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Apresentação
A Associação Duovizinhense de Futsal – ADF, CNPJ: 15.170.405/0001-45, é uma
entidade sem fins lucrativos criada no ano de 2012 e com sede administrativa
na Avenida México, n° 1.100, no município de Dois Vizinhos/PR. A origem da
associação foi a amizade e o interesse em comum de um grupo de munícipes
pelo esporte futebol de salão, o futsal. 

A partir da ideia de criação de um time de futsal de alto rendimento e de
escolinhas para formação de atletas foram estabelecidas as normas de
funcionamento da Associação, redigidas em seu Estatuto Social, que prevê a
formação da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Administrativo através de
eleições realizadas por assembleia geral convocada a cada quatro anos. 



Escolinhas de base
As escolinhas de base, Galinho Futsal, que atendem um total de
aproximadamente 160 crianças e adolescentes, têm representatividade nas
seguintes categorias: 
Sub - 05 
Sub - 07 
Sub - 09 
Sub - 11 
Sub - 13 
Sub - 15 
Sub - 17 
Sub - 20 



Competições esportivas Galinho Futsal em 2019 e 2020*

Campeão - Jogos Colegiais do Paraná – Fase REGIONAL –Leonardo da Vinci -
Sub-14 

1ª Copa Anchieta de Futsal - Campeão - Sub-09, Sub-13, Sub-15, Sub-17 

Campeonato Paranaense BASE – TAÇA PARANÁ 10º Lugar  Sub 11  

Campeonato Paranaense BASE – TAÇA PARANÁ 1ª fase - eliminado Sub 13  

Campeonato Paranaense BASE – TAÇA PARANÁ 1ª fase - eliminado Sub 15

*Em razão da pandemia de COVID-19, no ano de 2020 as competições infanto-juvenis
intermunicipais foram canceladas.



Competições esportivas Galo Futsal em 2019 e 2020

4° colocado Liga Paraná 2019
Vice Campeão da Série Ouro Paranaense 2019
4° colocado na Série Ouro Paranaense 2020
4° colocado na Liga Paraná 2020
Campeão da Copa do Brasil de Futsal 2020





GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA

Recursos e Despesas



Em 2019 a ADF teve uma receita líquida de R$ 899.129,66 advinda de programas de incentivo
como a Lei de Incentivo ao Esporte - LIE, cooperação de empresas do município, colaboração
da sociedade duovizinhense e demais atividades que a Associação desenvolve para fomentar
o desenvolvimento do esporte futsal. Este montante foi empenhado na manutenção das
escolinhas de base (custeio de professores, aquisição de material como bolas especificas de
futsal e uniformes, transporte dos alunos para outros municípios), na participação dos atletas
em competições de futsal e nas demais funções administrativas que a entidade necessita,
como serviços de contabilidade, divulgação e marketing. Os custos administrativos e
operacionais apresentaram um total de R$ 892.948,89. Dessa forma, a ADF fechou o ano fiscal
com saldo positivo de R$ 6.180,77 e mantendo todas as suas contas em dia, sem nenhuma
dívida a ser contabilizada no ano fiscal de 2020.
Obs: as receitas obtidas a partir da LIE são executadas de acordo com o planejamento
acordado com o Governo Federal e com prestação de contas feitas nas normas da referida
Lei.

Gestão Orçamentária 2019



Gestão Orçamentária 2020
Em 2020 a ADF manteve a parceria existente com a LIE e continuou desenvolvendo ações de
captação de recursos financeiros junto ao empresariado e à sociedade de Dois Vizinhos como um
todo. O cenário de pandemia global da COVID-19 prejudicou bastante as atividades, pois diversos
eventos presenciais não foram realizados, competições foram canceladas e houve uma retração
na economia não só do município, mas do país como um todo. As aulas da escolinha foram
reorganizadas para entrar em acordo com os protocolos sanitários de contenção do coronavírus
e despesas adicionais surgiram com a aquisição de produtos de higiene e sanitização e
equipamentos de proteção individual (álcool 70% gel e líquido, luvas, máscaras, termômetros). A
receita líquida fechou o ano em R$ 1.454.292,36 e o total de despesas administrativas e
operacionais fechou em 876.611,51. O saldo ficou positivo em R$ 583.913,88. A seguir
apresentamos o Demonstrativo de Resultado do Exercício 2020, de forma detalhada.
Obs: em virtude dos eventos relacionados à pandemia de COVID-19, o Governo Federal postergou
os prazos de captação e de execução de recursos da LIE e parte do montante do saldo de 2020
está atrelado aos parâmetros desta Lei.














