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Ao(s)  
Presidente do Conselho Deliberativo e demais Membros, 
Presidente da Diretoria Executiva e demais Membros, 
Presidente do Conselho de Ética e Disciplina e demais Membros, 
Conselheiros do Clube. 

 
Prezados Senhores, 

 
  O Conselho Fiscal do Fortaleza Esporte Clube nos termos do Art. 
91 do Estatuto Social do Fortaleza Esporte Clube apresenta o Parecer sobre a 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2021. 
 
  Inicialmente é importante destacar que o orçamento para 2021 foi 
elaborado tendo como premissa a manutenção do clube no Campeonato 
Brasileiro da Série A para a próxima temporada, portanto o parecer deste 
Conselho Fiscal foi elaborado observando esta premissa, e apontamos a 
necessidade de uma atualização orçamentária caso o clube não consiga a 
permanência na Série A para a temporada de 2021. 
 
  Conforme a previsão orçamentária para 2021 o clube está com 
expectativa de ter uma Receita Bruta na ordem de R$113,7 milhões de reais, e 
com as deduções desta receita que totalizam R$2,64 milhões de reais o clube 
terá uma receita operacional líquida na ordem de R$111,06 milhões de reais. 
   
  Já com relação as despesas o clube prevê custos e despesas na 
ordem de R$110,16 milhões de reais, o que dará ao clube um resultado 
operacional líquido na ordem de R$898.117,03. Acrescentando-se as demais 
despesas financeiras que tem valor previsto de R$636.000,00 o clube prevê um 
superávit em 2021 na ordem de R$262.117,03. 
 
  Abaixo segue um gráfico comparando os orçamentos de 2020 e 
2021, ressaltando que o valores previstos para 2020 foram ajustados no meio 
de 2020 por conta da pandemia. 
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 Abaixo destacamos as principais receitas previstas para 2021 e a 
comparação com a previsão do ano anterior, destacando-se as cotas de TV 
que correspondem a quase 50% de toda a receita prevista pelo clube, e a 
arrecadação com bilheteria que teve um incremento de mais de 100%, visto 
que em 2020 a previsão foi reduzida em virtude da ausência de jogos com 
público. 
 

 
 
  Já nas despesas previstas, como em anos anteriores, observa-se 
uma maior concentração nas despesas com futebol profissional, onde se prevê 
uma despesa de aproximadamente 73,8 milhões de reais anuais, um aumento 
de 19% com relação a previsão que foi feita para esta rubrica em 2020. 
   
  Vale destacar também as despesas com jogos que tem previsão 
de 8,8 milhões de reais teve um aumento de 177% em relação a 2020, visto 
que em 2021 existe a expectativa de jogos com público o que ocasionará o 
aumento nesta despesa.   
 
  Abaixo segue o gráfico com as principais despesas previstas para 
2021 comparando com a previsão que foi realizada para o ano de 2020.  
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  Diante dos números apresentados, este CONSELHO FISCAL, 

nos termos do Art. 91 do ESTATUTO SOCIAL, usufruindo de sua 
independência e autoridade estatutária, recomenda a APROVAÇÃO da 
Previsão Orçamento para o exercício de 2021. A decisão fica, como não 
poderia ser diferente, ao encargo dos Senhores Conselheiros nesta Reunião 
Ordinária do Fortaleza Esporte Clube 

 
 

É o nosso Parecer. 
 
  

Fortaleza, 14 de dezembro de 2020. 
 
 
 

_______________________________                 _______________________________ 
   Júlio César Hipólito Moreira Neto                     George Marlon de Oliveira Lima Vidal 
                    Presidente                                                          1º Vice Presidente 
 
 
_______________________________                 _______________________________ 
            Ivan Loiola Citó Filho                              Marcos Henrique de Carvalho Almeida 
               2º Vice Presidente                                                      1º Secretário 
 
 
_______________________________                 _______________________________ 
         Antônio Andrade de Sousa                                           Bruno Acioli Lins 
                   2º Secretário                                                            1º Suplente 
 
 
_______________________________                 _______________________________ 
Paulo Henrique de Figueiredo Moreira                          João Alcides Queiroz Rocha 
                    2º Suplente                                                              3º Suplente 
 
 
_______________________________                  
              Átila Roriz Monteiro                                          
                    4º Suplente                                                               
 


