
 

DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

2019
Federação Paraense de Futebol  



  

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019 - FPF 

 

 

 

  



  

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019 - FPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO  
A Administração da FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL, Fundada em 02/12/1969 - 

Filiada à Confederação Brasileira de Futebol, vem a público informar que suas contas 

e demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2019, após terem sido 

auditadas por auditores independentes, foram, submetidas, ao parecer do Conselho 

Fiscal, à Assembleia Geral realizada no dia 21 de Abril de 2020, que as aprovou, por 

unanimidade. Tais contas permanecerão eletronicamente expostas no site oficial desta 

Entidade, em cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 46-A da Lei nº 9615/98, 

com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.395/11.  
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I. RELATÓRIO DO PRESIDENTE 

 

“Modernizados e aperfeicoando os controles, para 

melhor fomentar a prática desportiva do Futebol 

Paraense” 
Adelcio Torres  

Presidente 

  

 
 

A FPF apresenta os resultados das suas operações referentes ano fiscal 

de 2019, sendo importante ressaltar que as Demonstrações Financeiras 

foram divulgadas de forma ampla e transparente no site da FPF-PA e CBF 

e ainda aprovadas pelo Conselho de Fiscal e por Auditores 

Independentes. 
  

O principal objetivo do Presidente da FPF é manter as boas práticas de 

gestão assegurando recursos suficientes para gerir o fortalecimento do 

Futebol no Estado do Pará. Face o nosso Estado ser de dimensões 

Continentais, e ter uma população apaixonada por Futebol. 
  

O ano de 2019 foi marcando por mudança estruturais dentro das 

Demonstrações Financeiras do FPF, devido a várias mudanças 

principalmente impusionadas pelos novos procedimentos de gestão com 

objeto do Presidente da Federação de deixa um legado positivo, inovando 

em Governanças Corporativa. 
  

O que diferente tem 2019 dos outros anos e de outras práticas, o ponto 

inicial é concerteza o caminho para crescimento da Federeção como 

Instituição Gestora do Futebol,  voltada a implantação de políticas de 

PROGRAMAS e AÇÔES. Iniciamos um novo Clico no uso de Recursos. 

Em fase, embrionaria procuramos ações de curto e longo prazo que 

possam realmente impactar e gerar bons frutos para futuro, aqui 

apresentamos estes programas: 

 
1.PROGRAMA -LOGISTICA DE GESTÃO DE CAMPEONATOS NO PARÁ. 

 

  

O principal objetivo deste Programa assegurar recursos para gerir o 

melhor Torneio de Futebol da Amazonia que é o Campeonato Paraense, 

Bem como permitir a inclusão de torcedores não só da capital como no 

interiror, com isso a FPF vem lutador para dar visibilidade dos seus jogos 

não só na TV e no  rádio como também nas mídias sociais, aqui são 
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mesurados gastos com transporte e locomoção de delegações, bem como 

uma serie de dinamicas de custos envolvidos diversos processos que  

antecede os jogos dos times do Pará.  

 
2. PROGRAMA -SEMENTES DO FUTEBOL 

 

A muito tempo a Federação já vem cumprido a sua cota social  realizado 

um trabalho inclusivo da prática do Futebol na Infancia e Juventudade, o 

maior sucesso foi o “Programa do GOL DO BRASIL” e o Espaço do Centro 

da Juventude que tem um estrutura olimpica  e necessita de manuntenção 

e cuidados. Acreditamos que podemos fazer o  diferencial como Entidade 

Social, temos preocupação social e parceria com o Governo do Pará é 

Prefeitura de Belém. No entanto, percebemos a necessidade de fazer mais 

pela sociedade, principalmente por esse segmento tão fragilizado que são 

as crianças e jovem, por isso resolvemos alterar toda nossas politica de 

gestão, sabendo que é um missão díficil e trabalhosa mais gratificante no 

Futuro. Buscando a regularidade fiscal, do espaço, com alvaras de 

funcionamento já programando gastos com manuntenção e pequenos 

reparos:  assumimos em definitivo o papel de entidade social com o 

direcionamento de capital humano para desenvolvimento e 

acompanhamento destas ações. 

 
3. PROGRAMA- VOLUNTÁRIOS DO FUTEBOL 

 

A FPF possuim colaboradores registrados em carteira pela CLT, no 

entando muito outros profissionais colaboram com o desenvolvimento do 

Futebol Paraense trabalham fortemento principalmente no contexto social 

capitando e gerindo recurso financeiro e sociais. A esse Corpo 

Complementar de Parceiros a Federação criou o Programa Voluntários do 

Futebol, com a finalidade de regularizar ação de colaboradores que não 

tem vinculo trabalhistas e realmente se entreguam a suas tarefas por meio 

da paixão ao futebol. A Diretoria da Federação junto com Presidencia, 

assim com outros profissionais de finanças e pessoa de campo militam 

como Volutarios. Sobre a regulariddae deste todos assinaram “Termo de 
Trabalho Voluntariado”  validos por um ano e renovados a criterio primeiro 

do voluntario ou da FPF, o corpo de dirigentes da Federação segue o 

periodo eletivo de seus cargos. Não existe para estes qualquer tipo de 

renumeração ou vencimento trabalhista, no entanto os mesmos são 

ressarcidos pelos seus gastos pessoais com alimentação e locomoção 

pelo programa de diárias. Neste ponto, mensuramos e contabilizamos o 

fruto do seu trabalho como receita do trabalho voluntariado, para 

posteriormente fazer o cálculo justo das Diárias. 
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4. OUTROS PROGRAMAS IMPORTANTES 

 

A Federação ainda tem outros cinco Programas de ações  que são 1-

Programa de Apoio a Futebol Amador, como a finalidade a ajudar a pratica 

do futebol como elemente de inclusão da sociedade; 2-Programa de Apoio 

Futebol do Interior, que tem a finalidade de fortalecer, incluir e nivelar o 

futebol Paraense; 3-Programa de Apoio ao Futebol Feminino, a mulher 

vem ganhando espaço não so mercador de trabalho mais também no 

futebol, neste ponto a Federação ver como positivo! A particição da mulher 

no futebol como praticante, do esporte, seja como torcedoras; 4-Programa 

de Direito de Imagem, os clubes recebe apoio financeiro por meio de 

Contrato com Funtelpa, sobre os Direitos de Imagens de transmissões de 

Jogos do Campeonatos Paraense; 5- Programa de Patrocinados do 

Futebol do Pará a federação capitalizou junto ao Banpará recursos de 

patrocinios para todos os campeonatos da elite do futebol paraense e 

nacional, que são: Capeonato Paraense, Copa Verde, Brasileiro Serie C e 

D. Para o fortalecimentos dos Clubes Paraense. 

 
5. PROGRAMA DE JUSTIÇA FISCAL 

 

Nossa, entidade trabalha para garantir o recolhimento de impostos 

principalmente os previdenciários, neste prisma opera como agente 

fiscalizador realizado a retenção fiscais de impostos dentre todos os jogos 

que são de sua competencia ou por ela estão regulamentados, com isso a 

federação ajuda arrecadação de valores milhionários para governo, 

colaborando com o desenvolvimento do Pais. 

 

Objetivos para 2020 é consolidar-se com Entidade Social fomentadora do 

Futebol estabelecendo estratégias dinámicas e inovadores para prática de 

governança Corporativa, dando maior transparencia em sua ações e 

programas, renovando e revisando politicas de inclusão social, elevando 

a qualidade do Futebol Paraense. O presidente tem como meta confecção 

3(três) relatórios gerenciais ao fim de cada ciclo social que são: 1- relatório 

de Gestão, com todas as ações e eventos que a Federação participou; 2- 

Balanço Social com a mensuração e revisão dos resultados de politicas 

sociais adotadas; 3 – Demonstrações Financeiras, vamos refinar a 

periocidade deste relátorio para quadrismestral, para posteriormente 

fechamentos mensais de Resultado. 
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II. PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

O CONSELHO CONSELHO FISCAL  da  FEDERAÇÃO PARAENSE DE 

FUTEBOL – FPF PA, no desempenho de suas competências legais 

estabelecidas pela Lei  e pelo Estatudo da entidade, examinou as 

demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2019. 

Este conselho reuniu-se regularmente durante o ano-calendário de 2019, 

já no ano 2020  examinou os balancetes e documentos da Entidade, 

comprovando a lisura e autenticidade de sua escrituração contábil. 

Com base nas análises procedidas, bem como no parecer Auditoria, o 

Conselho é de opinião que as demonstrações contábeis do exercício findo 

em 31/12/2019, estão em condições adequadas de serem encaminhadas 

à demais entidade fiscalizadora e a sociedade em geral para a devida 

aprovação. 

 

Belém-Pará, 12 de março de 2020. 

 

 

Membros:  

 

 

Francisco Ipslon Rosas 

 

Guimarães Feliz 

 

Lirio Jose Duarte Gonçalves Raimundo 
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III. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 

 

  

NOTAS 2019 2018

CIRCULANTE 3

Bancos con tas - sem restr ição 18.221,46 32.925,54

Banco con tas - com restr ições 81,58 246,31

Banco com aplicação - sem restr ição 190.389,55 17.713,40

Receita s deport ivas a  receber  790,00 0,00

209.482,59 50.885,25

NÃO CIRCULANTE

PERMANTES 4

Bens Imoveis 300.000,00 300.000,00

Bens Moveis 5 268.643,83 172.950,63

E spaço C.E .J .U (Difer ido) 172.000,00 172.000,00

740.643,83 644.950,63

950.126,42 695.835,88

TOTAL DO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO

BALAN ÇO P ATRIMON IAL
31 de dezembro de 2019 e 2018

(valor es expr esso em  r eais)

TOTAL DO CIRCULANTE

  ATIVO
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NOTAS 2019 2018

CIRCULANTE

F inanciamen to Bancár ios 75.215,52 0,00

F ornecedores 74.154,76 89.154,76

Obrigações traba lh ista 13.270,30 59.010,29

Obrigações socia is 47.896,17 20.386,20

Obrigações fisca is 6 218.580,00 62.172,62

429.116,75 230.723,87

NÃO CIRCULANTE

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Obrigações fisca is a  longo prazo 6 182.150,00 601.258,50

Obrigações a  ou tras E n tidades 0,00 50.000,00

182.150,00 651.258,50

PATRIMÔNIO S OCIAL

Superávit  do exercício 7 525.006,16 0,00

Defict  do Acumulado -186.146,49 -186.146,49

338.859,67 -186.146,49

950.126,42 695.835,88TOTAL DO ATIVO

TOTAL DO CIRCULANTE

BALAN ÇO P ATRIMON IAL
31 de dezembro de 2019 e 2018

(valor es expr esso em  r eais)

  P AS S IVO

TOTAL DO CIRCULANTE

TOTAL DO CIRCULANTE
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DO EXERCÍCIO

NOTAS 2019 2018

SEM RESTRIÇÃO

Rendas de compet ições 8 961.917,45 870.671,05

Receitas de associados 236.225,45 186.765,00

Repasse CBF 952.500,00 975.000,00

Receitas Doações Veicu los - CBF 84.309,98

Pa trocin ios de empresas Pr ivadas 34.000,00

Receitas de Admin ist ração de Con tra to 0,00 908.880,00

2.268.952,88 2.941.316,05

COM RESTRIÇÃO

Contra to de Imagens aos Clubes - FUNTELPA 9 1.936.206,49 0,00

Contra to Parazão Banpará 10a 4.519.832,66 0,00

Contra to Brasileiro C e D - Banpará 10b 1.300.000,00 0,00

Contra to Copa  Verde - Banpará 10c 100.000,00 0,00

Traba lho Volun tá r io 11d 739.018,00 0,00

Retenção INSS sobre J ogos dos Clubes 940.486,13 0,00

9.535.543,28 0,00

11.804.496,16 2.941.316,05

CUSTOS COM O FUTEBOL

P ROGRAMAS

Logist icas de Campeona tos 1.578.973,50 829.012,00

Sementes do Fu tebol 40.782,80 0,00

Apoio Fu tebol Amador  e Femin ino 37.475,00 0,00

Volun tá r ios do Fu tebol 11e 1.225.964,33 0,00

Direito de Imagens 1.855.096,27 0,00

Pa trocin io do Parazao - Repasse Diretos aos Times 3.208.830,00 0,00

Pa trocin io do Brasileiro - Repasse Diretos aos Times 1.040.000,00 0,00

Pa trocin io do Copa  Verde- Repasse Diretos aos Times 99.970,22 0,00

Programa J ust iça  Fisca l 940.486,13 0,00

10.027.578,25 829.012,00

1.776.917,91 2.112.304,05

DESP ESA OP ERACIONAL

Despesas Com Pessoa l 666.271,99 1.083.250,60

Encargos Socia is 207.210,69

Despesas de uso con t inuo e consumo 339.412,22 804.844,38

1.212.894,90 1.888.094,98

RESULTADO FINANCEIROS LÍQUIDOS

Despesas Financeiras 43.094,86 35.073,24

Receitas Financeiras -4.078,01

39.016,85 35.073,24

525.006,16 189.135,83

TOTAL RECEITA LÍQUIDA

TOTAL DO CIRCULANTE

SUPERÁVIT BRUTO

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS

SUP ERÁVIT DO EXERCÍCIO

TOTAL RESULTADO FINANCEIROS LÍQUIDOS

31 de dezembro de 2019 e 2018

(valores expresso em reais)

RECEITA BRUTA

TOTAL DA RECEITA SEM RESTRIÇÃO

TOTAL DA RECEITA COM RESTRIÇÃO
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DEMONS TRAÇÃO DAS  MUTAÇÕES

DO P ATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTAS 2019

S ALDO EM 31/12/2018 -186.146,49

Resu ltado do exercício de 2019 525.006,16

338.859,67

31 de dezembro de 2019 e 2018

(valor es expresso em  r eais)

RECEITA BRUTA

RESULTADO EM 2019

DEMONSTRAÇÃO DO

FLUXO DE CAIXA

NOTAS 2019 2018

FLUXO OPERACIONAL

Superavit  do E xercício 525.006,16 189.135,83

Resu ltado das ou tras va r iações -462.102,02 -179.817,14

62.904,14 9.318,69

FLUXO INVES TIMENTO

Aumen to do Imobilizado 95.693,20 0,00

0,00

95.693,20 0,00

158.597,34 9.318,69

AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES  DE CAIXA

No in ício do per iodo 50.885,25 41.566,56

No fina l do per iodo 209.482,59 50.885,25

RES ULTADO DO AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTE 158.597,34 9.318,69

RESULTADO DO F LUXO INVESTIMENTO

RESULTADO DO F LUXO OP ERACIONAL

RESULTADO DO F LUXO 

31 de dezembro de 2019 e 2018

(valor es expr esso em  r eais)

RECEITA BRUTA
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IV. NOTAS EXPLICATIVAS 

DA ADMINISTRAÇÃO ÀS 

DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

Em 31 de dezembro de 2019  

1. Contexto operacional 
 

A FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL- FPF é uma associação de direito privado, de 

caráter desportivo, dirigente do futebol paraense, filiada à CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE FUTEBOL-CBF.  

  

A FPF, amparada no inciso I do art.217 da Constituição Federal e nos termos da legislação 

desportiva federal, goza de peculiar autonomia quanto à sua organização e 

funcionamento, não estando sujeita a ingerência ou interferência estatal, a teor do 

disposto nos incisos XVII e XVIII do art.5º da Constituição Federal.  

  

A FPF, compreendendo todos os seus poderes, órgãos e dirigentes, não exerce qualquer 

função delegada do Poder Público nem se caracteriza como entidade ou autoridade 

pública, a teor do disposto no art.82 da Lei nº 9615/98.    

Principais Objetivos e Competências:  

  

 Administrar e dirigir o futebol no estado do Pará, incentivando a sua difusão e 

aperfeiçoamento;  

 Promover com exclusividade a realização de Campeonatos, Torneios e 

Competições de Futebol, de acordo com as normas da Féderation Internationale 

de Football Association – FIFA e International Board;  

 Incrementar a cultura intelectual, física, moral e cívica dos desportistas, 

especialmenteda juventude;  

 Colaborar para o progresso material e técnico das associações filiadas, as quais 

constituem a base da Organização Desportiva Nacional;  

 Cumprir e fazer cumprir por todos os seus filiados a Legislação relativa ao futebol;  

 Criar, promover, auxiliar e/ou reconhecer escolas e cursos para atletas, árbitros, 

dirigentes e representantes da FPF  

 Dirigir, supervisionar e fiscalizar à realização de jogos em todos os estadios onde 

estejam atuando seus filiados, bem como movimento de bilheterias e portões de 

acesso, quando for o caso;  
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2. Resumo das principais práticas contábeis 
 

As demonstrações financeiras da Federação Paraense de Futebol para o exercício findo 

em 31 de dezembro de 2019 serão aprovadas pela Administração quando da realização 

de sua Assembleia.  

  

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis 

adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações 

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e as disposições contidas 

na legislação societária (Lei n.º 9615/98 – artigo 46-A).  

  

As políticas contábeis significativas adotadas pela Entidade estão descritas nas notas 

explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados. Aquelas aplicáveis, de 

modo geral, em diferentes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritas a 

seguir.  

 

2.1 Reconhecimento de receitas, despesas e custos 
 

O custos e despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime 

contábil de competência. 

3. Caixa e equivalentes de caixa 
 

Os equivalentes de caixa incluem contas bancárias e conta aplicação com liquidez 

imediata, em um montante conhecido com baixo risco de variação no valor de mercado, 

que são mantidos com a finalidade de gerenciamento dos compromissos Entidade, para 

valores não utilizados os mesmos são aplicados para não perde o poder econômico da 

moeda. Esses rendimentos são controlados em separado para melhor equilíbrio financeiro 

e gestão 

 

2019 2018

CIRCULANTE

Caixa  e Bancos 208.611,01 33.171,85

Aplicações financeiras 190.389,55 17.713,40

399.000,56 50.885,25

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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4. Declarações de Regularidades de Inventário 
 

As declarações de regularidade do Inventário dos materiais e bens móveis em 

almoxarifiado e físico de bens movies permanentes não foram apresentadas, haja vista a 

necessidade de empresa especializada, para mensurar o atual patrimonio, que hoje 

possuimos como a sede social e o Centro da Juventude, sendo este ultimo sob aguarda 

da Federação paraense por 50 (cinquenta) anos. Desta forma qualquer relatorio não 

produzido por especialista não represetariam a realidade da entidade. Administração ja 

regularizou varios pontos em sua gestão. Declara e assegura que em 2020 vai regularizar 

esta pendência. Ainda informamos, que todo o patrimonio da Federeção Paraense, não 

se encontrar sucateado, faltando somente a tangibilidade real de valor. 

 

5. Aumento do bens moveis 
 

Em maio de 2019 foi doado pela Confederação Brasileira, um veiculo da Marca Fiat, 

modelo Cromos, no valor de R$ 84.309,98 (oitenta e quatro mil trezentos e nove reais e 

noventa centavos). Tambem teve nosso pagamento de concorcios que a FPF vem 

pagando e ja esta na parcela 58. 

 

6. Parcelamento INSS 
 

O parcelamento do INSS da Federação encontra distribuido no Longo e Curto Prazo 

devido ainda faltas muitas parcelas para pagamento. 

 

 

7. Resultado de Exercícios  
 

Ano de 2019, a Federação Paraense fortaleceu sua parceria com Governo do Estado e 

Banpará, conseguido patrocinio para todos principais campeonatos que os times 

paraense da elite jogam que são: Parazão 2019, Brasileiro C e D, Copa Verde, e manteve 

parcerias com a Funtelpa, o torcedor e CBF, este ultimo inclusive nos beneficiou com um 

veiculo da Confederação conforme nota 5, outro ponto possitivo foi o melhor controle de 

gastos, e planejamento para futuro. 
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8. Rendas de Competições 2019 
 

O publico paraense é apaixonado por futebol, gosta de ir no estadio torcer por seu time e 

isso é comprovado conforme demonstrativo abaixo: 

 

 

 

 

9. Contrato FUNTELPA 
 

A FUNTELPA e  Federação são parceiro a anos e este contrato é sobre Direito de Imagem 

para transmisão dos jogos do campeonato Paraense 2019, é importante ressaltar que  

esse possibilita uma integração maior do torcedor principalmente os mais carente que não 

tem recursos financeiro para irem ao estadios, ou a pessoas que moram no interior e não 

podem acompanhar seu clube do coração. Devido a distancia, temos! esse programa em 

conjunto com o sementes do futebol como dois programas voltados para area social com 

impacto e retorno muito positivo, é importante para federação como entidade social ter 

parceiros com visão social, pois que ganha com isso é a sociedade. Em questões 

Financeiras demonstramos a execução do contrato, bem como explicamos no 

demostrativos que nem todos os recursos do Contrato são execultados pela Federação. 

2019

RENDAS  DE PARTIDAS

Outras competições 222,00

Brasileiro C 329.040,00

Brasileiro D 11.907,50

Copa  Verde 127.900,20

Campeona to P a rense 466.543,25

Copa  do Brasil 26.304,50

961.917,45

RECEITA DE COMP ETIÇÕES
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10. Contratos Patrocínios Banpará  
 

O Banpara é um dos nossos parceiros financeiros mais forte, é no anos de 2019, em 

conjunto FPF, realizou 3 (três) contratos para Campeonato Paraense, Copa Verde, 

Brasileiro C e D, parceria importante, pois ajuda a fomentar a prática desportiva do 

Futebol, e ainda ajuda financeiramento os clubes do Pará, contribuindo para nivelamento 

regional de clube do interior. Uma vez assegurados os recursos financeiros para Clubes 

do Pará a federação pode voltar um pouco mais para questões sociais, neste ponto é 

importante ressalta que os clubes beneficiados pelo patrocinios tem a inclusão de jovens, 

seja na parte administrativa de seus controles ou como um possivel profissional de futebol, 

outra cota social seria a campanha de doação de Sangue para o Hemopa, por parte dos 

joagadores e dos clubes. O futebol é um ótimo caminho para socialização e erradicação 

da violencia por isso ter um parceiro como Banpará e o Governo do Estado é muito 

importante. 

 

 

 

1 2 3 (1+2)

P artic ipação P re m ios TotaL

I-Cotas  dos  Clu bes

1 Clube do Remo 745.113,60 212.889,60 958.003,20

2 Independen te Atlét ico Clube 79.833,60 159.667,20 239.500,80

3 Bragan t ino Clube do Pará 79.833,60 106.444,80 186.278,40

4 Paysandu  Spor t  Club 745.113,60 53.222,40 798.336,00

5 Castanha l Espor te Clube 79.833,60 79.833,60

6 Tapa jós Fu tebol Clube 79.833,60 79.833,60

7 Águia  de Marabá  Fu tebol Clube 79.833,60 79.833,60

8 Paragominas Fu tebol Clube 79.833,60 79.833,60

9 São Francisco Fu tebol Clube 79.833,60 79.833,60

10 São Ra imundo Espor te Clube 79.833,60 79.833,60

2.128.896,00 532.224,00 2.661.120,00

II-Cotas  de  En tidades  Gestoras

11 Federação Pareanse dos Fu tebol 147.840,00 147.840,00

12 FENAP   - dos Atletas de Fu tebol 147.840,00 147.840,00

295.680,00 0,00 295.680,00

2.424.576,00          532.224,00                2.956.800,00             

147.840,00-                

140.448,00-                

732.305,51-                

1.936.206,49    VII - Receita ADMINISTRADA PELA FPF

DIREITO DE IMAGENS

III(I +II)Total do Contrato

IV - Rentenção de INSS 5% Realizado Pela Funtelpa na Fonte

V- Pagamento Funtelpa na Fonte FENAP já com Desconto do INSS

VI -Depositos Judicias Retidos de Clube na Fonte
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(a) Contrato do Banpará Paraense 2019, patrocínio direto e ajuda de custo com despesas com 
hospedagem, alimentação e transportes entre outras despesas chamadas de Programa de Logística 

dos Campeonatos, conforme abaixo: 

 

 
 

(b) Contrato do Banpará Brasileiro C e D 2019, patrocínio direto e ajuda de custo com despesas com 
hospedagem, alimentação e transportes entre outras despesas chamadas de Programa de Logística 

dos Campeonatos, conforme abaixo: 

 

 
 

(c) Contrato do Banpará Copa Verde, patrocínio direto sem Programa de Logística dos Campeonatos, 
conforme abaixo: 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 (1 a  5)

P artic ipação P artic ipação P artic ipação P artic ipação P artic ipação TotaL

I-Cotas  dos  Clu bes

1 Clube do Remo 130.800,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 654.000,00

2 Paysandu  Spor t  Club 130.800,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 654.000,00

3 Independen te Atlét ico Clube 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 237.600,00

4 Bragan t ino Clube do Pará 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 237.600,00

5 Castanha l Espor te Clube 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 237.600,00

6 Tapa jós Fu tebol Clube 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 237.600,00

7 Águia  de Marabá  Fu tebol Clube 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 237.600,00

8 Paragominas Fu tebol Clube 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 237.600,00

9 São Francisco Fu tebol Clube 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 237.600,00

10 São Ra imundo Espor te Clube 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 237.600,00

11 Logist ica  Paraense 444.750,00 444.750,00 120.000,00 1.009.500,00

1.086.510,00 1.086.510,00 641.760,00 761.760,00 641.760,00 4.218.300,00

II - Contra Partida Federção 301.532,66           

Total 1.086.510,00       1.086.510,00       641.760,00           761.760,00           641.760,00           4.519.832,66       

P atroc in io  P arazão  2019

1 2 3 4 5 6 (1A 5)

P artic ipação P artic ipação P artic ipação P artic ipação P artic ipação TotaL

I-Cotas  dos  Clu bes

1 Clube do Remo 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 390.000,00

2 Paysandu  Spor t  Club 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 390.000,00

3 Bragan t ino Clube do Pará 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 130.000,00

4 São Ra imundo Espor te Clube 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 130.000,00

5 Logist ica  do Brasileiro 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 260.000,00

260.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 1.300.000,00

P atroc in io  Bras i le iro

I - Tota l Clubes:..........................

P atroc in ios  de  Copa  Ve rde COTA

I-Cotas  dos  Clu bes

1 Clube do Remo 40.000,00

2 Paysandu  Spor t  Club 40.000,00

3 Bragan t ino Clube do Pará 20.000,00

100.000,00I - Tota l Clubes:..........................
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11. Programa de Voluntários no Futebol  
 

A federação prestigia o Trabalho de todos os profissionais que trabalham por amor ao futebol e não 
tem vínculo empregatícios com nossa entidade, a esses profissionais criamos o Programa de 

Voluntariados. No entanto, para fins de ressarcimentos de despesas deste colaboradores e seguindo 

normais contábeis e fiscais temos que contabilizar o valor de renumeração ou vencimento, como se 

fosse realizado o pagamento, conforme tabela abaixo:. 

 

(d) Não foi realizado desembolso, nem teve impacto no movimento financeiro da entidade é um passo 

importante, para regularização de outros programas por necessidade de capital humano, 

principalmente a frente de projetos sociais. 

(e) Teve realmente desembolso financeiros, é o ressarcimento justo pelos serviços de colaborados, muito 

importante a nossa entidade.  

 

 

Adelcio Torres 

Presidente 
 

 

José Antônio da Costa Furtado 
Diretor Financeiro  

 
 

Nélson Araújo 

Exame Assessoria Contábil 
CRC PA 012.061-O-8  

 

 
 

 

 

2019

RECEITAS DO P ROGRAMA

Traba lho Volun tá r iado (d) 739.018,00

739.018,00

DESP ESAS DO P ROGRAMA

Traba lho Volun tá r iado (d) 739.018,00

Diár ias de  Volun tá r ios do Fu tebol (e) 486.946,33

1.225.964,33

P ROGRAMA VOLUNTARIOS  DO FUTEBOL



  

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019 - FPF 

12. Parecer/auditoria 
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