
PROCEOIMENTOS OE REVISÃO EXECUTAOOS

,/ Análise da natureza dos valores registrados, bem como respaldo em documentação
suporte;

,/ Anáiise da movimentação dos saldos no periodo, bem como comprovações dos
principais saidos com os respectivos contratos e demais documentos;

,/ Verificação do pagamento em período subsequente, quando apiicável; e,

,/ Discussão e comprovação de reaiização dos saldos.

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

No ano de 2007 o Bahia S.A., efetuou sua adesão ao Concurso de Prognósticos denominado
"Timemania", sendo requerido o parcelamento de débitos junto ao INSS- Instituto Nacional
do Seguro Social, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e com o FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

A amortização da dívida, por, melo dos parcelamentos decorrentes da instituição do
"Timemania", se dará em 240 meses, conforme estabelece o art. 4º, parágrafo 1º, da Lei nº
11.345/2006. A apuração do valor das parcelas mensais dar-se-a a partir da divisão do débito
consoiidado pela quantidade total de meses remanescentes, deduzindo-se os recolhimentos
de valores de complemento.

Em 2010, através do Termo de Adesão às Regras do Concurso de Prognósticos Denominado
Timemania, o Esporte Clube Bahia ("ECB") confirmou a sua adesão ao Timemania em
substituição ao Bahia S.A..

É aguardada a consolidação total da dívida para determinar a necessidade de eventuais ajustes
na composição das dívidas, o que pode alterar o valor das dívidas e do patrimônio líquido.

A contabiiidade não procedeu :aos lançamentos de repasse (receita), retenções e do valor
líquido do repasse (rateado com: os beneficiários - RFB,FGTS,PGFN, INSS)referente aos meses
de Janeiro/12, Abril/12, Maio/H, Junho/12, Novembro/12, Dezembro/12 e Junho/13 por não
ter recebido da Caixa Econômica Federal os respectivos Demonstrativos de Repasses, com
exceção dos débitos relativos ao FGTS, pois o montante repassado pela Caixa Econômica
Federal ingressa em uma conta bancária especifica para este fim.

No "Balanço Pro Forma" ajustamos O montante registrado na rubrica "Conta Redutora
Impostos Bahia SA", pois este montante, que se refere à contrapartict.a"'da provisão efetuada
contabilmente relativo a RFB Timemania - Bahia S.A. (R$ 11.508.238) e INSS Timemania _
Bahia S.A. (R$ 2.772.603), deve ser considerado como uma perda (despesa) para o Esporte
Clube Bahia, já que esta Entidade assumiu os débitos relativos ao Bahia S.A..
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Débitos relativos ao FGTS

Em 14 de Junho de 2012 o ECBfirmou com a Caixa Econômica Federal o "Termo de Confissão
de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS" reconhecendo ser devedor do
montante de R$ 5.266.612,98 rel.ativo às contribuições devidas do FGTS,atualizado até a data
de 14/06/2012. Estes débitos referem-se, inclusive, aos débitos remanescentes do Timemania
e vem sendo quitados com os recursos dos repasses do Timemania. As parcelas são fixas de R$
29.258,96 (180 parcelas) com vencimento final em 14/06/2027.

Em 21 de Janeiro de 2013, o Bahia 5.A. também rirmou com a Caixa Econômica Federal o
"Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS"
reconhecendo o débito de 2.706.585,54 (180 parcelas de R$15.036,59). Este valor não está
registrado contabilmente e foi considerado como ajuste no "Balanço Pro Forma".

Débitos relativos à Receita Federal do Brasil (RBF)

o extrato de parcelamento de débitos não previdenciários (RFBe PGFN) relativo ao Timemania
em 14/08/2013 demonstra saldo total de 20.444.706,28, vinculado ao ECB e ao Bahia S.A..
Verificamos através do extrato que a última amortização referente a esses débitos foi em
08/10/2010. Esta amortização é controlada e calculada pela Caixa Econômica Federal, sendo
mensalmente informados ao ECB o valor total arrecadado e os respeçtfvos rateios entre os
débitos existentes.

o extrato da Secretaria da Receita Federal do Brasil emitido em 28/08/2013 aponta débitos
não vinculados ao Timemania ref,erentes ao ECBno montante de R$ 699.548,08 e ao Bahia SA
no montante de R$ 4.420.045,55 totalizando 5.119.593,63. Por entendermos que os outros
débitos referentes ao ECBjá estão provisionados nas respectivas contas contábeis de passivo,
efetuamos ajuste somente do valor referente ao Bahia 5.A..

Débitos relativos ao INSS

o extrato de dívidas relativo à Procuradoria Geral Federal (PGF) e à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aponta débitos no montante de R$ 14.129.864,41, em 28/08/2013,
sendo R$ 11.357.261,25 referente ao ECBe R$ 2.772.603,16 ao Bahia 5.A..

Débitos relativos à Prefeitura

o extrato de débitos emitido pel;aProcuradoria Geral do Município de Salvador demonstra um
débito total, na data de 30/08/2013, de R$ 8.903.443,85, sendo R$ 6.139.896,96 referentes ao
ECBe R$ 2.763.546,89 referentes ao Bahia S.A.. No ano de 2013, não foi efetuado qualquer
pagamento referente a débitos: com a Prefeitura de Saivador. Consideramos, para fins de
ajuste do "Balanço Pro Forma", o montante relativo' ao Bahia 5A, que não estava
provisionado contabilmente.

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas emitiu certidão conjunta negativa, de débitos
municipais e da Dívida Ativa do município em 02/09/2013, válida por 180 dias. Entretanto,
verificamos junto ao financeiro do ECBque não foram quitados o IPTU referente aos exercícios
de 2012 e 2013, nos montantes respectivos de R$ 3.978,13 e R$8.273,30.
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22. OUTRAS CONTASA PAGAR

Liga Futebol s.A

Total

30.06.2013
Contábil

Ajustes
Débito Crédito

4.436.076

4.436.076

30.06.2013
Ajustado

4.436.076

4.436.076

Refere-se ao débito reconhecido' pelo Bahia S.A. no distrato com a Ligafutebol S/A, porém
não registrado contabilmente ..

PROCEDIMENTOS DE REVISÃO EXECUTADOS

,/ Anáiise do Instrumento Particular de Tran'sação de Venda de Ações, Confissão de
dívida, Cessão de Direitos em Pagamento e Outras Avenças firmado entre a Ligafutebol
S/A, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Bahia s.A.; e

,/ Verificação das demonstrações contábeis na data de 30 de setembro de 2012 da
Ligafutebol S/A.

OBSERVAÇÕES ECOMENTÁRIOS

No Instrumento analisado, o Esporte Clube Bahia sA reconhe~e ci débito de R$ 4.436.076 (R$
511.564 de mútuo e R$ 3.924.512 referentes ao não exercicio da opção de compra futura de
atleta). Desta forma, o respectivo montante foi ajustado no "Balanço Pro Forma".

23. PATRIMÔNIO LíQUIDO

30.06.2013 Ajustes 30.06.2013
Contábil Débito Crédito Ajustado

Reservas
. Imóveis 6.814.612 5.015.000 1.799.612

. Investimentos/Ações 6.000.000 6.000.000

. Móveis e Utensílios 11.490 11.490

. Marcas e Patentes 10 10

Déficit acumulado , (79.662.604) (66.097.371) 11.015.000 (134.744.975)

Total (66.836.492) (55.082.371) 11.0~S.000 (132.933.863)

O saldo de reserva de imóveis refere-se aos imóveis registrados no imobiiizado em 31/12/12,
sendo R$ 1.790.000 referente ao Fazendão, R$ 5.015.000 Sede de Praia e R$ 9.612 referente
ao Edifício Saga.

A reserva de investimentos / ações, refere-se ao investimento no Esporte Cl,ubeB~hia s.A..
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No "Balanço Pro Forma" as reservas foram transferidas para a conta de déficit acumulado de
foram a melhor refletir, do ponto de vista contábil, o saldo desta conta.

PROCEOIMENTOS DE REVISÃO EXECUTADOS

,/ Entendimento e análise dos valores registrados neste grupo de contás .
.'

24. RECEITALíQUIDA DASATIVIDADES

TV aberta I assinatura (a)
Negociação direitos econômicos (b)
Publicidade (c)
Bilheteria (d)
Associados (e)
Loterias

Receita bruta

(-) iNSS

(-) IR si loterias
(-) 155
(-) Outros

Receita líquida

30.06.2013
Contábil

9.805.613
6.061.814
4.981.659
3.774.357
1.311.128
904.408

26.838.979

(716.647)
(85.467)

(9.005)
(356.264)

25.671.596

Ajustes 30.06.2013
Débito Crédito Ajustado

9.805.613
6.061.814
4.981.659
3.774.357
1.311.128
904.408

26.838.979

(716.647)
(85.467)

. (9.005)
(356.264)

2S.671.596

PROCEDIMENTOS DE REVISÃO EXECUTADOS

,/ Revisão dos critérios de contabilização e apropriação das receitas ao resultado do
exercício, particularmen!e no que refere às receitas antecipadas;

,/ Teste do atendimento ao regime de competência para o registro contábil de receitas.

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

(a) Verificamos que o saldo desta conta refere-se a aproprlaçao mensal das receitas, no
período de janeiro a junho,referente ao contratos de cessão de direitos de imagem.

(b) Este saldo refere-se basicamente à venda dos direitos federativos do atleta Gabriei
Santana Pinto ao Clube de Regatas do Flamengo. A receita foi reconhecida no mês da
operação da venda em janeiro.

(c) A maior parte deste saldo, R$ 3.894.695, refere-se às apropriaçõe5 mensais dos contratos
de publicidade firmados, como a OAS,Magazine Luiza, Netshoes, TIM, dentre outros.
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(d) Este saldo é composto pela receita de arrecadação de bilheteria peia venda de ingressos,
além dos direitos a receber, apropriados mensalmente, referente ao contrato firmado pelo
Clube e a Fonte Nova Negócios e Participações S.A. (Arena Fonte Nova). Segue abaixo a
abertura do saldo:

Receita Saldo em 30.06.13

Em R$ (centavos omitidos)

Campeonato Baiano 125.046

Campeonato do Nordeste 194.536

Campeonato Brasileiro 426.929

Copa Brasil 27.846

Estádio Arena Fonte Nova 3.000.000

Total 3.774.357

(e) Este saldo refere-se basicamente aos registros de receitas da conta de torcedor oficial do
Bahia.

25. CUSTOSOPERACIONAIS DAS ATIVIDADES

30.06.2013 Ajustes 30.06.2013
Contábil Débito Crédito Ajustado

Pessoal e benefícios (25.292.641) (25.292.641)

Serviços (3.695.292) (3.695.292)

Provisão para liberação Atletas (3.015.685) (3.015.685)

Divisão de Base

Remuneração de empresários (1.599.044 ) 400.000 (1.199.044)

Manutenção (1.425.984) (1.425.984)

Despesas de jogos (1.222.791) (1.222.791)

Viagens (1.205.218) (1.205.218)

Atleta profissional (893.624) (893.624)

Alugueis (893.569) (893.569)

Àtividade (291.864) (291.864)

Taxas de federação (273.676) (273.676)

Diversas (120.641) (120.641)

Empréstimos de atletas (98.500) (98.500)

Outros (435) (435)

(- ) Custo de Apropriação de 4.993.370 4.993.370

Atletas

Total (35.035.594) 400.000 (34.635.594)
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PROCEDIMENTOS OE REVISÃO EXECUTADOS

,í Revisão dos critérios de contabilização e do suporte documental das despesas, bem'
como a sua adequada apropriação e classificação no resultado; e

,í Teste do atendimento ao regime de competência para o registro contábil de receitas e
despesas.

OBSERVACÕES E COMENTÁRIOS

São contabilizados nesse grupo todos os custos relacionados com a operação do Clube como
despesas com pessoal, serviços, negociações de jogadores, manutenção da sede, despesas
com jogos, empréstimos de atletas entre outras.

26. DESPESAS COMERCIAIS

Marketing
Serviços de marketing

Total

30.06.2013
Contábil

(631.939)
(74.711)

(706.650)

Ajustes
Débito Crédito

30.06.2013
Ajustado

(631.939)
(74.711)

(706.650)

PROCEDIMENTOS DE REVISÃO EXECUTADOS

,í Revisão dos critérios de contabilização e do suporte documental das despesas, bem
como a sua adequada apropriação e classificação no resultado; e

,í Teste do atendimento a'o regime de competência para o registro contábil de receitas e
despesas.

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

Referem-se a gastos relacionados a comissões, propaganda e publicidade, estudos de projetos,
eventos e materiais promocionáis.

27. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

30.06.2013 Ajustes 30.06.2013
Contábil Débito Crédito Ajustado

Gerais (553.439) (553.439)

Consumo (181.998) (181.998)

Totai (735.437) (735.437)
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PROCEDIMENTOS DE REVISÃO EXECUTADOS

,/ Revisão dos critérios de contabilização e do suporte documental das despesas, bem
como a sua adequada apropriação e classificação no resultado; e,

,/ Teste do atendimento ao regime de competência para o registro contábil de receitas e
despesas.

OBSERVACÕES E COMENTÁRIOS

Referem-se a despesas gerais de água, luz, assinaturas de jornais, revistas, tv por assinatura,
comunicação, combustíveis, estacionamento, correios, despesas com cartório, transportes,
refeições, aquisições de imobilizado. E despesas com consumo de itens do estoque como
materiais de limpéza, materiais de escritório, medicamentos e suplementos.

28. DESPESASTRIBUTÁRIAS

IPTU
PIS
ISS

Outras

Total

30.06.2013
Contábil

(163.285)
(144.716)
(440.323)
(109.782)

(858.106)

Ajustes

Débito Crédito
30.06.2013
Ajustado

(163.285)
(144.716)
(440.323)
(109.782)

(858.106)

PROCEDIMENTOS DE REVISÃO EXECUTADOS

,/ Revisão dos critérios de contabilização e do suporte documental das despesas, bem
como a sua adequada apropriação e classificação no resultado; e,

,/ Teste do atendimento ao regime de competência para o registro contábil de receitas e
I

despesas.

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

Do total deste grupo de despesas, verificamos que R$ 492.820, referem-se a autos de infração
de débitos municipais ISS,TFF e TFL que foram registradas com base no extrato de débitos
municipais emitido em 30 de agosto de 2013 e R$ 144.716 refere-se ao PIS sobre a folha de
pagamentos do período de janeiro a junho de 2013.
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29. PROVISÃO PARA PERDA

30.06.2013 Ajustes 30.06.2013
Nota Contábil Débito Crédito Ajustado

Caixa 2 37.647 (37.647)
União dos Grandes Clubes do 3 e 13 407.867 (407.867)
Futebol
Roxos e Doentes 3 48.000. (48.000)
Adiantamentos para Viagens 4 69.723 (69.723)
Adiantamentos a fornecedores 4 3.169.153 (3.169.153)
Adiantamentos Premiações 4 463.705 (463.705)
Adiantamento Despesas 4 72.245 (72.245)
Diversas
Bahia S.A 6 24.647.317 (24.647.317)
Contas a receber 7 388.874 (388.874)
Depósito judicial 8 487.758 487.758.
Conta Redutora Impostos BAsA 21 14.280.840 (14.280.840)
RFBTIMEMANIA - BAsA 21 8.097.987 (8.097.987)
OUTROSDÉBITOSPGFN- BAHIA 21 4.420.046 (4.420.046)
s.A.
REPARCELAMENTOFGTSBAHIA 21 2.706.586 (2.706.586)
s.A.
IPTU BAHIA s.A. 21 2.763.547 (2.763.547)
Liga Futebol s.A. 22 4.436.076 (4.436.076)

Total 66.497.371 (66.497.371)

Representam o reflexo patrimonial dos ajustes identificados ao longo dos nossos trabalhos.

30. RESULTADOFINANCEIRO

Receita financeira (a)
Despesa financeira (b)

Total

30.06.2013
Contábil

1.020.025
(9.388.048)

(8.368.023)

Ajustes

Débito Crédito
30.06.2013
Ajustado

1.020.025
(9.388.048)

(8.368.023)

PROCEDIMENTOS DE REVISÃO EXECUTADOS

01' Revisão dos critérios de contabilização e do suporte documental das despesas, bem
como a sua adequada apropriação e classificação no resultado; e
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OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

(a) Deste saldo R$ 318.683 refere-se basicamente a atualização monetária a taxa de 2,5% a.m
do saldo da conta Outras contas a receber, registrada no ativo.

(b) Este saldo é composto principalmente pela atualização monetária dos débitos tributários,
juros de empréstimos e descontos concedidos por antecipação financeira. de receitas.
5egue abaixo a abertura do saldo:

Despesa Saldo em 30.06.13

Em R$ (centavos omitidos)
Despesas Bancárias 22.447
Multas e Juros 132.941
Descontos Concedidos por Antecipação 1.295.362
Juros de Empréstimos 1.624.039
Juros si Atualização Monetaria (Impostos) 6.251.145
Variação Cambial Passiva 62.114
Total

9.388.048

.'

,"
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SEÇÃO V - OUTROS ASSUNTOS RELEVANTES

1. ESTRUTURA GERAL DE CONTROLE

De um modo geral, verificamos que a atual estrutura organizacional e de controies internos do
Clube é substanciaimente informal, carecendo de registros formais (organogramas, politicas,
normas e procedimentos organizacionais e/ou operacionais) que traduzam as informações
orientativas dos órgãos de administração e gestão (Conseiho Deliberativo e Diretoria Executiva)
sobre as poiíticas e procedimentos organizacionais e administrativos internos do Clube.

Conforme o estatuto em vigor, aprovado em 11 de fevereiro de 2008, esta prevista a elaboração e
aprovação de um Regulamento do Ciube, Regimentos Internos e instruções e avisos, aiém da
divulgação de tais instrumentos conforme Artigos 65 e 66 do estatuto descritos abaixo:

"Art, 65 - As disposições do presente Estatuto serão completadas pelo
Regulamento do Clube e pelos Regimentos Internos de cada Órgão

J

bém como
por Instruções e Avisos

9 r -o Regulamento do Clube será elaborado pela Diretoria e subme~ido à
aprovação dos Conselho Deliberativo.

92° - Os Regimentos Internos da Diretoria e do Conselho Fiscal serão elaborados
pejos órgãos respectivos e submetidos à apreciação do Conselho Deliberativo.

9 3° - As instruções e os avisos serão baixados pelas Diretorias competentes e
aprovados pela Presidência.

Art 66 - Quaisquer dos instrumentos previstos no artigo anterior serão
amplamente divulgados pa~aconhecimento geral."

Contudo, apesar da previsão estatutária não encontramos evidências da existência de tais
instrumentos bem como não encontramos evidências da existência e/ou aplicação de normas e
procedimentos administrativos e de controies internos operacioQais e financeiros.

Como consequência da falta dos instrumentos citados acima, verificamos durante a execução dos
trabaihos alguns aspectos decorrentes de fragilidades nos controies internos do clube.
Resumimos abaixo, aiguns comentários sobre determinados assuntos rei~cionados a' estas.
fragilidades de controle, particularmente no que se refere aos procedime<1tos operacionais efinanceiros:

Procedimentos financeiros de recebimentos e pagamentos: Verifica-se a ocorrência de diversos
pagamentos com a utilização de recursos sacados dos bancos para pagamento em dinheiro,
pagamentos suportados por recibos s~m identificação do credor, sem assinatura do favorecido do
pagamento e sem contratos, recebimentos e pagamentos de empréstimos em dinheiro (inclusive
de pessoa física) sem contratos, sistema informatizado de controle das movimentações de
recursos financeiras que aceita inputs de pagamentos sem informação de CNPJ/CPFdo favorecido
e sem classificação da natureza do pagamento, adiantamentos para serviços já prestados sem
emissão de notas fiscais, etc. Estes aspectos demonstram reievantes deficiências de controie que
possibiiitam a ocorrência de irreguiaridades sem que sejam identificadas.
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Procedimentos de arquivamentos de pagamentos: Verifica-se grande descontrole no
arquivamento da documentação comprobatória de pagamentos, gerando muita dificuldade em
iocalizar e identificar a documentação suporte para os pagamentos efetuados, gerando limitações
até mesmo para concluir quanto à existência ou não de determinados documentos.

Procedimentos de compras e contratacões: Diante da falta de instrumentos formalizados para os
procedimentos operacionais e considerando também a falta de controle do setor financeiro, não
conseguimos concluir de forma satisfatória quanto à adequação dos procedimentos para
realização das compras e contratações de serviços necessários à manutenção das atividades
operacionais do Clube.

Procedimentos de controle de informacões: Através de entrevistas e solicitação de informações,
verificamos que não é de conhecimento de alguns dos membros da alta Administração do Clube,
determinados assuntos e ou transações relevantes como, por exemplo: contratações de
empréstimos, contratações que envolvem o patrimônio do clube, relações com outras empresas
relacionadas como a Liga Futebol Clube e Bahia S.A, relações com o fisco municipal e federal.
Desta forma, verificamos a falta do adequado registro contábil, por falta do domínio de
conhecimento de determinadas transações.

Procedimentos de transações com partes relacionadas: Verificamos transações com partes
relacionadas (dirigentes, por exemplo) para as quais não existe uma política de procedimentos a
serem adotados, inexistindo, até mesmo, a identificação de quais transações devem ter critérios
de aprovação diferenciados por se,caracterizarem como partes relacionadas. Desta forma, não é
possível afirmar através dos controies internos do Clube, quanto à existência ou não de tais
transações e se, na ocorrência das mesmas, se são realizadas dentro de práticas usuais de
mercado.

Procedimentos de registro contábeis inadequados: Em decorrência dos .àssuntos mencionados
acima, dentre outros fatores, a contabilidade do Clube deixa de apresentar r.egistros contábeis
adequados. A título de exemplo, apresenta em seu ativo determinados desembolsos financeiros
antigos, classificados como adiantamentos, que não possuem documentação suporte adequada
como contratos, recibos bem como não existe controle quanto à efetiva prestação do serviço ou
entrega dos materiais. Portanto, muitos destes valores representam gastos a serem reconhecidos
no resuitado do exercício ao invés de ativos a serem realizados no futuro.

Com base nestas evidencias, fica caracterizado um ambiente de controles internos inadequado
para suportar o volume de operações e a estrutura administrativa operacional do Ciube. Como
consequência o atuai ambiente de controles internos se mostra Insuficiente para garantir o
adequado registro das operações ea apresentação de informações contábeis fidedignas.

2. Pessoal - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Visando obter uma avaliação global quanto ao cumprimento das obrigações da legislação
trabalhista e previdenciárias relativas aos empregados do ESPORTECLUBE BAHIA, visitamos o
departamento de pessoal no sentido de avaliar se os principais procedimentos e controles
atendem aos reqUisitos da legislação em vigor.

Da mesma forma que os trabalhos realizados sobre os aspectos contábeis e financeiros, os
trabalhos na área de pessoal foram realizados em base a teste, cobrindo alguns aspectos
considerados relevantes. Desta forma não revisamos todos os aspectos associados às obrigações

61



decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária e o aprofundamento desta revisão poderá
identificar outros aspectos ora não identificados.

No ue se refere à folha de a amentos e aos encar os incidentes sobre a folha',

Refere-se aos valores devidos aos empregados pela remuneração dos serviços prestados,
quitados através da foiha de pagamentos, bem como os respectivos encargos sociais e
trabaihistas e tributos pertinentes quais sejam, Imposto de Renda Retido na Fonte _ IRRF,INSS,contribuição sindical e FGTS.

-/ Recáiculo das horas extras, faltas, atrasos e adicionais noturnos descritos nos cartões
de ponto de 10 funcionários e comparação com a quantidade paga através das folhas
de pagamento analisadas na amostra;

-/ Recálculo dos proventos e descontos constantes nas foihas de pagamento para uma
amostragem de 10 funcionários.

PROCEDIMENTOS DE REVISÃO EXECUTADOS

-/ Validação das bases de 'cálculo de INSSe FGTSatravés da recomposição destas em
conformidade com as determinações iegais e confronto com os vaiores constantes do
resumo da folha de pagamento e respectiva GFIP para os meses de abril/2012,dezembro/2012 e junhO/2013;

-/ Verificação do recolhimento do IRRFconstante do resumo das folhas de pagamento
dos meses de abril/2012'1 dezembro/2012 e junho/2013;

-/ Verificação da quitação' do valor líquido das folhas de pagamento dos meses de
abril/2012, dezembro/2012 e junho/2013;

Competência Base de INSSFolha Nosso Cálculo DiferençaAbril/2012
1.992.381 1.998.142 5.761Dezembro/2012 2.655.277 2.671.293 .• 16.016Junho/2013
2.809.562 2.946.675 .

137.113Valores em Reais - R$ (centavos omitidos)
Competência Base de FGTSFolha Nosso Cálculo DiferençaAbril/2012

1.990.620 1.990.617
3Dezembro/2012 3.078.016 3.077.743 273JunhO/2013

2.660.086 2.660.054 32
Verificamos que as diferenças Supracitadas se referem à diversas verbas que deveriam
ser incluídas nas bases de cálculo dos encargos, mas, não o foram. As verbas não
incluídas foram: aviso prévio indenizado, média de valores variáveis API, 13º
indenizado rescisão, faltas, médias variáveis 13º indenizado e base negativa.

OBSERVACÕES E COMENTÁRIOS

-/ Identificamos algumas diferenças entre as bases de cálculo apresentadas no resumo
da folha de pagamento relativas ao INSSe FGTSe o valor por nós. apurado, conformeapresentamos a seguir:

Valores em Reais - R$ (centavos omitidos)
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,r Não conseguimos comparar as bases de INSSe FGTSconstantes no resumo da folha de
pagamento e os valores por nós apurados com aqueles apresentados nas GFIP, pois as
guias apresentadas esta'vam incompletas e apresentavam diversas inconsistências;

,r Não foi possível validar a quitação do valor líquido das folhas de pagamento analisadas
na amostra, pois, conforme informações da Entidade estes comprovantes não são
mantidos em arquivo, Adicionalmente, fomos informados pelo Setor de Pessoal que
não há controles dos montantes em aberto mês a mês;

,r Não foi possível validar os recolhimentos dos valores totais referêntes ao INSSe FGTS,
dos meses selecionados na amostra, pois, segundo o Departamento de Pessoal a
Entidade não vem quitando esses montantes de forma completa, ou seja, os
pagamentos são efetuados de forma eventual e apenas para alguns funcionários.
Adicionalmente, não conseguimos analisar as GPS (Guia de Previdência Social) e GRF
(Guia de Recolhimento do FGTS) apresentadas, pois, em muitos casos, não havia a
identificação dos funcionários aos quais se referiam, bem como não estavam
agrupadas por competência, inviabilizando a localização e recomposição dosmontantes recolhidos;

,r Constatamos através de entrevista junto ao Departamento de Pessoal que não houve
recolhimento do IRRF nos períodos selecionados na amostra, Estes valores, embora
não recolhidos, são Provisionados no balanço patrimonial.

,r Verificamos que a Entidade vem apurando o adicional noturno de forma incorreta
visto que ao invés de aplicar 20% sobre o valor do salário hora do funcionário e
multiplicar este resultado pela quantidade de horas noturnas realizadas no mês, a
Entidade aplica 20% sobre o salário total do funcionário, independente da quantidade
de horas noturnas realizadas,

A título de exemplo citamos o funcionário de matrícula 43, que na folha de pagamento
de junho/20B ao invés de receber R$ 104,93 a título de adicional noturno, recebeu R$
171,00, Ressaltamos ainda, que esta inconsistência no cálcujó tem reflexos no'
pagamento das férias, 132 salário, rescisão e respectivos encargos trabalhistas;

,r Constatamos que a Entidade efetuou o cálculo incorreto do IRRFdo funcionário de
matrícula 857, referente à folha agosto/20l2, pois, deixou de considerar 9 abatimento
de seus dependentes na apuração;

,r Constatamos que a Entidade não possui um critério homogêneo de pagamento de
auxílio moradia. Adicionalmente, na amostra analisada foi localizado pagamento para
o funcionário de matrícula 857, na folha de agosto/20l2, de auxilio moradia de valor
correspondente a 60% do seu salário base, superando os 25% determinados pela CLT
para que não seja considerado salário e incida todos os encargos trabalhistas.

,r Constatamos que a Entidade não adota o registro da jornada dos seus colaboradores
em cartão de ponto ou ponto eletrônico, mesmo estando obrigada a registrar por
possuir mais de 10 empregados.

A falta deste controle sujeita a Entidade a autuações, além de impossibilitar a
comprovação de quitação das horas extras efetuadas pelos seus funcionários em caso
de demandas judiciais, pois, o ônus da prova é do empregador.

Observamos ainda que para as funções de motorista, monitor e auxiliar de portaria
existe um controle de ponto digitado pelo Departamento de Pessoal e assinado pelos
funcionários, porém não atende às determinações legais.
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No ue se refere às abri a ões acessórias trabalhistas e revidenciárias

Referem-se às obrigações que devem ser Cumpridas pela Entidade para dar conhecimento no
âmbito governamental, bem como a elaboração dos contratos de trabalho dos funcionários e
cumprimento de outras determinações voltadas para a saúde do trabalhador.

PROCEDIMENTOS DE REVISÃO EXECUTADOS

v" Verificação da existência de contratos de trabalho para os 10 funcionários
selecionados na amostra, bem como análise da documentação constante nos seus
prontuários, face às determinações legais em vigor;

v" Validação do envio da RAiS (Relação Anual de Informações Socia"is)do ano base 2012,através do recibo de entrega;

v" Vaiidação do envio dos CÁGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de
todo o período englobado no nosso escopo através da verificação dos recibos deentrega;

v" Confronto da quantidade de funcionários informados no início e no final de cada mêsem cada CAGEDanalisado; e,

v" Realização de Entrevista junto aos colaboradores da Entidade para análise do
cumprimento das determinações legais voltadas para atendimento da legislação de
pessoas com deficiências e aprendizes.

OaSERVACÔES E COMENTÁRIOS

v" Verificamos a Ocorrência de divergências entre a quantidade de funcionários
informada no final de um mês de determinado CAGEDversus a quantidade no início
do mês imediatamente subsequente para algumas competências. A título de exemplo
citamos que o CAGEDde mi'io/2012 citava que o mês encerrou com 294 funcionários
e o CAGED do mês de junho/2012 iniciou com 300 funcionários, havendo uma
divergência de 6 empregados, o que poderá levar a autuações por parte do Ministériodo Trabalho;

v" Não foram apresentados os comprovantes de envio dos CAGED para os meses dejaneiro a março/2012;

v" Constatamos que a Entidade não possui pessoas com deficiências ativas em seu
quadro de pessoal. De acordo com a Lei 8.213/91 a Entidade deveria ter 11 pessoas
com deficiências ativas contratadas (3% do seu efetivo), estando assim Sujeita a
autuações por parte do Ministério do Trabaiho;

v" Constatamos que a Entidade possui apenas um aprendiz ativo na data base dos nosSOS
exames, sendo que de acordo com a CLT deveria ter 18, estando assim sujeita a
autuações por parte do Ministério do Trabalho;

v" Verificamos que a Entidade não t.em a prática de manter em prontuário os recibos de
entrega/devolução da Carteira de Trabaiho de seus funcionários dentro do prazo iegal,
sujeitando-se a autuações em ~ventuais fiscalizações;
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v' Não constatamos nos prontuários dos funcionários analisados os Atestados de Saúde
Ocupacional admissionais e periódicos. A títuio de exemplo citamos os funcionários dematrículas 67, 69 e 538;

v' Verificamos que a Entidade não tem a prática de obter autorização escrita para
reaiização dos descontos de assistência médica e refeição para qualquer de seusfuncionários;

,
v' Verificamos que nem todos os funcionários constantes na 'amostra possuíam a

declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda. A título de exemplo,
citamos a funcionária de matrícuia 178.

Observacão geral sobre a área de pessoal

Em função dos comentários e observações acima mencionados, decorrentes de revisão restrita
a uma pequena amostra de operações e de funcionários, fica evidente que a Administração do
ESPORTE CLUBE BAHIA deve adotar medidas corretivas imediatas, no que se refere à
implementação de procedimentos e controles que garantam o cumprimento rigoroso das
determinações da legislação trabalhista e previdenciária, sob o risco de expor a Entidade a
penalizações pecuniárias (multas e outros encargos) decorrentes de fiscalizações dos órgãosde controle e de outros eventos.

3. Remuneração de conselheiros, vice presidentes e funcionários com grau de parentescocom o presidente do Clube

Conforme o estatuto em vigor para o período analisado, aprovado em 11 de fevereiro de 2008,
é previsto a Possibilidade de Conselheiros do Clube exercerem funções na Diretoria Executiva.
Além disso, o Estatuto estabelece também as regras para remuneração desta Diretoria
Executiva, conforme artigos, transcritos, abaixo:

''Art. 17- Os Conselheiros que porventura forem escolhidos para exercer cargos
da Diretoria Executiva ficarão licenciados do Conselho Deliberativo, enquanto
perdurar a investidura, sendo convocado para a seu lugar a suplente que se
encontrar na primeira linho direta de suplência, definida com base no maior
tempo de filiação Como sócio do Clube. 'I

"Art. 30 - O Clube será administrado por uma Diretoria constituida de:

a) 01 (hum) Presidente, eleito pela Conselho Deliberativo;

b) - 11 (onze) Vice-Presidentes,' indicodas pela Presidente e referendadas peloConselho Delibe'rativo:
1- Administrativo
11- Financeiro
/li-Social
IV - Patr;mônio
V-Jurídico
VI-Médico
V/I- Futebol

V/II- Esportes Amadores e Olimpicos
IX -Interior
X - Marketing
XI- Relações Públicas
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Parágrafo Único. Os cargos de Presidente e Vice-Presidentes poderao ser
remunerados, de acordo com a disponibilidade do ECB, apurada em parecer do
Conselho Fiscal e aprovação por, pelo menos, 2/3 da Assembleia Geral."

Não encontramos no Estatuto, referências quanto à possibilidade ou não de contratações de
membros do Conselho Deliberativo, ou de qualquer outro órgão estatutário, como

funcionários registrados do Clube,

Diante da falta de instrumentos normativos internos, também não encontramos políticas
escritas quanto à possibilidade ou não de contratações de funcionários registrados do Clube,
que possuam vínculos de parentesco com membros dos Conselhos ou d~ Diretoria Executiva,

Verificamos na folha de pagamentos do período sob análise, que havia membros do Conselho
Deliberativo registrados em folha de pagamentos, bem como, chegou ao nosso conhecimento
também a existência de parentes de membros da Diretoria Executiva registrado em folhas,

Verificamos ainda que alguns dos membros da Diretoria Executiva, estavam registrados em
folha de pagamentos de acordo com a CLTe sendo remunerados mensalmente,

Em entrevista com alguns dos, atuais membros da Diretoria Executiva, além de alguns dos
funcionários do Clube, incluindo pessoas do setor jurídico, estes informaram não possuir
conhecimento sobre políticas formais a serem adotadas para estes tipos de situações, Desta
forma não obtivemos nenhuma informação adicional que ajudasse a esclarecer as práticas

adotadas,

A titulo de exemplo apresentamos abaixo relação de membros do Conselho ou da Diretoria
Executiva que estavam registrados na folha de pagamento:

Nomes Função Estatutária
Função na Folha de Pagamentos

de junho de 2013

Ruy Oliveira Accioly Lins
Presidente do Conselho Superintendente
Deliberativo

Maurício Castro de Vice-Presidente Financeiro Vice-Presidente Financeiro
Carvalho

Tiago de Melo Cintra
Vice-Presidente de Esportes Vice-Presidente de Esporte

Olímpicos Amador

Sacha Mamede Vice-Presidente de Diretor de Marketing
Cordeiro e Silva Marketing

A título de exemplo apresentamos abaixo algumas das situações de parentes de membro da
Diretoria Executiva que se encontram na folha de pagamentos:

Nomes Função na Folha de Pagamentos de junho de 2013
Luciana de Medeiros Guimarães Diretora do Departamento Jurídico

Renata de Medeiros Guimarães Gerente do Departamento Jurídico
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4. Contratos de Patrocínio (AMBEV):

Em decorrência da captação deste patrocínio a NER Produções Artísticas Ltda. receberá ao
final do contrato o montante total de honorários de R$ 375.000,00 a serem pagos
diretamente pela AMBEV para a NER.

Demonstramos no quadro abaixo o resumo deste contrato:

Valor total do Bonificação (-) NER
(-) Recebimentos Saldo a

Ano patrocínio já efetivados receber

2012 500.000,00 30.000,00 (125.000,00) (257.500,00) 147.500,00

2013 500.000,00 30.000,00 (125.000,00) (217.500,00) 187.500,00

2014 500.000,00 30.000,00 (125.000,00) - 405.000,00

Total 1.500.000,00 90.000,00 (375.000,00) (475.000,00) 740.000,00

o saldo contábil apresenta registrado valor a receber no montante de R$ 305.000,00 no
circulante e R$ 530.000,00 no não circulante, totalizando R$ R$ 835.000. Verificamos que
não foi provisionado o montante de R$ 30.000,00 referente às bonificações do ano de 2013,
bem como ainda não foi deduzido o valor dos honorários da NER referente ao exercício de
2014 (R$ 125.000)ocasionando uma diferença líquida de R$ 95.000,00.

"
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5. Venda de jogadores:

As transações com atletas representam a participação do ECB no que se convenciona "Direito Econômico". Esse direito representa o valor das
transações na "aquisição" ou "venda" do atleta de um Clube para outro Clube ou ainda diretamente com o próprio atleta.

As vendas ocorridas, durante o período, incluem os valores relacionados a percentuais de direitos econômicos e os direitos federativos de atletas. O
resumo das transações com venda de atletas pode ser assim apresentado:

Data da Receitas (valor Participação de
Modalidade / atleta direitos econômicostransação da transação)

repassados

Francinilson dos Santos Meireles 09/01/2012 2.100.453 100%
Filipe Augusto Carvalho Souza 04/06/2012 5.546.207 100%
Gabriel Santana Pinto 09/01/2013 5.135.300 50%
Paulo Henrique Soares dos Santos 28/11/2012 197.921 100%
Anderson Souza Conceição 21/11/2012 400.000 40%
Ananias Elo; Castro Monteiro 20/01/2012 500.000 50%

13.879.880

Modalidade / atleta Receitas (valor % Participação de Participação
da transação) terceiros de terceiros

Francinilson dos Santos Meireles 2.100.453 50% 1.050.226
Filipe Augusto Carvalho Sliluza 5.546.207 50% 2.773.103
Gabriel Santana Pinto 5.135.300 30% 1.540.590
Paulo Henrique Soares dos Santos 197.921 50% 98.960
Anderson Souza Conceição 400.000 0%
Ananias Eloi Castro Monteiro 500.000 0%

13.879.880 5.462.880

Custo contábil
amortizado

47.759

13.004

60.763

Diferença

17.273
(245.397)

(1.540.590)
(98.960)

(1.867.675)

Participações
de terceiros

1.067.499
2.527.706

3.595.205

Valor pago

1.067.499
2.527.706

3.595.205

Receita líquida
para o clube

1.032.953
2.970.742
5.135.300
197.921
400.000
486.996

10.223.912
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Venda do atleta Gabriel Santana Pinto

Em 31/01/2013 o Esporte Clube Bahia firmou contrato de Cessão de Direitos Creditórios com a empresa Pala Capital Consultoria Empresarial Ltda. para
antecipar o recebimento dos valores a receber decorrentes da venda do atleta Gabriel Santana Pinto. Foram cedidos direitos creditórios no montante
de 1.700.000 euros, sendo recebido desta empresa o equivalente a 1.400.000 euros (R$ 3.765.300), ou seja, foram cobrados 300.000 euros pela
antecipação, representado um desconto de aproximadamente 2,08% ao mês. O contrato inspecionado não estava assinado pela empresa Pala Capital.

A cláusula 1.3 do Contrato de Cessão determina que em até dois dias úteis contados da celebração do contrato, o Esporte Clube Bahia deveria notificar
o Flamengo sobre a cessão dos direitos creditórios. Este documento não foi apresentado para fins de análise.

Venda do atleta Filipe Carvalho Souza

A participação de terceiros nos direitos econômicos do atleta Filipe Augusto Carvalho Souza no momento da venda do jogador estava assim
apresentada:

Empresa
% Data do Assinatura

participação contrato no contrato
Esporte Clube Bahia 50%
Caldo Esporte e Investimentos ltda 20% 20/04/11 OK

Almeida e Dale Marketing Esportivo 15% 27/10/11 FALTA
Virtus5ports Ltda 15% 15/05/12 FALTA
Total 100%

Verificamos, porém, que a empresa" Almeida e Dale Marketing Esportivo recebeu o equivalente a. 30% da transação de venda do jogador. Não foi
apresentada alteração contratual que justifique o percentual de participação da referida empresa de forma a suportar os valores pagos decorrentes da
venda do atleta.
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6. Operação envolvendo a Sede Praia:

A escritura de desapropriação amigável celebrada entre o Esporte Clube Bahia e o Município
de Salvador em 28/10/2012 desapropriou o imóvel denominado "Sede de Praia" medindo
23.149 m' com valor total de R$ 12.928.923,66.

Este montante foi pago mediante emissão de certidão de Transcon - Transferência do Direito
de Construir que pode ser utilizada pelo desapropriado em laçai a ser oportunamente
indicado, ou alienar a terceiros o direito de construir relativo ao domínio que detinha sobre o
imóvel ora desapropriado equivalente a uma área de 46.298,50 m2 çom VUP de R$ 558,51 e
lU de 2,0.

As çertidões (Transcon) foram entregues mediante o registro da esçritura de desapropriação
e comprovação de quitação dos débitos constantes nas matrículas do imóvel objeto da
escritura de demais débitos relativos às inscrições imobiliárias municipais nº 097.473-0,
568.307-6 e 568.308-4.

Do total de Transcons recebidas, 8.038,12 m' (parte do Transcon) será repassada à
Construtora OA5, de acordo com o Protocolo de Intenções e Outras Avenças firmado pelo
ECB com a OAS como parte do pagamento da aquisição do imóvel'e benfeitorias do novo
Centro de Treinamento locaiizado no município de Dias O'Ávila.

7. Venda. doações e outras operações com ingressos dos jogos:

O contrato firmado entre a Fonte Nova Negócios e Participações S.A. (Arena Fonte Nova), o
Esporte Clube Bahia (ECB)e o Esporte Clube Bahia 5.A. (Bahia S.A.) em 04/04/2013 regulando
as diretrizes para o contrato de licença de utilização das dependências do estádio determina
que o ECBterá direito a 300 ingressos categoria Premium e 2 camarotes por jogo efetuado
na Arena Fonte Nova, conforme descrevemos abaixo:

"Seção 9.3: Ingressos de Cortesia: A SPE-Fonte Novo NegóciOS e Participaçães
S.A.fornecerá ao Clube 300 (trezentos) ingressos de cortesia para cada jogo, no
local destinado aos assentos Premium. 05 quais poderão s~r utilizados pelo
Clube, sendo vedada a venda a terceiros, O Clube terá direito ainda, durante o
Prazo e na realização de cada Jogo, a explorar dois camarotes no estádio (um
camarote Presidência e um camarote Conselho) observado o Regulamento de
Uso dos Camarotes da Arena Fonte Nova." Grifos nossos

Por tratar-se de ingressos com custo mais alto do que os demais ingressos do estádio, a cada
jogo é prática do ECB proceder a trocas dos ingressos Premium não utilizados por ingressos
convencionais (neste caso, em maior quantidade) para distribuição 'entre os patrocinadores,
torcidas, presidência, vice-presidentes e funcionários.

A conversão dos ingressos é feita com base no montante (quantidade x preço unitário), visto
que o valor dos ingressos Premium em todos os jogos ocorridos foi de R$ 165,00, muito
superior aos demais ingressos.

Para todos os' jogos, O ECB procedeu à distribuição de ingressos em quantidade e valor
superiores à quantidade prevista em contrato (cortesias), acarretando em descontos nos
valores recebidos da Arena Fonte Nova decorrente do contrato firmado entre as partes.
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Demonstramos no quadro abaixo os montantes de ingressos retirados em cada jogo, ja
deduzidos das compensações de cortesias:

Data, Campeonato Jogo Ingressos
Quantidade Valor total

07/04/13 Campeonato Baiano 2013 Bahia X Vitória 6.450 321.750
14/04/13 Campeonato Baiano 2013 Bahia X Vitória da Conquista 1.695 81.325
24/04/13 Campeonato Baiano 2013 Bahia X Bahia de Feira 1.620 78.950
28/04/13 Campeonato Baiano 2013 Bahia X Vitória 2.064 84.740
01/05/13 Campeonato Baiano 2013 Bahia X Juazeiro 1.587 77.54512/05/13 Campeonato Baiano 2013 Bahia X Vitória 2.600 125.000
16/05/13 Copa do Brasil Bahia X luverdense 890 53.400
07/07/13 Brasileirão 2013 Bahia X Corinthians 2.905 106.50031/07/13 Brasileirão 2013 Bahia XFlamengo 2.062 80.08011/08/13 Brasileirão 2013 Bahia X Grêmio 1.910 72.900
18/08/13 Brasileirão 2013 Bahia X Santos 1.915 73.15025/08/13 Brasileirão 2013 Bahia X Náutico 1.710 58.350

Total 27.408 1.213.690

Até 30/06/2013, haviam sido descontados os montantes referentes aos jogos realizados até
16/05/2013, ou seja, R$ 798.235,00. Ressaltamos que o jogo do dia 12/05/2013 demonstra
um montante de R$ 125.000,00, enquanto que houve um desconto em fatura de R$
100.525,00.

Para os ingressos retirados, verificamos que cerca de 60% dos ingressos são destinados à
torcida e 30% destinados a patrocinadores e os demais para outros parceiros, funcionários,
presidência, etc.

Para a distribuição dos ingressos, somente existe critério formalizado para aqueles
distribuídos a patrocinadores, cujas quantidades estão previstas em contrato. Para os demaís
ingressos (exceto patrocinadores) não identificamos critérios pré estabelecidos para sua
distribuição.

Não foram fornecidos controles completos acerca da utilização total dos ingressos Premium.
Demonstramos no quádro abaixo esta utilização:

Ingressos (-) Ingressos (-) IngressosData do
Jogo em Premium Premium Diferença".jogo contrato retirados. convertidos.'" A-B-CA B C

14/04/13 Bahia X Vitória da Conquista 300 - 200 10024/04/13 Bahia XBahia de Feira 300 - 200 10028/04/13 Bahia X Vitória 300 - - 30001/05/13 Bahia X Juazeiro 300 - 200 10012/05/13 Bahia X Vitória 300 50 150 10016/05/13 Bahia X Luverdense 300 - ,. 200 10007/07/13 8ahia XCorinthians 300 10 150 14031/07/13 Bahia XFlamengo , 300 12 232 5611/08/13 Bahia X Grêmio 300 - 200 10018/08/13 Bahia X Santos 300 - 200 10025/08/13 Bahia X Náutico 300 - 200 100
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I/< Conforme relação fornecida pelo Setor de Marketing.
**/ngressos convertidos em renda e abatidos dos ingressos retirados para distribuição pelo ECa aterceiros

***Diferença cuja destinação dos ingressos não foi adequadamente explicada.

8. Venda da atual sede de treinamentos do Clube
treinamentos construída pela OAS:

Em 17 de Agosto de 2011, o Esporte Clube Bahia ("ECB") firmou com a OAS
Empreendimentos S.A. ("OAS'T Protocolo de Intenções e Outras Avenças com o objetivo e
finalidade de descrever e reguiamentar os direitos e obrigações recíprocos a serem
assumidos pelas partes na celebração da compra e venda do terreno do FAZENDÃO pela OAS
junto ao ECB e compra e venda do terreno e instalações do novo Centro de Treinamento
("NOVO CT") pelo ECBjunto à OAS.

Este instrumento ratifica que, através de avaliação realizada em conjunto pelas partes,
verificou-se que no mês de Novembro/201O o FAZENDÃO (125.463,00 m') estava avaliado
em R$ 14.065.862,61 ou 31.204,56 INCC s e a área do NOVO CT (3~4.487,27 m') em R$'
8.414.510,79 ou 18.667,26 INCCs. Foi acordado que a 'área do NOVO C:Tjuntamente com as
benfeitorias seria adquirido peioECB pelo valor correspondente a 51.316,53 INCCs.

O pagamento do preço de aquisição do FAZENDÃO será reailzado pela OAS através de
compensação dos créditos que -dispuser o ECB junto à OAS decorrentes da alienação do
FAZENDÃO, conforme escritura a ser iavrada, com os créditos que a OA5 dispuser junto ao
ECB em decorrência da aquisição da área do NOVO CT e das benfeitorias referentes às
futuras instaiações da Primeira Etapa do Projeto do NOVO CT até o limite do preço de
aquisição do FAZENDÃO (31.204,56INCCs),

O termo aditivo ao Protocolo de Intenções e Outras Avenças informa que em 26/10/2011 foi
assinada escritura pública de compra e venda do FAZENDÃO lavrada nas Notas do
Tabelionato do 6º Ofício sobre o livro 1186, folhas 164, número de ordem 616535.

A posse do FAZENDÃO permanecerá sendo exercida pelo ECB, a título gratuito, enquanto
houver créditos em favor do ECBdecorrentes da venda do FAZENDÃO e até a sua imissão na
posse do NOVO CT com a conclusão de suas obras, o que se caracterizará com a emissão do
"HABITE-SE" pelo município de DiasD'Ávila.

Caso o ECB atrase injustificadamente a entrega do FAZENDÃO à OAS haverá pagamento de
renda a título de "Taxa de Fruição" no valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso.

Depois de concluídas as obras de construção das instalações da Primeira Etapa do NOVO CT e
estando elas de acordo com os Projetos Executivos e o Memoríal Descrítivo dos materiais
definidos de comum acordo entre as partes, obriga-se o ECB a receber o imóvel e as
benfeitorias decorrentes de tais obras, quando então cederá a posse do FAZENDÃOà OA5.

O pagamento do preço de aquísiçãb do imóvel e benfeitorias em que será instalado o NOVO
CT será realizado da seguinte forma:
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a) Cessão pelo ECB em favor da OAS de 8.038,12 m2 de TRANSCON com os seguintes
parâmetros: lU = 2,0 e VUP de R$ 558,51 que deverão, portanto, corresponder a
18.667,26 INCC's - base Fevereiro/2013 ou R$ 9.875.521,89;

b) Quitação / compensação da Nota Promissória no valor de 31.204,56 INCC's (valor doFAZENDÃO); e

c) Cessão de créditos do Contrato de Licença do Direito de Uso de Estádio para Realização
de Jogos de Futebol e outras Avenças firmado entre o ECB e a FONTE NOVA
PARTICIPAÇÕESS/A em 18/03/2013 no valor de R$4.996.525,49, ou seja, 9.444,71INCC's
base Fevereiro/2013 em favor da OAS.

Até 5etembro/2013 não havia sido outorgada escritura pública de compra e venda do imóvel
e das benfeitorias do NOVO CT.

9. Controle financeiro de pagamentos:

Solicitamos ao setor financeiro, o relatório contendo a totalidade de pagamentos realizados pelo
Clube, no período de 01 de janeiro de 2012 a 09 de julho de 2013 extraído do sistema financeiro.
De posse deste relatório, selecionamos pagamentos, com o objetivo de verificarmos a qualidade
das documentações suporte destes registros.

Durante a realização dos exames verificamos fragilidades nos procedimentos de controles

internos quanto à forma que são registrados e armazenados as documentações referentes aos

pagamentos efetuados pelo Esporte Clube Bahia. Comentamos abaixo os príncipais aspectos
observados durante os exames:

• O relatório de pagamentos ap'resenta pagamentos registrados com os campos destinados
à informação de razão social e/ou CNPJ/CPFem branco;

• Ausências de documentação suporte;

• Recibos sem assinaturas ou contendo assinatura do setor financeiro, sem qualquer
suporte de aprovação por parte da Gerência e/ou Diretoria;

• Cópias de notas fiscais;

• Cheques ao portador e sem cruzamento;
• Notas fiscais sem data de emissão;

• Notas fiscais sem descrição detalhada do serviço prestado, como. por exemplo, a
descrição de "Serviços de Consultoria Diversos".

• Falta de evidência quanto à efetiva prestação dos serviços e/ou entrega de materiais,

como por exemplo, conferências dos serviços prestados com autorizações aprovações da
Administração.

O clube mantém como forma de registro em um grande número de transações, pagamentos via
borderô ou adiantamento. Observamos que quando o pagamento é efetuado via adiantamento o
setor financeiro somente efetua a baixa do mesmo após o recebímento da nota fiscal.

Observamos em alguns casos que a espera pela nota fiscal ocorre em torno 7 a 9 meses,
mantendo o adiantamento em aberto por um longo período.
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Entendemos que a falta de documentação suporte e a documentação Inadequada, demonstra
fragilidade no controle de pagamentos, e podem ocasionar futuros questionamentos, inclusivefiscais.

10. Controle de .0 adores e artes relacionadas direitos federativos econômicos e deimageml:

Verificamos que o Clube não mantém controles de contratos, adequados que permitam anaiisar e
avaiiar resumidamente suas reiações contratuais com todos os seus atletas sejam eles das
categorias de base ou profissionais.

Para a reaiização dos nossos trabalhos foram preparadas planilhas pela Administração do Clube
informando a classificação do atleta, se de categoria de base ou profissional, e todos os contratos
associados a estes atletas. Contudo, verificamos em base a teste, algumas divergências de
informações como por exemplo:

,;' Atleta citado na relação e que possuía contrato de compra, pelo Clube, dos Direitos.
Federativos e Econômicos do atleta, mas que não possuía ou não. foi locaiizado o seucontrato de trabalho;

,;' Atleta citado na relação, como sendo atleta da categoria de base, mas que não encontra-
se na planilha de controle de custo de formação com atletas;

,;' Contrato de parceria com cessão de direitos econômicos pelo Clube, sem data de
assinatura e sem prazo de vigência determinado

r

* * * * *
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