


PRÓLOGO

A Associação Duovizinhense de Futsal – ADF, é uma entidade desportiva sem fins lucrativos, que tem por finalidade a
inclusão social de crianças, adolescentes e adultos por intermédio do esporte. Para fomentar essa atividade,
desenvolve projetos esportivos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte, do
Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional do Esporte, denominado, “GALINHO FUTSAL”, que está em sua 1ª edição
e beneficiando aproximadamente 80 atletas de forma direta e centenas de pessoas de forma indireta. Com 08 anos de
existência e contribuição para a inclusão social dos atletas através do esporte. Apesar de algumas dificuldades
encontradas durante esses anos, contamos com a colaboração dos funcionários e comunidade me geral para
continuidade dos trabalhos desenvolvidos por esses anos de atividades. A cada ano, repleto de conquistas e glórias,
que se construiu a marca e a história da Associação Duovizinhense de Futsal – ADF.
O presente Relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas de forma clara.

Dividimos em duas partes: Receitas e Despesas. Nele também constam considerações finais da ADF.
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Receitas

Parte das receitas da Associação Duovizinhense de Futsal – ADF é oriunda de projetos incentivados via Lei
de Incentivo ao Esporte, do Ministério da Cidadania, da Secretaria Nacional do Esporte. No Ano de 2019 a
ADF teve um aporte de R$ 250.150,00 (duzentos e cinquenta mil, cento e cinquenta reais) do projeto
“GALINHO FUTSAL”, recursos esses que foram utilizados para pagamento de recursos humanos, encargos
trabalhistas, aquisição de materiais esportivos, computador, data show e bolsa auxílio de atletas para as
categorias sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17.
As categorias sub 11, sub 13, sub 15 disputaram as competições promovidas pela Federação Parananense
de Futebol de Salão e diversos campeonatos regionais e municipal.
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Despesas (até 31/12/2019)

A ADF teve parte de suas despesas no ano de 2019 pagas com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Os 
pagamentos foram realizados através do projeto “GALINHO FUTSAL”, com as seguintes despesas:

Recursos Humanos (salários) R$ 51.916,45
Encargos Trabalhistas R$ 7.829,00
Bolsa Auxílio Atleta R$ 21.600,00
Material Esportivo: R$ 30.519,94
Material de Informática: R$ 4.526,66
Serviços de Terceiros (Consultoria Atividade Meio): R$ 17.198,44
TOTAL GERAL NO PERÍODO: R$ 133.590,49
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Além dessas despesas relativas aos projetos incentivados, a
ADF tem suas despesas fixas, oriundas de serviço de cartórios, contas mensais de luz, telefone, água e
internet, os quais são efetivados mediante contribuição e doação de seus associados.

Considerações Finais
A ADF, como a maioria dos clubes sociais, possui suas limitações financeiras, sendo essa a maior dificuldade
existente. Para que possamos dar aos atletas e funcionários uma estrutura com qualidade técnica e
administrativa, desenvolvemos os projetos incentivados do Governo Federal, que tornou se uma
importante fonte de recursos. A prestação de contas dos recursos utilizados pela ADF é apreciada e
aprovada pela Assembleia Geral de sócios e, fiscalizada pelo Ministério da Cidadania – Secretaria Nacional
de Esportes. Nosso caso, prestação de contas
parcial deste projeto foi enviada em no mês de dezembro de 2019, onde será finalizado em 31/05/2020.
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http://www.doisvizinhosfutsal.com.br/
https://www.facebook.com/galofutsal/
https://www.facebook.com/galofutsal/
mailto:afutsaldv@gmail.com

