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INTRODUÇÃO 

A  Sociedade  Thalia  é  uma  entidade  desportiva  sem  fins  lucrativos.  Para  fomentar  essa

atividade,  desenvolve  projetos  esportivos  por  intermédio  da  descentralização  de  recursos
provenientes do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, beneficiando aproximadamente 400 atletas de
forma direta  e  centenas  de  pessoas  de  forma  indireta.  O  presente  Relatório  tem como objetivo
apresentar a prestação de contas de forma clara. Dividimos em duas partes: Receitas e Despesas.
Nele também constam considerações finais da Sociedade Thalia. 

RECEITAS 

Os investimentos no Esporte  da Sociedade Thalia  é  proveniente dos recursos próprios do
Clube e dos Projetos Esportivos junto ao CBC - Comitê Brasileiro de Clubes. Em 2020, o clube está
executando, o 4º Ano dos 4 previstos, referentes ao Ciclo Olímpico 2017-2020. 

O 1º Projeto em execução é referente ao Edital nº 06 de 2016 do Edital de Chamamento Interno
do  CBC,  que  contempla  o  pagamento  de  Recursos  Humanos  para  as  equipes  multidisciplinares
responsáveis pela formação de atletas do clube, o valor descentralizado para esse Projeto foi de R$
411.950,00 (Quatrocentos e Onze Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)

O 2º  Projeto  em execução é referente ao Edital  nº  07 de 2017 do Edital  de Chamamentos
Internos  do  CBC,  que  contempla  o  subsídio  de  Passagem  e  Hospedagem  para  as  Competições
Nacionais das Modalidades do Clube e a realização dos CBI – Campeonato Brasileiro Interclubes na
modalidade de Basquetebol,  nas categorias Sub 14 ,  Sub 16 e Sub 18 do Naipe Feminino.  O valor
descentralizado para esse Projeto foi de R$ 965.000,00 ( Novecentos e Sessenta e Cinco Mil Reais). 

DESPESAS 

A Sociedade  Thalia  teve  suas  despesas  esportivas  no  Ano  de  2020  pagas  com recursos
próprios e recursos provenientes de projetos federais para formação de atletas. 



DESPESA VALOR 
RECURSOS HUMANOS R$ 100.768,98

ENCARGOS TRABALHISTAS R$ 38.255,38

TRANSPORTE ---x---

TAXAS DE INSCRIÇÃO ---x---

MATERIAIS ESPORTIVOS R$ 965.000,00

TOTAL GERAL R$ 1.104.024,36

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Sociedade Thalia,  como a maioria dos clubes sociais,  possui suas limitações financeiras,
sendo essa a maior dificuldade existente.  Para que possamos dar aos atletas e funcionários uma
estrutura com qualidade técnica e administrativa, desenvolvemos os projetos incentivados do CBC,
que tornou-se a nossa principal fonte de recursos. A prestação de contas dos recursos utilizados pelo
Clube é submetida e fiscalizada pelo Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, tendo todas as prestações de
contas até o presente momento a provadas sem ressalvas 
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