RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

Há mais de dez anos A APADV
é uma das principais entidades
esportivas a desenvolver as
modalidades paraolímpicas no
estado de São Paulo.
É uma grande atração
esportiva na cidade que
trabalha o esporte em prol de
deficientes visuais.

Sua principal
atuação é no
fomento à pratica
do Futebol de 5,
Goalball e
modalidades
paralímpicas
exclusiva para
cegos.

Futebol de 5

O futebol de cinco é exclusivo para cegos ou deficientes
visuais. As partidas normalmente são em uma quadra de
futsal adaptada, mas desde os Jogos Paraolímpicos de
Atenas também vem sendo praticado em campos de
grama sintética. O goleiro tem visão total. Junto às linhas
laterais, são colocadas bandas que impedem que a bola
saia do campo. Cada time é formado por cinco jogadores
um goleiro e quatro na linha.

Goalball

A quadra tem as mesmas dimensões da de vôlei (9m de
largura por 18m de comprimento). De cada lado da
quadra tem um gol com nove metros de largura e 1,3 de
altura. As linhas de posicionamento dos jogadores, a linha
do gol e algumas outras importantes para a orientação
dos jogadores são marcadas por um barbante preso com
fita adesiva, permitindo que os atletas possam senti-las.
Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e
defensores. Posicionados no espaço de três metros a partir
da linha do gol, os atletas devem defender as bolas
lançadas pela equipe adversária e lançá-las em direção do
gol adversário, rasteira, fazendo tocar em alguns pontos
da quadra. Ganha o jogo quem fizer mais gols dentro dos
20 minutos que dura uma partida, dividido em 2 tempos
de 10 minutos.

RECEITAS
As receitas da APADV são oriundas de algumas fontes, conforme explicamos abaixo:
Em 2018 podemos destacar a receita por meio de um projeto beneficiado pela Lei
Federal de Incentivo ao Esporte através do termo de compromisso processo nº
58000.010600/2016-31, num total de R$ 484.188,51 (quatrocentos e oitenta e
quatro mil cento e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos). Tivemos também
uma subvenção da prefeitura de São Bernardo do Campo que somados chegam ao
valor de R$ 99.997,00, além disso tivemos 2 projetos pela lei estadual de incentivo
ao esporte no valor de R$ 133.702,00.
E pra finalizar, conseguimos arrecadar com a realização de eventos e patrocínios o
equivalente a 23.757,49
Com a somatória de todas as receitas chegamos ao valor total de R$ 741.645,00
Todas essas ações, permitiram que mantivéssemos as atividades de futebol de 5 e
goalball a todo vapor, no qual custeou a contratação de um coordenador técnico,
encargos trabalhistas, bolsa auxílio a atletas e despesas administrativas, permitindo
assim a disputa dos principais campeonatos de cada campeonato, tais como o Paulista,
Regional e Nacional série A.

DESPESAS
As principais despesas da APADV foram no cumprimento das ações constantes do
plano de trabalho do projeto APADV PARALÍMPICO, conforme detalhamento abaixo:
1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS = R$ 34.809,00
2-DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS = R$ 1.909,00
3-DESPESAS FUTSAL – PMSBC = R$ 39.997,00
4-DESPESAS GOALBALL PMSBC = R$ 60.000,00
5-DESPESAS PROJETO GOALBALL 2017 = R$ 95.898,00
6-DESPESAS PROJETO FUTEBOL III 2017 = R$ 37.804,00
7-DESPESAS PROJETO FUTEBOL IV 2018 = 211.681,00
8-DESPESAS APADV PARALÍMPICO = R$ 246.873,00
9-Demais receitas financeiras = R$ 42,00
TOTAL DE DESPESAS = R$ 728.929,00
Balanceando nossas receitas e despesas do ano de 2018, finalizamos o exercício com
um superavit de R$ 12.716,00.

CONCLUSÃO
A APADV, assim como a grande maioria de associações esportivas que defendem a
causa paralímpica, tem como maior dificuldade as questões financeiras para manter-se
em atividade.
Ao longo dos anos nossa entidade vem se desdobrando em busca de recursos para
poder continuar desenvolvendo o paradesporto brasileiro e o projeto da lei federal de
incentivo ao esporte veio dar uma nova vida à esse trabalho.
As prestações de contas dos recursos utilizados pela APADV são apreciadas e
aprovadas pela Assembleia Geral de sócios e diretores e fiscalizada pelos orgãos
competentes, tendo todas as prestações de contas até o presente momento enviadas
para os setores competentes e aguardando análise final.
E, visando sempre o desenvolvimento da nossa entidade, continuamos em busca de
recursos por meio da apresentação de projetos por meio das leis de incentivo ao
esporte, tanto federal como estadual, assim como no planejamento de organização de
eventos para o atendimento especial ao público deficiente visual

