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A COPA tiNrÀO DE CLUBES - CUC ASSOCTAÇÀO CML DE DTRETTO PRTVADO

SEM FINS LUCRATIVOS, tem por objetivo proporcionar a integração social e esportiva entre as

comunidades participantes, oportunizando a prática do futebol como forma de saúde e lazer, com a

premogativa de focar e solucionar as necessidades e as exigências de melhorar o condicionamento

Íisico e psicológico das pessoas por intermédio do esporte. Para fomentar essa atividade, desenvolve

projetos esportir.os por intemédio da Lei de Incentivo ao Esporte. do Ministério da Cidadania.

Secretaria Nacional do Esporte. que está na sua 31â edição em 2019. No ano de 2020 seria realizada a

32" edição, mas devido a pandemía clo Clovid-19 não pode ser realizada, sendo translerida sua

realizaçâo para o ano seguinte.

A COPA tIl.{IÀO DE CLUBES é o campconato que intcgrr e promoYe a competição

saudável entre as comunidades da região rural de Caxias do Sul. é composta basicamente de atletas

que moram na comunidade. paÍentes, conhecidos ou amigos das famílias que vivem na colônia. Esta

competição reedita o conceituado campeonato rural. onde a raça. técnica e disciplina são os

fundamentos básicos da competição. A Copa União de Clubes tem uma história dc traclição

futebolística que remete ao início da colonização italiana. onde os imigrantes das comunidades

Caxienses, nossas colônias, cresceram e desenvolveram seu potencial de trabalho, respaldados pela

Igreja, o Campo de Futebol e a Bodega.

O presente Relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas de forma clara-

Dividimos em duas pafies: Receitas e Despesas. Nele também constam considerações finais da Copa

União de Clubes.
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RECf, TAS

As receitas obtidas no ano de 2019 foram oriundas da caução (contribuição de cada

comunidade para inscrição da comunidade) no valor de R$16.840,00; mais as multas e receitas

financeiras no valor de R$9.526,02t mais o valor de R$75.666,67 do Projeto ANO III a Lei do

Incentivo ao Esporte do Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional do Esporle. Total de receitas

em 2019 foi de R$102,032.69.

As receitas do ano de 2020 foram oriundas do aporte de valor de cada comunidade no valor

de R$2.520,00 e uma multa no valor de R$300,00. Como não houve competição devido a pandemia

do Covid-19, as receitas foram poucas.

DESPESAS

Às despesas e gastos do ano de 2019 foram originadas da seguinte forma:

Despesas operacionais: P.§24.466,22

Despesas F ranceiras: R$684,98

Custo da Arbitragem: RS53.460,00

Custo Uniformes: R$13.446,00

Custo bolas: R$2.157,60

Custos contador: RS3-000,00

Custos da elaboração do Projeto ano III: R$3.603,07

Total de despesas e custo do exercício de 2019 foi de R$100.817,87.

As despesas do ano de 2020 foram originadas da seguinte forma:

Despesas operacionais: R$2.520,00

Despesas financeiras: RS267,20

Total de despesas e custo do exercício de 2019 foi de R$2.787,20.

CONSIDEREÇÔES FINÀIS

A COPA UNIAO DE CLUBES assim como a maioria das associações sem fins lucrativos

possui muitas limitações financeiras. Para que possamos dar aos atletas e as comunidades uma
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orgaÍljzação da competição e uniformes e arbitragem, desenvolvemos os projetos

incentivados do Govemo Federal, que tomou se a nossa principal fonte de recursos. A prestação de

contas dos recuÍsos utilizados pela COPA UNIAO DE CLIrBES é apreciada e aprovada pela

Assembleia Geral de sócios e, fiscalizada pelo Ministerio da Cidadania - Secretaria Nacional de

Esportes e pelo Tribunal de Contas da União, tendo todas as prestações de contas até o prcsente

momento aprovadas sem ressalvas.

Ca,rias do Sul, 30 de maio de 2O20.

Marcos Reinheimer


