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CONTEXTO OPERACIONAL 

 

O Criciúma Esporte Clube é uma entidade de prática desportiva, 

organizada na forma de associação civil, com fins não econômicos, 

fundado em 13 de maio de 1947, com sede e foro na cidade de Criciúma, 

Estado de Santa Catarina, com personalidade jurídica distinta da de seus 

associados, os quais não respondem, direta ou indiretamente, e nem 

subsidiariamente, por obrigações contraídas pela associação. 

O prazo de duração da associação é por tempo indeterminado, regendo-se 

pelo Estatuto, de 18 de setembro 2020. Tem como objetivo proporcionar a 

prática de futebol como atividade desportiva formal e não formal, através 

das várias manifestações do desporto educacional, desporto de participação 

e de rendimentos, estes organizados de forma profissional e não 

profissional. Também possui o objetivo de incentivar e desenvolver a 

prática de atividades comunitárias, sociais, culturais, educacionais, cívicas, 

filantrópicas e assistenciais, bem como a inclusão social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECEITAS 

 

Nos exercícios de 2020 e 2019, apresentou as seguintes receitas: 

Descrição 31/dez./2020 31/dez./2019

Receita com transmissão 2.390.861 10.799.073

Receita com sócios 1.804.347 3.003.071

Receita com patrocínios 501.123 1.264.179

Receita de subvenções 449.258 1.417.122

Receita com negociação de atletas 7.895.414 7.580.000

Receita com jogos 90.646 731.290

Demais Receitas 697.580 1.344.944

13.829.229 26.139.680  

As principais receitas do clube, decorrem em função do Clube manter 

equipe de atletas profissionais, participando nos exercícios de 2019 e 2020, 

das seguintes competições oficiais; 

• Campeonato Catarinense Serie A - FCF; 

• Copa do Brasil - CBF; 

• Campeonato Brasileiro da Série B - 2019 – CBF 

• Campeonato Brasileiro da Série C- 2020 – CBF 

Os recursos captados através da Lei de Incentivo ao Esporte, Lei 11.348 de 

29 de dezembro de 2006, são utilizados para auxiliar nos gastos com 

Atletas em Formação da Categoria de Base, participando nos exercícios de 

2019 e 2020, das seguintes competições oficiais principais; 

• Copa São Paulo de Futebol Sub-20; 

• Copa do Brasil Sub-17; 



 

 

• Copa Sul Sub-20 e Sub-17; 

• Campeonato Catarinense Sub-20, Sub-17, Sub 15, Sub 13; 

• Taça BH Sub-17; 

• Copa Votorantin Sub-15 

No exercício de 2020 utilizou 141.772,00 (cento e quarenta e um mil, 

setecentos e setenta e dois reais) e 2019 utilizou R$ 1.109.636,00 (um 

milhão cento e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais), para auxiliar nas 

Despesas de Custeio, através da Lei de Incentivo ao Esporte: 

Descrição Tipo 31/dez./2020 31/dez./2019

Receita de subvenções 449.258 1.417.122

PMC Convenio1559/2014 Capital 110.405             110.405             

PMC Convenio 7507/2021 Custeio 141.772             

MESP LIE - Construção Centro de Treinamento Capital 197.081             197.081             

MESP LIE - Formação de Atletas V Custeio -                     1.109.636           

Incentivo para Custeio 

Utilizados para as despesas com pessoal, aquisição de bens de consumo, 

serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, água, energia, telefone, 

necessários para manutenção das atividades operacionais. 

Incentivo para Capital 

Utilizados como investimento, são recursos aplicados no patrimônio, tais 

como obras, construções, instalações e aquisição de equipamentos e 

materiais permanentes, que são incorporados à Entidade. 

 

 



 

 

DESPESAS 

 

Nos exercícios de 2020 e 2019, apresentou as seguintes despesas: 

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 31/dez./2020 31/dez./2019

Departamento Futebol Profissional (7.582.374)                       (16.888.461)                     

Departamento Futebol de Base (962.244)                          (1.999.967)                       

Departamento Administrativo (1.059.948)                       (1.519.791)                       

Departamento de Patrimônio (2.959.021)                       (3.465.363)                       

Despesas Tributárias (58.080)                            (825.209)                          

Resultado Financeiro (496.593)                          (1.393.215)                       

(13.118.261)                  (26.092.007)                   

As quais, compreendem toda atividade do clube: Futebol Profissional, 

Futebol de Base e Manutenção de seu Patrimônio. 

 

GASTOS COM FORMAÇÃO DE ATLETAS 

 

Nos exercícios de 2020 e 2019, apresentou as seguintes Gastos na 

Formação de Atletas: 

Tipo de Gasto - Custeio 31/dez./2020 31/dez./2019

Alimentação 49.379                                  478.305                                

Assistência Medica e Hospitalar 70.096                                  281.439                                

Bolsa Auxilio Atleta 31.450                                  194.825                                

Despesas Administrativas 90.479                                  113.109                                

Despesas com Jogos 10.813                                  66.061                                  

Hospedagem e Alimentação - Viagens 65.721                                  9.472                                    

Material Esportivo -                                       34.665                                  

Recursos Humanos e Encargos 449.951                                1.929.178                             

Seguros 1.376                                    4.463                                    

Taxas de Inscriçõe 9.440                                    44.598                                  

Transporte 5.777                                    15.259                                  

Total 784.483                              3.171.374                           

 

 



 

 

Sendo estes valores classificados contabilmente como Ativo Intangível – Formação de 

Atletas. 

Assim para os exercício de 2020 e 2019, o clube apresentou os seguintes valores de 

gastos na Formação de Atletas das categorias de Base. 

Descrição 31/dez./2020 31/dez./2019

Aplicação de Recursos

Gastos em Formação 784.483                                3.171.374                             

Origem dos Recursos

MESP - LIE - Projeto de Formação V -                                       1.109.636                             

Criciúma Esporte Clube 784.483                                2.061.738                              

 

PANDEMIA COVID 19 

 

Considerando o estado de calamidade pública decorrente do coronavírus foi 

reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 06, de 20 de Março de 2020, e em razão deste 

decreto, o Governo Federal publicou Medida Provisória n° 936, de 1° de Abril de 2020, 

onde, durante o estado de calamidade pública o empregado e o empregador podem 

celebrar acordo individual escrito; no intuito de se adequar a todas essas medidas dos 

órgãos governamentais e de controle do futebol realizou estudo técnico para um 

processo de readequação administrativa em todos os seus departamentos, incluindo o 

departamento de futebol profissional e o departamento das categorias de base. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Criciúma Esporte Clube, assim como a maioria dos clubes de futebol 

brasileiro, que mantém equipe de atletas profissionais e possuem atletas em 

formação em sua Categoria de Base, necessitam de recursos para auxiliar 

nos trabalhos desenvolvidos em Formação. 

Parte destes recursos essenciais para continuidade dos trabalhos, vem 

através de Projetos da lei de Incentivo ao Esporte. Os quais são utilizados 

para dar condição aos atletas e funcionários, uma estrutura com qualidade 

técnica e administrativa. 

As prestações de contas da entidade, estão amparadas por Parecer de 

Auditoria Independe, Parecer do Conselho Fiscal, Aprovação em 

Assembleia pelo Conselho Deliberativo, e quanto aos recursos da Lei de 

Incentivo ao Esporte, pelo Ministério da Cidadania – Secretária Nacional 

de Esportes, estando todas aprovadas até o presente momento, sem 

ressalvas. 


