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Campinas, 20 de dezembro de 2019. 

À 

Federação Nacional dos Clubes Esportivos – FENACLUBES. 

Campinas  – SP. 

Ref.: Relatório Final da Auditoria dos Gastos com o Congresso Brasileiro de Clubes – 

Projeto Plurianual 2016/2020 – resumo demonstrativo da verba recebida e aplicada no 

período de 2015 a 2019. 

Prezados Senhores, 

Consoante ao estabelecido na alínea “b” do inciso IV do Artigo 2° da Lei n° 11.345 de 

14 de setembro de 2006, alterada pela Lei 13.155 de 04 de agosto de 2015, com repasse 

dos recursos da Loteria Timemania, vimos pelo presente apresentar nosso parecer sobre 

a revisão dos gastos efetuados no Congresso Brasileiro de Clubes, trazendo o resumo da 

verba recebida e aplicado no período de 2015 a 2019, referentes ao Projeto Plurianual 

2016-2020.  

O objeto dos trabalhos de “Auditoria Independente” tem como escopo a “Revisão dos 

Gastos” apresentados pela “Federação Nacional dos Clubes Esportivos – FENACLUBES”, 

em conformidade à legislação retro mencionada, a fim de aferir se a competente 

documentação é considerada fidedigna em todos os aspectos substanciais e legais, 

principalmente no que concerne aos procedimentos dos processos de aquisição e 

financeiros.  

O repasse dos recursos da Loteria Timemania, bem como os rendimentos das aplicações 

dos recursos enquanto não utilizados, e os gastos com o evento Congresso Brasileiro de 

Clubes, teve a movimentação, na vigência do projeto, conforme demonstrada no 

quadro a seguir. 
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Embasados nas revisões e verificações implementadas nos documentos acima, somos 

de opinião que os valores apresentados encontram-se subsidiados em documentos 

fiscais, cotações, registros, normas e procedimentos considerados SATISFATÓRIOS, eis 

que demonstram com segurança, as informações processadas e originárias das práticas 

e operações registradas no período de nossos exames. 

Vale lembrar que foram feitas auditorias dos gastos preliminares e apresentados 

relatórios intermediários, conforme requerido.  

Permanecemos à disposição para os esclarecimentos complementares porventura 

necessários. 

 

                 Atenciosamente, 

 
 


