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O relatório de gestão financeira 2020 se propõe a apresentar as receitas do  Instituto Cesar Cielo 

INSTITUTO CESAR CIELO 

 

A receita principal do Instituto Cesar Cielo é oriunda de projetos incentivados via Lei de 

Incentivo ao Esporte, do Ministério da Cidadania, da Secretaria Nacional do Esporte e patrocínios 

de empresas privadas, como Regispel - Bobinas.  No Ano de 2020 não houve aporte para os 

projetos.  Por conta da pandemia o Projeto Novos Cielos ± Núcleo de Base que se encontra em 

execução, foi por várias vezes suspensos, pois a cidade de Valinhos se encontrava na fase 

vermelha da Pandemia, com isso o projeto foi prorrogado e finalizará em 2022. O ICC teve um 

aporte de recursos para os Projetos Novos Cielos, Núcleo de Base de R$ 585.415,95 (quinhentos 

e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos) recursos esses 

liberados em maio de 2020, que estão sendo utilizados para pagamento de atividades meio e fim: 

Gestor de projetos, serviços especializados, assessoria contábil, encargos trabalhistas, assessoria 

jurídica; Projeto de Clínicas de Natação de Base de R$340.000,00 em captação e do Projeto 

Novos Cielos_ Rendimento de R$509.940,52 em captação. Por conta da pandemia, do covid-19,  

não iniciamos as aulas presenciais para o Novos Cielos Núcleo de Base,  estaremos fazendo as 
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contratações de demais profissionais do projeto, como técnicos, professores e socorrista, assim 

que liberarem as aulas. 

 

Além das despesas oriundas dos projetos incentivados, o Instituto Cesar Cielo tem outras 

despesas fixas, não contempladas nos projetos, como:  

a. Serviços de Cartório;  

b. Serviços de Contabilidade;  

c. Serviços Jurídicos;  

d. Conta de Telefone número (19) 36290916 (custo mensal);  

e. Material de Escritório.  

 

Estas despesas serão efetivadas mediante a doação de seus associados ou por captação 

de patrocínios de empresas privadas. 

O ICC, como a maioria das organizações não governamentais, possui suas limitações 

financeiras, sendo essa a maior dificuldade existente. Para que possamos dar aos alunos e 

funcionários uma estrutura com qualidade técnica e administrativa, desenvolvemos os projetos 

incentivados do Governo Federal, que tornou-se a nossa principal fonte de recursos. A prestação 

de contas dos recursos utilizados pelo ICC é apreciada e aprovada pela Assembleia Geral de 

sócios e, fiscalizada pelo Ministério da Cidadania ± Secretaria Nacional de Esportes, tendo todas 

as prestações de contas até o presente momento aprovadas sem ressalvas. 
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Presidente 
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