ASSOCIAÇÃO FUTSAL SÃO LOURENÇO

RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA FUTSAL SLO 2018

Sobre o Futsal SLO
O projeto Futsal São Lourenço tem em seus princípios o de viabilizar a disputa do
campeonato catarinense de futsal e copa sc para a equipe adulta da Associação Futsal São
Lourenço, a fim de melhorar o belo trabalho que a associação realiza no município de São
Lourenço do Oeste, no Estado de Santa Catarina. Conquistando assim uma melhor
estrutura de materiais, recursos humanos, atletas, e logística para que Futsal São Lourenço
possa realizar grandes campanhas nas competições. Mesmo com pouca idade, a
associação realiza um trabalho crescente a cada temporada junto com a cidade de São
Lourenço do Oeste, com equipes cada vez mais qualificadas e vitoriosas, chegando a
grandes patamares nas maiores competições estaduais. Com isso, queremos oferecer a
população da cidade de São Lourenço do Oeste e região a oportunidade de assistir jogos
da modalidade de futsal de alto nível, assim, levamos momentos de lazer a comunidade e
inspiração aos jovens a praticarem a modalidade, que é uma das mais praticadas em santa
catarina. Na modalidade do futsal, há um acréscimo, a nível nacional, na formação de
atletas, já que muitos buscam, ainda jovens, o sonho de ser atleta de futsal. Desta forma,
queremos que nossa equipe seja espelho para a comunidade e despertar para crianças e
adolescentes na busca da prática do esporte, ao qual queremos sempre ter as portas
abertas para o surgimento de atletas da cidade de São Lourenço e região, e através de
seletivas, oportunizar a descoberta de novos talentos. Queremos a cada ano melhorar
nossas classificações dentro dos campeonatos que disputarmos, voltarmos a ser referência
na modalidade que nos deu tantas alegrias, realizando um trabalho melhor, na busca da
qualificação para ganharmos o destaque.
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RECEITAS
A receita principal da Associação Futsal São Lourenço é oriunda de convênio com a
Prefeitura Munucipal de São Lourenço do Oeste e demais parceiros. No Ano de 2018 o
Futsal SLO teve um porte de receitas de R$ 474.14,68, recursos esses que foram utilizados
para pagamento de recursos humanos, , aquisição de materiais esportivos, exames
médicos e laboratoriais, despesas com alimentação, hospedagem e transportes para
competições das categorias sub 09, sub 11. A categoria adulto disputou as competições
promovidas pela Federação Catarinense de Futsal, sendo a Divisão Especial de SC e Copa
SC.

DESPESAS
A da Associação Futsal São Lourenço teve suas principais despesas no ano de 2018 pagas
com recurso do convênio com a Prefeitura Munucipal de São Lourenço do Oeste e demais
parceiros. Segue as despesas pagas:
Bolsa auxilio atletas: R$ 303.638,39
Despesas alojamento atletas: R$ 34.684,77
Despesas Hosp. e alimentação: R$ 87.106,32
Federação Cat, Futsal: R$ 6.257,56
Fisioterapia/medicamentos: R$ 1.921,91
Material Esportivo: R$ 35.018,37
Divulgação e publicidade: R$ 7.575,00
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Futsal SLO, como a maioria das associações, possui imitações financeiras, sendo essa
a maior dificuldade existente. Para que possamos dar aos atletas e profissionais uma
estrutura com qualidade técnica e administrativa, desenvolvemos os projetos incentivados
do Governo Federal que esta em captação, este será uma das principais fonte de renda do
projeto.. A prestação de contas dos recursos utilizados pela Associação Futsal São
Lourenço é apreciada e aprovada pela Assembleia Geral de sócios e conselho fiscal, e
tendo todas as prestações de contas até o presente momento aprovadas sem ressalvas.
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