Relatório Financeiro ACEL 2020
APRESENTAÇÃO
A ACEL é uma entidade sem fins lucrativos e surgiu da amizade entre 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 do Espírito Santo.
A ACEL desde 2009 vem executando este papel, através de projetos esportivos sociais, de
patrocínio direto privado e investimento público, como: Lei de Incentivo ao Esporte, emendas
parlamentares e chamamentos públicos.
No ano de 2020 a ACEL planejou a execução de dois projetos incentivados pelo Ministério da
Cidadania, Secretaria Especial do Esporte, Lei de Incentivo ao Esporte: a Escola de Craques Bruno
Malias e o Campeonato Metropolitano de Beach Soccer.
PROJETO CAMPEONATO METROPOLITANO DE BEACH SOCCER 2020
A ACEL organizou e realizou uma competição esportiva não profissional, com 5 finais de semana
de duração, com alcance regional, nacional e internacional (transmissão online) nos naipes
adulto masculino e feminino, Sub 11 e Sub 13, fomentando o esporte no Estado, estimulando a
competição nas comunidades, clubes e associações, aprimorando os atletas e comissões
técnicas.
A ACEL captou os seguintes recursos ainda no ano de 2019, perfazendo o total de R$ 244.897,94
(duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro
centavos), da seguinte maneira, com os patrocinadores abaixo:

Mesmo enfrentando o período de pandemia, a ACEL iniciou o Campeonato Metropolitano em
janeiro de 2020, porém precisou suspendê-lo em março de 2020 pelo motivo da pandemia do
Covid-19. Em outubro o Campeonato foi reiniciado e finalizado logo em seguida.
Todas as despesas correntes referentes ao Campeonato Metropolitano de Beach Soccer 2020
e que foram aprovadas pela Secretaria Especial do Esporte foram executadas dentro deste
corrente ano (2020).
As despesas da ACEL relacionadas a 2020 foram utilizadas no projeto Campeonato
Metropolitano de Beach Soccer, conforme segue:

PROJETO ESCOLA DE CRAQUES BRUNO MALIAS
A ACEL também desenvolve o projeto Escola de Craques Bruno Malias que teve captação total
para o desenvolvimento do projeto, entretanto pelo motivo da pandemia do Covid-19 a ACEL
tem adiado sua execução para o momento mais seguro, no ano de 2021.
Para este projeto a ACEL captou o montante total, sendo assistida pela Lei de Incentivo ao
Esporte Federal, sendo:
- Patrocinador: Unilider Valor: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
- Patrocinador: Vale

Valor: R$ 141.000,00 (Cento e quarenta e um mil reais).

Desta maneira, ao observarmos a Demonstração do Resultado do Exercício 2020 da Associação
Capixaba de Esporte e Lazer, percebemos que as receitas e despesas nele demonstradas
referem-se aos dois projetos supramencionados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ACEL possui limitações financeiras para o desenvolvimento de projetos e incentivo de ações,
sendo este nosso maior gargalo. Desta maneira, o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte Federal
torna-se fundamental.
Anualmente a ACEL realiza uma Assembleia para a prestação de contas do exercício onde os
demonstrativos financeiros passam pelo crivo da sua diretoria. No ano de 2020 a diretoria
aprovou a prestação de contas sem ressalvas.

Vitória, 29 de junho de 2021.

