
Parecer Conselho Fiscal - Contas 2020 

 

Prezados membros da Direção da CBSurf 

 

Apresentamos aos prezados senhores Parecer relativo à Análise das Contas referente o ano de 

2020. 

Não podemos deixar de registrar que este conselho foi eleito no dia 22/02/2022. Sendo que a 

partir desta data é que tivemos acesso as informações para iniciarmos as análises que 

apresentamos a seguir. 

Em virtude de todas as situações que ocorreram no passado as contas do período em questão 

acabaram não sendo analisadas dentro de um período considerado adequado para uma análise 

criteriosa e profunda. 

Diante do exposto salientamos que nosso trabalho de Análise das contas se baseou nos 

documentos recebidos pela atual empresa responsável pela Contabilidade da CBSurf e empresa 

responsável pela Auditoria. 

Abaixo relaciono documentos que foram apreciados: 

- Balanço Patrimonial relativo ao período 2020; 

- Demonstrações de Resultado relativo ao período 2020; 

- Balancetes relativo ao período 2020; 

- Razões contábeis relativo ao período 2020; 

- Demonstrativo de Recursos e Destinação relativo ao período 2020; 

- Parecer da Empresa de Auditoria relativo ao período 2020; 

- Contratos de Prestação de Serviço; 

- Extratos Bancários. 

Como exposto anteriormente, em função do tempo entre a posse deste Conselho e a data para 

apresentação deste parecer, devemos salientar que não houve  possibilidade de analisar todos 

os documentos gerados neste período, muito em função do grande volume de documentos, 

como também pela questão de distanciamento geográfico, onde a Sede da CBSurf é em São 

Paulo e os Conselheiros ora eleitos 02 (dois) estão sediados em Florianópolis (SC) e outro em 

Recife (PE), fato este que impossibilita a movimentação deste volume de documentos. 

No decorrer das análises várias dúvidas que surgiram foram questionadas a atual empresa de 

Contabilidade a fim de termos clareza e assertividade na nossa análise. As quais foram 

satisfatoriamente esclarecidas. Como parte integrante deste parecer anexamos os 

questionamentos e respostas que obtivemos da Empresa de Contabilidade. 

Verificamos com a atual Contabilidade como estão as entregas de todas as declarações e 

obrigações contábeis e constatamos que está tudo regular. Questionamos também quanto as 

Certidões Negativas da entidade. Verificamos que a única que consta com pendência é a 
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Certidão de Débitos Trabalhistas. Apresentamos em anexo Certidões Negativas e Positiva que 

foram emitidas (data de emissão 14/03/2022). 

Também tivemos acesso a Consulta ao Sistema de proteção ao Crédito – Serasa, onde pudemos 

também levantar a existência de alguma pendência da CBSurf junto a fornecedores, instituições 

bancárias e Órgãos Públicos. Em anexo a este relatório apresentamos o extrato da consulta 

emitida em 14/03/2022, onde pode ser verificado que a situação está regular, não havendo 

qualquer restrição até a data da emissão deste extrato. 

Conforme pode ser observado no próprio relatório da Empresa de Auditoria, entendemos 

também que as demonstrações apresentadas atendem o que a técnica e legislação vigente 

determina. 

Após avaliação das contas apresentadas relativo ao ano fiscal 2020 emitimos nosso parecer com 

a aprovação das contas com as ressalvas abaixo relacionadas: 

1ª) No ano de 2020 foi efetuada a aquisição Notebook, sendo este o único Ativo Imobilizado da 

Confederação. Após verificações, ficou constatado que o mesmo foi adquirido para uso do então 

Presidente Sr. Adalvo Argolo. Não identificamos a devolução do mesmo. Neste caso solicitamos 

que o Departamento Jurídico notifique ao Sr. Adalvo a devolução deste equipamento. 

 
2ª) Ao consultar o Site da CBSurf verificamos a divulgação do Logotipo da CBSurf, Governo 

Federal, ISA e outras entidades, inclusive consta a empresa “Finanze Serviços Contábeis”, caso 

não seja uma Patrocinadora da CBSurf, orientamos a avalição jurídica quanto a permanência ou 

retirada dos mesmos. 

 
3ª) Solicitamos ao Setor Juridico e Direção Financeira da CBSurf que solicitem junto ao Agência 
de Fomento do estado do Pará, certidão ou documento hábil que comprove a prestação de 
contas e/ou a finalização do Convênio 15/200, relativo ao repasse de R$ 80.000,00 recebido em 
07/12/2020 para realização de Campeonato de Surf em Agua Doce. 
 
Florianópolis, SC, 16 de março de 2022 

 

 

       MARCIO BOGONI              VANDERLEI GREGO         MATUSALEM BARBATO GONZAGA      

Presidente Conselho Fiscal  Conselheiro Fiscal            Conselheiro Fiscal 
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