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RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 

 

       O presente relatório possui o objetivo de apresentar a prestação de contas 

referente ao ano de 2019 de forma clara e objetiva. O relatório esta separado 

em duas partes, sendo elas, receitas e despesas. 

 

RECEITAS 

As receitas do Instituto Icaro são oriundas de projetos incentivados via Lei 

de Incentivo ao Esporte (Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do 

Esporte, Poder Judiciário Fórum “Projeto Santa Felicidade em Ação”, SMELJ e 

do Programa Nota Fiscal Paraná), os recursos captados foram utilizados para 

pagamento das despesas referentes a recursos humanos, encargos 

trabalhistas,  despesas com alimentação e materiais de consumo esportivo 

para a melhor qualidade no treinamento diário da equipe de alto rendimento e o 

projeto educacional de massificação do tênis que atende 150 crianças e 

adolescentes em vulnerabilidade social. A equipe do Instituto Icaro disputou 

diversos torneios por todo o Brasil, conseguindo assim ter vários atletas entre 

os 10 primeiros colocados do Brasil de acordo com suas categorias. 

 Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial do Esporte: R$ 

323.654,79; 

 Poder Judiciário Fórum “Projeto Santa Felicidade em Ação”: R$ 

29.247,86; 

 Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ): R$ 

117.597,64; 

 Programa Nota Fiscal Paraná: R$ 311.603,43 

 Total de recursos arrecadados: R$ 782.103,72 
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DESPESAS 

O Instituto Icaro teve suas principais despesas no ano de 2019 a partir 

dos projetos incentivados via Lei de Incentivo ao Esporte (Ministério da 

Cidadania, da Secretaria Nacional do Esporte, Poder Judiciário Fórum “Projeto 

Santa Felicidade em Ação”, SMELJ e do Programa Nota Fiscal Paraná). 

 Recursos Humanos: R$ 418.914,28 

 Encargos Trabalhistas: R$ 230.936,47 

 Material de Consumo/ Esportivo: R$ 158.596,23 

 Hospedagem/ Alimentação: R$ 20.121,90 

 Uniformes: R$ 87.588,98 

 Serviços de Terceiros: R$ 116.048,27 

 Divulgação e Promoção: R$ 10.942,55 

 Despesas com torneios: R$ 117.764,55 

 Manutenção da Entidade: R$ 70.528,85 

 Bolsa/Subsídios: R$ 84.169,11 

 Total Despesas: 1.315.611,19 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Associação Icaro Marcolin, como a maioria das entidades sociais, 

possui limitações financeiras, sendo essa a maior dificuldade existente. Para 

que a entidade possa seguir suas atividades dando todas as condições 

necessárias para seus beneficiários e colaboradores, são desenvolvidos 

projetos incentivados do Governo Federal, Estadual e Municipal. A prestação 

de contas dos recursos utilizados pela Associação Icaro Marcolin é apreciada e 

aprovada pela Assembleia Geral de sócios e fiscalizada pelas entidades 

competentes (Ministério da Cidadania – Secretaria Especial do Esporte, 

Tribunal de Contas do Estado ee SMELJ), tendo todas as prestações de contas 

até o presente momento aprovadas. 


