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A ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE TOLEDO - AVOTOL, é uma sociedade civil,
sem fins
lucrativos, que se destina a promover o esporte amador em suas
diversas manifestações e
modalidades, bem como, atividades sociais correlatas de natureza
recreativa e cultural.
Para a efetiva realização de seus objetivos, a AVOTOL desenvolve
projeto esportivo utilizando
recursos captados por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte do
Ministério da Cidadania,
Secretaria nacional do Esporte, denominado “Mais Volei Toledo”. A
AVOTOL foi fundada em 09 de
fevereiro de 2009, apesar do pouco tempo de existência tem
desenvolvido Projetos de Iniciação
Esportiva e formado equipes de Alto rendimento na modalidade de
Voleibol. Este Relatório tem
como principal objetivo apresentar a Prestação de Contas de 2019 de
maneira clara e sucinta.
A receita principal do AVOTOL é obtida dos Projetos incentivados via
Lei de Incentivo ao Esporte,
do Ministério da Cidadania, da Secretaria Nacional do Esporte.
Em 2018 iniciamos o Projeto “Mais Volei Toledo” com os recursos
captados nos anos anteriores no
valor de R$ 116.621,87 (Cento e Dezesseis mil, seiscentos e vinte e um
reais e oitenta e sete
centavos). Este valor foi liberado para utilização no mês de março. Os
valores foram utilizados para
pagamento com: percentual captação elaboração, material esportivo ;
uniformes, bolsa auxilio
atleta; serviço de terceiro (coordenador tecnico); recursos humanos
(estagiários); transporte;
assessoria de imprensa.
Recursos Lei de Incentivo ao Esporte, Ministério da
Secretaria Nacional do Esporte
Projeto “Mais Volei Toledo”:
- PERCENTUAL CAPTAÇÃO ELABORAÇÃO: R$ 5.590,00
- MATERIAL ESPORTIVO = R$ 3.960,00
- UNIFORMES = R$ 19.012,81
- BOLSA AUXILIO ATLETA = R$ 23.960,00
- SERVIÇO DE TERCEIRO (COORDENADOR TECNICO) = R$ 22.176,00
- RECURSOS HUMANOS (ESTAGIÁRIOS) = R$ 16.266,56
- TRANSPORTE = R$ 9.432,50
- ASSESSORIA DE IMPRENSA= R$ 12.000,00
TOTAL GERAL = R$ 116.621,87

Cidadania,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE TOLEDO, como a grande maioria das
instituições
esportivas convive com limitações financeiras, sendo esta uma grande
dificuldade para o
desenvolvimento dos projetos e atividades. Para custear as despesas
com a realização dos Projetos
dependemos dos recursos vindos das leis de Incentivo ao Esporte do
Ministério da Cidadania. As
Prestações de Contas foram analisadas pelo Conselho Fiscal e aprovadas
na Assembleia Geral
Ordinária da AVOTOL.
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