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Relatório de Gestão e Execução 

ORÇAMENTÁRIA 

ASSOC DESP ATENEU MANSOR 2020  

 

APRESENTAÇÃO  

A Associação Desportiva Ateneu Mansor é uma entidade sem fins lucrativos e 
surgiu da parceria de amantes do esporte que desejavam contribuir com a 
sociedade mais diretamente, utilizando o esporte como vetor de transformação e 
crescimento para crianças e jovens do Estado de São Paulo.   

  

Desde sua fundação vem executando este papel, através de projetos esportivos 
sociais, participativos e de alto rendimentos, de patrocínio direto privado e 
investimento público, como: Lei de Incentivo ao Esporte, emendas 
parlamentares e chamamentos públicos.   

  

No ano de 2020 a Associação Desportiva Ateneu Mansor, além de suas 
atividades esportivas através da pratica do JUDÔ, planejou e elaborou projeto 
incentivado pelo Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do Esporte, Lei de 
Incentivo ao Esporte: CIRCUITO ABERTO DE TÊNIS JUVENIL UTR BRASIL - 
Processo 71000.044810/2020-78. 

  

ATIVIDADES GERAIS 2020   

No ano de 2020 realizamos nossas atividades através de recursos próprios e patrocínios 
particulares, já que o estado de São Paulo modificou a legislação dos projetos 
incentivados e encontra-se em fase de captação de projeto em leis de incentivo fiscal 
federal. 

  

A Associação Desportiva Ateneu Mansor  captou os seguintes recursos através 
de patrocínio direto  perfazendo o total de R$ 16.700,00 (dezesseis mil, e 
setecentos reais) e referente a recursos do CIRCUITO ABERTO DE TÊNIS 
JUVENIL UTR BRASIL - Processo 71000.044810/2020-78 da Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte no total de R$ 516.670,00 (quinhentos e dezesseis mil, seiscentos 
e setenta reais.  

   

Mesmo enfrentando o período de pandemia, a Associação Desportiva Ateneu 
Mansor  iniciou suas atividades esportivas em janeiro de 2020, porém precisou 
suspendê-lo em março de 2020 pelo motivo da pandemia do Covid-19. Não tendo 
realizado nenhum evento, com recurso próprio ou incentivado. 

Mantendo suas despesas administrativas e necessário através dos recursos 
próprios e patrocínios diretos acima mencionados 
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Patrocínio direto VALOR total R$  

Uniodonto São José do Rio Preto 7.100,00 

Hugo Engenharia 6.000,00 

Atual Tecnologia 3.600,00 

Total 16.700,00 

  

Patrocínio Incentivo Fiscal Valor total R$ 

CIRCUITO ABERTO DE TÊNIS JUVENIL UTR BRASIL 516.670,00 

As despesas da Associação Desportiva Ateneu Mansor relacionadas a 2020 
foram utilizadas na manutenção, pagamentos de taxas de Federação e com 
despesas conforme segue:   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A Associação Desportiva Ateneu Mansor vem se esforçando para manter suas 
atividades esportiva de iniciação, participação e alto rendimento dentro das suas  
limitações financeiras. Desta maneira, os patrocínios direitos e o apoio da Lei de 
Incentivo ao Esporte Federal tornam-se fundamental.  

Anualmente a Associação Desportiva Ateneu Mansor realiza uma Assembleia 
para a prestação de contas do exercício onde os demonstrativos financeiros 
passam pelo crivo de seu Conselho Fiscal e posterior aprovação em Assembleia 
Extraordinária. No ano de 2020 os associados aprovaram a prestação de contas 
sem ressalvas em Assembleia realizada em 10 de julho de 2021.  

– clique aqui e baixe a cópia da Assembleia.  

  

São José do Rio Preto – SP, 24 de agosto de 2021. 

 

 

 

Jane Martins Arroyo 
Presidente da AD Ateneu Mansor 

 

 

 


