
 

RELATÓRIO FINANCEIRO ACEL 2021 

 

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 desenvolvimento para crianças e jovens do estado do Espírito Santo. 

 
A ACEL desde 2009 vem executando este papel, através de projetos esportivos com carater 

social, de patrocínio direto privado e investimento público, como: Lei de Incentivo ao Esporte, 
emendas parlamentares e chamamentos públicos. Além destes investimento, a ACEL busca 
desnvolver o esporte nas dimensões da participação e de rendimento, não apenas na 
manifestação educacional. 

 

No ano de 2021 a ACEL planejou a execução dos projetos “Cariacica no Esporte” e “Vitória 
do Esporte 02” por meio de emendas parlamentares estaduais, o “Campeonato Estadual de Beach 
Soccer” e o “Campeonato Metropolitano de Beach Soccer”, também através de recursos oriundos 
de emendas parlamentares estaduais, além do projeto esportivo com carater social “Escola de 
Craques Bruno Malias – VITÓRIA Ano01”, incentivado pelo Ministério da Cidadania, Secretaria 
Especial do Esporte, Lei de Incentivo ao Esporte. 
 

Em 2021, outros dois projetos foram apresentados à Secretaria Especial do Esporte. Foram 
aprovados: “Escola de Craques Bruno  Malias – Vitória Ano02” e “Escola de Craques Bruno Malias 
– Serra Ano01”. 
 
PROJETO CARIACICA NO ESPORTE 

 
O Projeto Cariacica no Esporte surge da necessidade da estruturação dos projetos 

esportivos de Cariacica, preenchendo uma lacuna importante para o bom andamento dos projetos 
que objetivam a pratica esportiva, levando estruturação adequada com uniformização aos atletas 
e professores, além de materiais esportivos de qualidade para a pratica das atividades a que os 
projetos se destinam. Com a uniformização temos a padronização fundamental para jovens que 
moram em áreas de risco social, pois atletas uniformizados não são “confundidos”. Além disso, 
temos o reforço da autoestima do praticante e do sentimento de pertencimento ao esporte.  

 

 
 



 

 
Os núcleos contemplados neste programa, oportunizam a prática segura orientada do 

esporte, com profissionais especializados em seu quadro técnico e as atividades complementares. 
Os atletas de projetos dentro da abrangência do programa, vivenciam experiências esportivas, 
permitindo-os um maior poder de socialização e conhecimento esportivo, além de praticar o 
esporte em uma boa estrutura e com bons materiais. Os benefícios vão além dos beneficiados 
diretos, uma vez que o programa fomentará o esporte nas comunidades de Cariacica. 

 
O objeto da parceria consiste na aquisição de material esportivo para núcleos esportivos 

e escolinhas de esportes comunitárias do município de Cariacica, garantindo a uniformização e 
padronização de alunos e professores, além de materiais esportivos de qualidade para o 
desenvolvimento das aulas no pós pandemia. 

 
Com o desenvolvimento do programa “Cariacica no Esporte”, objetivamos beneficiar 147 

crianças entre 07 e 13 anos, além de 160 jovens entre 14 e 17 anos, majoritariamente mulheres e 
em vulnerabilidade social. 

 
O objetivo do Projeto é uniformizar 307 atletas, moradores da cidade de Cariacica, através 

do programa “Cariacica no Esporte”, garantindo o direito constitucional ao lazer a partir da 
atividade física orientada, conforme orienta a Lei nº 9.615/98. Desta forma, garantimos a 
sustentabilidade dos projetos no que tange a uniformização e padronização de seus alunos e 
professores. 

 

Para tanto, a ACEL firmou o Termo de Fomento 018/2021 com a Secretaria de Estado de Esporte 
e Lazer do ES e realizou o programa através da emenda parlamentar 233, com valor de R$ 50.000,00 
(cinquanta mil reais), para as seguintes comunidades. 
 

 
 

Os recursos foram empregados na compra dos seguintes itens: 

 

Itens Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Jogo de uniforme para futebol completo 

contendo 20 camisas, 20 calções, 2 camisas para 

goleiros, 2 calções para goleiros, 22 pares de 

meiões fio 4. Material 100% poliéster, 100% 

digital sublimação total. 

6 R$ 1.550,00  R$ 9.300,00  



 

Jogo de uniforme para voleibol completo 

contando com 13 camisas e 13 calções, 2 

camisas para libero e 2 calções para libero. 

Material 100%poliester, 100%digital 

sublimação total 

1 R$ 999,00  R$ 999,00  

Jogo de uniforme para futsall completo 

contendo 14 camisas, 14 calções, 2 camisas para 

goleiros, 2 calções para goleiros, 16 pares de 

meiões fio 4. Material 100% poliéster, 100% 

digital sublimação total. 

1 R$ 1.350,00  R$ 1.350,00  

Bola Penalty laminada em PU, tecnologia de 

construção termosoldada com 0% absorção de 

água, sistema de forro termofixo, camada 

interna confeccionada em neogel, com processo 

de dupla colagem e miolo removível 

10 R$ 218,50  R$ 2.185,00  

Bola Penalty laminado em PU, tecnologia de 

construção termosoldada com 0% absorção de 

agua, sistema de forro termofixo, camada 

interna confeccionada em neogel, com processo 

de dupla colagem e miolo removível  

2 R$ 199,00  R$ 398,00  

Bola vôlei confeccionada em laminado PVC, 

com tecnologia ultrafusion para menor absorção 

de agua, câmara com sistema de estabilidade 

6D, sistema de forro termofixo com camada 

interna EVACEL, com dupla colagem em sua 

construção e miolo removível 

2 R$ 128,90  R$ 257,80  

Tatame VE 1x1 com placa de 40mm de 

espessura emborrachado TMTXCEL 
100 R$ 139,90  R$ 13.990,00  

Kimono Shinay adulto light bc com costura 

reforçada e alvejado 
50 R$ 207,90  R$ 10.395,00  

Kimono Shinay infantil ight bc com costura 

reforçada e alvejado 
50 R$ 191,90  R$ 9.595,00  

Faixa para kimono Shinay padrão com 6 

costuras reforçadas 
80 R$ 12,00  R$ 960,00  

 

O valor total foi de R$ 49.429.80 (quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais 
e oitenta centavos) investido em projetos esportivos com caráter social através deste projeto 

 

 

PROJETO VITÓRIA DO ESPORTE 

 
O Programa Vitória do Esporte – 2o etapa, além de preencher uma lacuna importante para 

o bom andamento dos novos projetos contemplados que objetivam a pratica esportiva, levando 
estruturação adequada com uniformização aos atletas e professores, e também materiais 
esportivos de qualidade para a pratica das atividades a que os projetos se destinam, busca o 
incremento dos atendidos na primeira etapa do programa. 
 

 



 

 
Com a uniformização temos a padronização fundamental para jovens que moram em áreas 

de risco social, pois atletas uniformizados não são “confundidos”. Além disso, temos o reforço da 
autoestima do praticante e do sentimento de pertencimento ao esporte. 
 

Além dos projetos que oportunizam a prática segura e orientada do esporte à crianças e 
adolescentes, com profissionais especializados em seu quadro técnico e as atividades 
complementares, temos a possibilidade de olhar para o desporto para adultos de equipes e grupos 
comunitários. 
 

 
Os atletas de projetos dentro da abrangência do programa, vivenciam experiências 

esportivas, permitindo-os um maior poder de socialização e conhecimento esportivo, além de 
praticar o esporte em uma boa estrutura e com bons materiais. Os benefícios vão além dos 
beneficiados diretos, uma vez que o programa fomentará o esporte nas comunidades de Vitória, 
promovendo a cultura do movimento. 
 

O objeto da parceria consiste na aquisição de material esportivo para equipes, projetos e 
grupos esportivos, além de times amadores/comunitários do município de Vitória, garantindo a 
uniformização e padronização de alunos e professores, além de materiais esportivos de qualidade 
para o desenvolvimento das aulas no pós pandemia. 
 

Com o desenvolvimento do programa “Vitória do Esporte- fase 2”, objetivamos beneficiar 
180 crianças entre 07 e 13 anos, além de 720 jovens entre 14 e 17 anos, além de 125 adultos, 
majoritariamente homens e moradores de área de risco social. 
 

O objetivo do projeto é uniformizar 1.025 atletas, moradores da cidade de Vitória, através 
do programa “Vitória do Esporte – 2o etapa”, garantindo o direito constitucional ao lazer a partir 
da atividade física orientada, conforme orienta a Lei no 9.615/98. Desta forma, garantimos a 
sustentabilidade dos projetos no que tange a uniformização e padronização de seus alunos e 
professores. 
 

Para tanto, a ACEL firmou o Termo de Fomento 015/2021 com a Secretaria de Estado de Esporte 
e Lazer do ES e realizou o programa através da emenda parlamentar 229, com valor de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), para os seguintes beneficiados. 

 
 



 

 
 

Os recursos foram empregados na compra dos seguintes itens: 
 

 

 



 

 

 

Ao final, foram investidos R$ 19.999,43 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais 

e quarenta e tres centavos) no esporte capixaba. 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPEONATO ESTADUAL DE BEACH SOCCER 

O objetivo ACEL em realizar o 21º Campeonato Estadual de Beach Soccer é de promover 

o beach soccer no cenário capixaba, trazendo mais atletas para a modalidade, incentivando a 

prática esportiva do público adulto, com todos os benefícios já conhecidos da prática esportiva. 

O quantitativo de participantes é totalmente abrangente, com amplo espectro de idades, 

tornando este projeto totalmente inclusivo. O fomento ao esporte de competição e comunitário, 

será desenvolvido com o estímulo à participação das comunidades, clubes e associações, visando 

o aprimoramento técnico de atletas e comissões técnicas em suas respectivas seleções 

municipais. 

A participação no 21º Campeonato Estadual de Futebol de Areia foi de 12 Seleções 

Municipais na categoria feminina, selecionadas de acordo com o ranking estadual. Cada Seleção 

recebeu a ficha de inscrição onde pode inscrever até 15 atletas a seu livre critério. 

O projeto possibilitou o envolvimento do turista com a prática esportiva, além de 

incentivar a vinda de outras pessoas ao Estado. Ao mesmo tempo as pessoas envolvidas serão 

incentivadas a antes de iniciar a prática esportiva cuidar da saúde, sabedores que a vida saudável 

proporciona uma boa e segura atividade no esporte. 

 
Para tanto, a ACEL firmou o Termo de Fomento 007/2021 com a Secretaria de Estado de Esporte 

e Lazer do ES e realizou o programa através da emenda parlamentar 069/2022, com valor de R$ R$ 
122.450,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais) para a realização do campeonato, 
com pagamento da estrutura e demias itens indispensáveis ao bom andamento da competição. 



 

 

 

CAMPEONATO METROPOLITANO DE BEACH SOCCER 

 
O 3º Campeonato Metropolitano de Beach Soccer, chancelado pela Federação de Beach 

Soccer do Estado do Espírito Santo, incluindo o campeonato no Calendário Oficial de 2021 foi 
realizado pela Associação Capixaba de Esporte e Lazer.  
 

O projeto teve por finalidade a organização e realização de uma competição esportiva não 
profissional, com 5 finais de semana de duração, com alcance regional, (jogos), nacional e 
internacional (transmissão online) tendo como principal objetivo reunir equipes nos naipes adulto 
masculino e feminino, fomentando o esporte no Estado, estimulando a competição nas 
comunidades, clubes e associações, aprimorando os atletas e comissões técnicas. 
 

Este projeto contou com um número limitado de participantes, considerando o 
distanciamento social e demais protocolos de saúde estabelecidos. As etapas da temporada 2021 
foram transmissões online para acompanhamento de todos os amantes da modalidade, 
integrando todos os envolvidos e familiares diretamente.  

 
Foram 8 equipes no naipe masculino e 8 equipes no feminino (16 equipes x 15 atletas = 

240 atletas beneficiados diretamente). Menores de 18 anos precisaram de autorização dos pais 
para participarem nas equipes adultas. 
 

O Campeonato Metropolitano ocorreu no Tancredão, em Vitória, nas seguintes datas: 08 
e 09/05 (1ª etapa), 15 e 16/05 (2ª Etapa), 22 e 23/05 (3ª Etapa), 29 e 30/05 (4ª Etapa) e 05 e 06/06 
(5ª Etapa), aos sábados e domingos das 8h às 12h.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Antes do início do Campeonato Metropolitano foi realizado um congresso técnico com as 

equipes participantes. As inscrições foram feitas até a data do congresso técnico com o 
preenchimento da ficha de inscrição. 

  
Foram dois grupos de quatro equipes cada, com todos se enfrentando em seus grupos. No 

total cada equipe fez 3 (três) jogos na fase de classificação. As 2 (duas) melhores equipes de cada 
grupo avançaram para as semifinais, onde foi realizado um cruzamento olímpico, entre primeiros 
e segundos colocados dos grupos. Os vencedores destes confrontos, fizeram a grande final. Os 
perdedores, jogaram a decisão pelo terceiro lugar. 
 

Todos os jogos contaram com árbitros devidamente registrados e uniformizados, com a 
devida competência de julgar, interromper, paralisar, reiniciar, penalizar, advertir, expulsar e 
garantir a impessoalidade das partidas.  
 

Foram premiadas as equipes em cada naipe de 1º ao 3º lugar com troféus e medalhas, 
além de premiação individual para melhor goleiro, melhor jogador e artilheiro, em ambos os 
naipes.  
 

Ao final do evento, a equipe técnica do Campeonato Metropolitano avaliou os resultados 
obtidos, observando os indicadores e metas sugeridos para controle da efetividade do projeto. 
 

O futebol de areia tem grande importância no papel dentro da prática esportiva e para 
competição, ressocialização, interação e convívio social com crianças e adolescentes e adultos, e 
temos nosso grande parceiro que é o Governo do Estado do Espírito Santo, que abraça toda ação 
esportiva planejada e organizada profissionalmente em nosso Estado. 

  
Por meio das emendas parlamentares 197/2022 e 097/2022 foram investidos R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a realização do Metropolitano de Beach Soccer, 
autorizado através do Termo de Fomento 009/2021. 

 
 



 

 
 

 

 
 

ESCOLA DE CRAQUES BRUNO MALIAS – VITÓRIA ANO 01 

 
O projeto Escola de Craques Bruno Malias tem por objetivo auxiliar, durante 12 meses, a 

formação de 100 crianças e adolescentes do município de Vitória/ES, tornando-os cidadãos 
socialmente responsáveis, capazes de contribuir com o crescimento de sua comunidade, através 
da prática esportiva do Futsal. 
 

Para a execução do projeto a Associação Capixaba de Esporte e Lazer não terá nenhuma 
parceria com outra entidade e nem fontes de recursos que não seja através da Lei de Incentivo ao 
Esporte. O projeto visa atender a todos os indivíduos, mesmos os que possuam alguma 
necessidade especial. O local de execução possibilita o cumprimento dessa premissa 

 
  



 

O projeto conta com a seguinte equope de colaboradores. 

• 02 Professores 

• 01 Assistente Social 

• 01 Gerente Geral 

• 01 Coordenador Técnico 

• 01 Supervisor Administrativo 

Além desses, ainda há o servico de contabilidade pago mensalmente. 

O projeto foi iniciado com a contratação dos profissionais que atuarão no projeto, sendo 

profissional de Educação Física, assistente social, coordenador geral, supervisor técnico e 

supervisor administrativo. Todos receberão uniformes do projeto para trabalharem identificados. 

Em seguida foram adquiridos todos os materiais necessários a realização do projeto, tais 

como uniformes e materiais para realização das atividades. Foram selecionados 100 crianças e 

adolescentes da região para participarem do projeto. As inscrições foram realizadas através do 

preenchimento da ficha de cadastro, assinatura do termo de responsabilidade e entrega dos 

documentos solicitados (comprovante de matrícula escolar, comprovante de residência, cópia do 

RG do responsável e certidão de nascimento do atleta). 

Por se tratar de um projeto EDUCACIONAL, todos os participantes tem que 

obrigatoriamente estar matriculados em uma instituição de ensino e pelo menos 50% das vagas 

foram destinadas aos participantes oriundos de instituições públicas de ensino. 

Os participantes foram divididos por faixa etária, em horário do contra turno escolar. Tem 

no máximo 25 alunos em cada turma, com um profissional por turma, permitindo total atenção 

aos atletas participantes. A duração da aula é de 1 hora. 

 

 



 

As faixas etárias são: 

• De 06 anos até 08 anos 

• De 09 anos até 11 anos 

• De 12 anos até 14 anos 

• De 15 anos até 17 anos 

A metodologia de ensino/treinamento utilizada é de acordo com a faixa etária pois cada 

uma requer e possui uma finalidade diferente. Aspectos psicológicos e sócio-afetivos também são 

considerados e em todos os momentos os conceitos de trabalho em equipe são trabalhados com 

os alunos. Por muitas vezes crianças e adolescentes se apresentam muito individualistas e com 

dificuldade de se relacionar, confiar e reconhecer qualidades em seus companheiros. 

A cada bimestre o participante apresenta o boletim escolar ou declaração escolar como 

forma de atestar o comparecimento escolar. Para garantir o cumprimento dos objetivos do 

projeto, mensalmente os profissionais envolvidos no projeto se reunem para realizar uma análise 

técnica e crítica das atividades do projeto e para identificar possíveis melhorias  

Como Metas Qualitativas, temos: Contribuir para a formação do cidadão e promover 

melhoria no comportamento durante a pratica esportiva. Já as Metas Quantitativas: Atingir um 

índice de satisfação de 90% (noventa por cento) dos participantes do projeto e diminuir em 100% 

o sedentarismo dos participantes do projeto. 

Desde setembro/21 as aulas ocorrem regularmente e administrativamnete os 

encaminhamento são os pagamento dos serviços mensais com recursos humanos, supervisão 

administrativa e contabilidade, além de já terem sido realizadas as despesas de compra de 

materiais de consumo, uniformes e captação logo no início do projeto. 

 



 

Os investimentos estão discriminados abaixo. 

 

 

 

Por fim, os projetos ESCOLA DE CRAQUES BRUNO MALIAS – VITÓRIA ANO 02 e ESCOLA 

DE CRAQUES BRUNO MALIAS – SERRA ANO 01 foram aprovados pela Secretaria Especial do 

Esporte. Dessa maneira, como demonstrado nos extratos abaixo, houve a captação total de 

ambos, porémo inicio de desenvolvimento das atividades será no ano de 2022. 

 

 

 

 



 

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, além das possibilidade recém criadas por meio das emendas 

parlamentares estaduais. 

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 2021 a diretoria 

aprovou a prestação de contas sem ressalvas. 

 

 
Vitória, 07 de novembro de 2021. 

 
 
 

 

 


