vista a responsabilidade na gestão do 
patrimônio de forma que se possa avaliar a conduta e os critérios empregados para 
nortearem e embasarem as decisões a serem tomadas em respeito aos próximos 
orçamentos patrimoniais. 

À exceção da Liquidez Corrente que permaneceu em ligeira queda, todos os demais 
índices demonstram mellioria do patrimônio com grande recuperação em relação ao 
exercício anterior. Isto demon a co despesas e receitas 
refletindo o rumo da gestã ~ i ~~~,.,. 

~~~ive1ra)r. 
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Em cumprimento ao seu mandato, e conforme estabelecem o art. 46 do Capítulo VII 
do Estatuto Social, este parecer prévio é conclusivo no sentido de 
exprimir: 

• As contas prestadas pelo Presidente representam adequadamente as posições 
ímanceira, orçamentária, contábil e patrimonial, em 31 de dezembro de 2019; 

• Houve observância aos princípios éticos e legais que regem a administração e 
gestão financeira, com destaque para o cumprimento de normas e procedimentos 
consoante ao cumprimento do orçamento em exercício bem como as demais 
operações realizadas com recursos do Clube. 

• As despesas previstas em face do orçamento do exerc1c1o, quanto à 
legitimidade, eficiência e economicidade, bem como o cumprimento de metas 
orçamentárias previamente planejadas foram atendidas; 

• O reflexo da administração Ílnanceira e orçamentária no desenvolvimento 
econômico e social do clube está exprimido nos capítulos anteriores; 

• A recuperação dos índices financeiros em meio a uma economia em queda 
reflete o comprometimento da gestão do patrimônio; 

Por assim considerar plenamente satisfeitas as exigências estatutárias 
explicitadas acima esta comissão recomenda por unanimidade a aprovação das 
contas do período referente ao exercício de 2019. 

Nada tendo mais a acrescentar. 
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