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RELATORIO DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Exercício 2021 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 A Federação de Atletismo do Amapá – FAAp, associação de fins não econômicos e não 
lucrativos, de caráter desportivo, fundada na cidade de Macapá, em 25 de outubro de 1984, e constituída 
pelas entidades de prática do Atletismo filiadas nos termos deste estatuto.  
 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 A FAAp, vem no uso de suas atribuições apresentar o relatório de gestão orçamentaria, cujo 
objetivo é demonstrar transparência na prestação de contas à comunidade atlética. As Demonstrações 
contábeis foram elaboradas pela Empresa Dias&Gomes contabilidade, localizada na cidade de 
Macapá/AP cumprindo as práticas adotadas no Brasil a partir dos princípios fundamentais de 
contabilidade e seguindo as normas Brasileira de contabilidade de acordo com a lei 13.204/15. 
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O balanço Patrimonial, configura-se como a principal Demonstração financeira existente, o que 

reflete na posição financeira da entidade, neste caso referente ao ano de 2021, sendo que o índice de 
liquidez corrente foi de 0,35, havendo uma melhora em relação ao último ano de 2020conforme 
demonstração abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesmo sem a principal receita da Federação, que são  os Permits de corridas de rua, a qual se 
prorrogou para o ano de 2021, conseguimos reduzir nossas dívidas melhorando nosso índice de liquidez.  

Para o ano de 2022, continuaremos aplicando as mesmas estratégias de 2021, as quais 
viabilizaram melhora significativa nas contas da Federação: 

 
1. Arrecadação de permits através de corridas (retomada das atividades); 

2. Arrecadação de inscrições de competições estaduais, as quais até o momento são gratuitas. 

 
CONCLUSÃO 

A Federação de Atletismo do Amapá, reforça que não tem finalidade lucrativa, assim como a 
maioria das entidades de fins não econômicos, limitando assim, as ações orçamentárias. Para tanto, 
nossas atividades, as quais geram gastos imediatos e ao longo do ano, contam ainda com o patrocínio 
através de contrato firmado com a CBAt e Loterias Caixa e também com a entrada de Permits 
(Autorizações para realização de corridas de Rua). A prestação de contas foi apresentada e aprovada 
sem ressaltas tanto pelo conselho fiscal quanto pela Assembleia Geral Ordinária. 

Ressaltamos ainda que as contas da FAAp passaram por auditoria externa, afim de garantir a 
transparência nas ações financeiras desta gestão, em específico da diretoria, a qual tem feito todos os 
esforços para manter as atividades em dia, contribuindo com o avanço do atletismo de também 
promovendo melhora na qualidade técnica dos nossos atletas. 
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