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RECEITAS 

 
A receita principal do DESPORTIVO RIO GRANDE é oriunda de contribuições dos 

associados e de projetos aprovados perante o Comitê Brasileiro de Clubes. No ano de 2021, além do 
saldo remanescente de 2020 (R$ 14.123,55), a entidade teve um aporte total de R$ 566.079,42 
(quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), recursos esses 
que foram utilizados para a contratação de produtos e serviços essenciais para o desenvolvimento da 
atividade, tais como: mensalidades do Cômite Brasileiro de Clubes; assessoria contábil; assessoria de 

imprensa; combustível/ajuda de custo; emissão de certificado digital; manutenção de site; envio de 
documentos via Correios; taxa de inscrição em competição; pagamento de empréstimo; viagem de 
diretoria; contratação de designer gráfico e taxas bancárias. A entidade não possui encargos 
trabalhistas, uma vez que os funcionários da administração e os professores laboram de forma 
voluntária. 

 
Durante o exercício de 2021, foram desenvolvidos processos seletivos de atletas, treinamentos, 

eventos esportivos para crianças, adolescentes e adultos, totalizando aproximadamente 500 atletas 

participantes, além de as equipes terem participado de competições locais, estaduais, regionais e nacionais.
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DESPESAS 

O DESPORTIVO RIOGRANDE teve suas principais despesas no ano de 2021 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$ 47.880,00 

Assessoria contábil R$ 3.600,00 

Assessoria de imprensa R$ 2.900,00 

Marketing (Design Gráfico) R$ 175,77 

Manutenção de Site R$ 519,88 

Taxas bancárias R$ 36,50 

Certificado digital R$ 350,04 

Correios (SEDEX) R$ 147,00 

Pagamento de empréstimo R$ 8.500,00 

Viagem de diretoria R$ 246,86 

Inscrição em campeonato R$ 3.700,00 

TOTAL DO EXERCÍCIO R$ 68.056,05 
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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. 


