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Relatório Financeiro 2020 

 

 

A Associação Life Instituto, entidade privada sem fins lucrativos, tem por missão contribuir 

com o desenvolvimento social através da pratica esportiva. Nosso intuito é trabalhar em 

conjunto com a sociedade, Poder Público e também a iniciativa privada, para atender uma 

demanda que o Estado atualmente não consegue suprir de forma direta. 

 

No ano de 2020, nossa entidade assim como tantas outras enfrentou grandes dificuldades em 

função da pandemia. O convênio com a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, via 

chamamento público, para realização do projeto “Vôlei de Praia – Desenvolvimento e 

Treinamento”, foi suspenso. A equipe adulta de competição só pode retornar a competir 

quando as competições foram retomadas devido o patrocínio da Sorvetes Jundiá, que 

novamente custeou as despesas de competição (passagem e hospedagem dos atletas dentro 

do Circuito Brasileiro). 

 

Obtivemos êxito na capitação de dois projetos via Lei Federal de Incentivo ao esporte, ambos 

com o nome de “Vôlei de Praia – Fábrica de Cidadãos”. Em 2021, através desses projetos, além 

de São Joaquim da Barra iremos atender também as cidades de Iacanga e Novo Horizonte.  

 

Segue abaixo descrição com as rubricas de receitas, despesas e seus respectivos valores: 

 

Receitas Operacionais – R$ 320,00 

Receitas de entidades sem fins lucrativos / Subvenções/ Leis de Incentivo – R$240.474,78 

Despesas Operacionais - R$ 396,94 
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Despesas Gerais - R$ 214,17 

Despesas Tributárias - R$ 00,52 

Despesas Operacionais Administrativas - R$ 4.000,00 

Superávit Operacional - R$ 236.184,09 

 

Conclusão: baseado nos números acima apresentados e no balanço patrimonial que pode ser 

encontrado através do “Portal da Transparência” no site www.lifeinstituto.com, podemos 

concluir que, apesar das condições, nossa entidade mais uma vez reforçou seu compromisso 

em desempenhar uma gestão transparente e eficiente. Principalmente no trato com o dinheiro 

público. Para o ano de 2021 esperamos melhorar ainda mais nossa capacidade operativa 

através dos projetos incentivados que foram inscritos na Lei Federal (IR). No mais 

agradecemos à todos os envolvidos e nos colocamos sempre à disposição para maiores 

esclarecimentos. 

 

São Joaquim da Barra, 04 de janeiro de 2021. 

       

 

 

 


