
 
 

 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2019 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 

A UNIÃO JOVEM DO RINCÃO (UJR), fundada em 04 de abril de 1981, é uma Associação Civil com 
personalidade jurídica de direito privado, de fins não econômicos, com sede social na Rua Portugal, 616, 
no Bairro Rincão, Novo Hamburgo/RS, CNPJ 90.834.029/0001-61. Esta entidade tem como missão 
Estimular o desenvolvimento humano utilizando-se do esporte, lazer e cultura como instrumentos para 
promover inclusão, educação e competição. 

 O presente documento tem como finalidade apresentar, de forma clara e objetiva, o Relatório 
de Gestão Orçamentária, dividido em Receitas, Despesas e Considerações Finais. 
 
 
RECEITAS - EXERCÍCIO 2019 
 

A receita da UJR é oriunda de projetos incentivados via Lei de Incentivo ao Esporte (Ministério 
da Cidadania - Secretaria Nacional do Esporte), parcerias Municipais (Município de Novo Hamburgo) e 
patrocínios, que totalizaram o montante de R$ 779.375,33 em 2019. 

As demonstrações contábeis, notas explicativas, parecer do conselho fiscal, além de todas as 
informações dos projetos encontra-se no link http://ujrfutsal.com.br/transparencia. 

É importante salientar que a UJR não distribui, entre os seus associados, conselheiros, diretores, 

empregados ou doadores, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 

dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício 

de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 

imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva, conforme rege o seu 

Estatuto (disponível no link http://ujrfutsal.com.br/files/tiny_mce/Estatuto%202020.pdf). 

 
DESPESAS - EXERCÍCIO 2019 
 
 As despesas da UJR em 2019, somaram o montante de R$ 758.343,29, conforme apresentado 
em seu DRE (http://ujrfutsal.com.br/files/tiny_mce/Balan%C3%A7o%20DRE%202019.pdf). 

Os principais gastos ocorreram com o pagamento de recursos humanos e encargos trabalhistas, 
aquisição de materiais esportivos, uniformes, alimentação, transportes para competições, serviços 
operacionais, materiais de consumo/expediente, entre outros.  

Os números da UJR foram analisados pelo Conselho Fiscal que emitiu parecer favorável 
(http://ujrfutsal.com.br/files/tiny_mce/Parecer%20do%20Conselho%20Fiscal%20-
%20Exerc%C3%ADcio%202019.pdf) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A UJR, para desenvolver as suas ações, necessita de recursos da Lei Federal de Incentivo ao 
Esporte, das parcerias Municipais e de patrocínios, os quais garantem a sua saúde financeira. 

A busca constante para ser referência em competitividade e responsabilidade social, faz com 
que a UJR tenha mais de 1.200 beneficiados diretamente. Ao todo, a UJR desenvolve as suas ações em 
15 ginásios distribuídos em quatro municípios, o que caracteriza e credencia a iniciativa como, se não o 
maior, um dos maiores projetos de futsal do Brasil. 
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