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Centro Integrado Para o Desenvolvimento do Esporte Amador – Lavarda Esportes 

Introdução  

O Centro Integrado para o Desenvolvimento do Esporte Amador, inscrito no CNPJ sob 

o no 11.105.536/0001-98, vem por meio deste relatório, apresentar o resumo financeiro 

do ano de 2019. Foi mais um ano de conquistas para o Pato Futsal, pois a equipe foi Bi-

Campeã da Liga Nacional de Futsal, mais um feito histórico e inédito para o futsal 

paranaense. Já na competição estadual, o Campeonato Paranaense de Futsal – Série 

Ouro, a equipe fez a melhor campanha na primeira fase, mas terminou o campeonato 

na 5ª colocação geral.  

O clube também disputou os campeonatos estaduais das categorias sub-15, sub-17 e 

sub-20, com o objetivo de formar e revelar novos atletas. Como resultado, tivemos três 

atletas da categoria sub-20 sendo integrados à equipe adulta/principal. O bom trabalho 

executado demonstra que o clube tem capacidade estrutural e física para formar novos 

atletas para a modalidade, bem como apresentar novas oportunidades para os mesmos.  

Outra conquista importante ocorreu nas categorias de base, onde a equipe do Pato 

Futsal, sub-17, representando o município de Pato Branco, foi campeã dos Jogos 

Abertos da Juventude do Paraná, nesta modalidade, feito esse que não acontecia desde 

o ano de 2008. 

Do relatório financeiro 

A seguir, apresentamos os relatórios das receitas e despesas de forma sucinta, relativos 

ao ano de 2019 de maneira sintetizada e compreensiva, sendo que os dados 

explicativos seguem nos balanços e DRE.  

Receitas:  

As receitas do Centro Integrado para o Desenvolvimento do Esporte Amador tem origem 

nos recursos repassados pelos patrocinadores do clube, repasses financeiros por meio 

de subvenção do poder público municipal, doações de empresas, permuta de serviços 

de divulgação e marketing do clube. Outra receita do clube advém das contribuições  
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dos sócios-torcedores e também da arrecadação da bilheteria nos dias de jogos, com a 

cobrança de ingressos. O clube também obteve receitas oriundas do pagamento de 

royalties da venda de materiais esportivos com a sua marca. Apresentamos a seguir, os 

números obtidos das receitas relatadas: 

Patrocínios:.........................................................R$: 2.168.448,22 

Subvenções:.......................................................R$:    150.000,00 

Sócio-torcedor....................................................R$:     263.372,15 

Receitas e Publicidades:....................................R$:       26.008,00 

Bilheteria e Caches de Jogos............................R$:         9.100,00 

Prêmios: ............................................................R$:       40.000,00 

Receita de Multas Contratuais...........................R$:       51.812,50 

Total ................................................................. R$: 2.708.740,87  

 

Despesas:  

Com relação às despesas, tivemos gastos com pessoal e encargos, englobando 

salários, encargos, obrigações trabalhistas, rescisões e multas dentro do âmbito dos 

recursos humanos para operação da equipe.  

Despesas gerais são as despesas de custo de operação do centro de treinamento, entre 

elas, alimentação, energia elétrica, manutenções, aquisição de materiais de expediente, 

alojamento/alugueis dos atletas, telefone, internet, deslocamentos internos na cidade 

entre outros.  



 
 

 p. 3 

Despesas financeiras são todos custos com operações bancárias e tarifas financeiras. 

Outras despesas operacionais, se referem aos custos com os jogos realizados fora do  
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município, como hotéis, alimentação, medicamentos e mantimentos durante as 

competições.  

Despesas Administrativas................................. R$: 2.246.805,14  

 Despesas Gerais ............................................. R$:    275.705,95 

Despesas Mercantis...........................................R$:     22.728,00  

Despesas Financeiras e tributarias................... R$:     23.439,91 

Total ............................................................... R$:  2.568.679,00 

 

Para eventuais esclarecimentos, entrar em contato por e-mail com  

marketing@patofutsal.com.br  

Outras informações sobre transparência ou informações sobre a equipe, poderão ser 

encontradas nas nossas redes sociais abaixo e também no nosso site: patofutsal.com.br 

Instagran: patofutsaloficial 

facebook.com/patofutsal 

twitter.com/futsal_pato 

youtube.com/patotv 

 

 


