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RECEITAS 

 
A receita principal do DESPORTIVO RIO GRANDE é oriunda de aportes financeiros e 

contribuições dos associados. No ano de 2020, além do saldo remanescente de 2019 (R$ 5.523,55), a 
entidade teve um aporte total de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), recursos esses que foram 
utilizados para a contratação de produtos e serviços essenciais para o desenvolvimento da atividade, 
tais como: assessoria contábil; assessoria de marketing; abastecimento de veículos; taxas de 

cartório; contas de energia e internet; taxas de federações, taxas bancárias, mensalidades do Cômite 
Brasileiro de Clubes; material esportivo; material de expediente; e pagamento de bolsa de estágio. A 
entidade não possui encargos trabalhistas, uma vez que os funcionários da administração e os 
professores laboram de forma voluntária. 

 
Durante o exercício de 2020, foram desenvolvidos processos seletivos de atletas, treinamentos, 

eventos esportivos para crianças, adolescentes e adultos, totalizando aproximadamente 300 atletas 

participantes, além de as equipes terem participado de competições locais e intermunicipais. 
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DESPESAS 

O DESPORTIVO RIOGRANDE teve suas principais despesas no ano de 2020 pagas com 

recursos de contribuições realizadas pelos sócios. As despesas de manutenção do clube, formação de 

atletas e promoção de eventos esportivos foram as seguintes: 
 

DESPESA VALOR 

Mensalidades do CBC R$ 27.300,00 

Assessoria contábil R$ 4.800,00 

Taxas de Federações R$ 3.250,00 

Publicidade e marketing R$ 2.332,50 

Combustível/transporte R$ 869,28 

Materiais esportivos R$ 1.500,00 

Materiais de expediente R$ 307,78 

Site e internet R$ 487,88 

Despesas cartorárias R$ 1.859,37 

Consumo de energia elétrica R$ 803,54 

Taxas bancárias R$ 92,98 

TOTAL DO EXERCÍCIO R$ 43.603,33  



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO BASQUETE - RN (DESPORTIVO RIO GRANDE)  
CNPJ: 20.393.884/0001-07 - Rua Nísia Floresta, N° 149 - Nova Parnamirim - CEP 59151-240 

 

 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O DESPORTIVO RIO GRANDE, como a maioria dos clubes sociais, possui suas limitações 
financeiras, sendo essa a maior dificuldade existente. A prestação de contas dos recursos utilizados pelo 
clube é apreciada e aprovada pela Conselho Fiscal e Assembleia Geral de sócios, tendo todas as 
prestações de contas até o presente momento aprovadas sem ressalvas. 


