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PRÓLOGO

O Instituto Viva Vida (IVV) é uma entidade desportiva sem fins lucrativos, que tem por finalidade a
inclusão social de crianças, adolescentes por intermédio do esporte. Para fomentar essa
atividade, desenvolve projetos esportivos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte, do
Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional do Esporte, denominado “Escola do Coral de
Bodyboarding ”, beneficiando aproximadamente 100 atletas de forma direta e centenas de
pessoas de forma indireta.

Com 17 anos de existência e contribuição para a inclusão social dos atletas através do esporte.
Apesar de algumas dificuldades encontradas durante esses anos, contamos com a colaboração
dos funcionários e voluntários para continuidade dos trabalhos desenvolvidos por esses longos
anos de atividades. A cada ano, repleto de conquistas e glórias, que se construiu a marca e a
história do Instituto Viva Vida.
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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 do
IVV.
RECEITAS

A receita principal do Instituto Viva Vida é oriunda de projetos incentivados via Lei de Incentivo ao
Esporte, do Ministério da Cidadania, da Secretaria Nacional do Esporte. No ano de 2018 o IVV
teve um aporte de R$166.304,88 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e quatro reais e oitenta e
oito centavos) do projeto “Escola do Coral de Bodyboarding”, recursos esses que foram utilizados
para pagamento de recursos humanos, encargos trabalhistas, aquisição de materiais esportivos,
impostos, serviços de contabilidade e serviços com terceiros, para atendimento das crianças de 9
a 14 anos.
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DESPESAS
O IVV teve suas principais despesas no ano de 2018 pagas com recursos da Lei de Incentivo ao
Esporte. Os pagamentos foram realizados através dos projetos “Escola do Coral de Bodyboarding
”, com as seguintes despesas:
Escola Coral do Meio:
Recursos Humanos – R$67.730,00
Encargos Trabalhistas/Impostos – R$42.231,73
Material de Consumo Esportivo – R$14.720,00
Uniformes – R$13.000,00
Recursos Humanos Adm. (Honorários contábeis) – R$14.860,00
Serviços de Terceiros (consultoria atividade meio) – R$15.000,00
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Além dessas despesas relativas aos projetos incentivados, o IVV tem suas despesas fixas,
oriundas de serviço de cartórios, telefone, materiais de papelaria , os quais são efetivados
mediante contribuição e doação de seus diretores e voluntários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O IVV, como a maioria das Associações, 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 Governo Federal,
que tornou-se a nossa principal fonte de recursos. A prestação de contas dos recursos utilizados
pelo IVV é apreciada e aprovada pela Assembleia Geral da Instituição, fiscalizada pelo Ministério
da Cidadania – Secretaria Nacional de Esportes e pelo Tribunal de Contas da União, tendo todas
as prestações de contas até o presente momento aprovadas.

