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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

   

   

O Conselho Fiscal da Federação Nacional dos Clubes Esporti os - FENACLUBES, de 
acordo com suas atribuições estatutárias, nos termos da alínea "a", do inciso II, do 
artigo 40 do Estatuto Social, e após receber da Diretoria Executiva da FENACLUBES 
a proposta para contratação da ampliação da construção da sede administrativa 
da FENACLUBES, e, respeitando a deliberação do Conselho de Representantes: 

Considerando as diretrizes e ações que deverão nortear a entidade nos próximos 
quatro anos, aprovadas na Reunião Ordinária do Conselho de Representantes 
realizada no dia 20 de novembro de 2014, que tem como a primeira ação estruturar 
a sede administrativa da FENACLUBES na cidade de Campinas/SP, com a 
aquisição de imóvel para construção da sede própria; 

Considerando que conforme aprovado na Reunião Extraordinária do Conselho de 
Representantes, realizada no dia 28 de maio de 2015, a FENACLUBES adquiriu o 
imóvel para construção de sua sede própria; 

Considerando que a contratação da construção da sede administrativa da 
FENACLUBES foi assinada em 07 de junho de 2016; 

Considerando que com o avanço da obra, foi constatada a possibilidade de 
reformulação da execução do projeto executivo da sede própria, com retirada da 
escada externa do pavimento inferior e do aterro previsto, possibilitando a 
construção de escada interna e a ampliação de aproximadamente 50m2, que 
permitirá a construção de um depósito, além de viabilizar a construção de uma 
área social aberta com aproximadamente 30m2, ficando a sede administrativa 
com uma área total de aproximadamente 300m2; 

Considerando a necessidade de definição dos materiais de acabamento e 
mobiliário interno, além da jardinagem externa da sede própria da FENACLUBES; 

Resolve proferir parecer favorável à contratação da ampliação da construção da 
sede administrativa da FENACLUBES, como também ao aditamento do contrato 
da empresa João Zeferino Ribeiro e Filho Ltda-ME, contratada para prestação de 
serviços de mão de obra completa para todas as etapas de construção da sede 
administrativa da FENACLUBES, conforme contrato assinado em 07 de junho de 
2016, tomando por base o valor máximo do metro quadrado incialmente 
contratado. Este Conselho resolve ainda, autorizar a contratação dos materiais de 
acabamento e mobiliário interno, além da jardinagem externa da sede 
administrativa da FENACLUBES, que deverão ser escolhidos, levando-se em çonta 
os artigos de melhor qualidade possível. 
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Por este parecer, autorizamos ainda a utilização do valor dos superávits 
acumulados até 31/12/2016, como limite máximo para construção da sede própria, 
incluindo os impostos e taxas relativos à regularização da construção, tais como 
Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros - CLCB, Vistoria da SANASA e 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, necessários à retirada do 
Certificado de Conclusão de Obra - CCO e a expedição do Alvará de 
Funcionamento junto à Prefeitura Municipal de Campinas, assim como a retirada 
da Certidão Negativa do INSS referente à obra junto à Receita Federal do Brasil, e 
o Registro e Averbação do Imóvel no 1° Registro de Imóveis de Campinas, 
permanecendo como reserva o superávit do exercício de 2017. 
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Dou eu Buzato 
Presidente 
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cio Eduardo ráella V 
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