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O Instituto Sempre Amigos é uma associação de direito
privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins
econômicos, de caráter organizacional, cultural, esportivo,
recreativo e educacional, sem cunho político
ou partidário, com a finalidade de atender a todos
que a ela se dirigirem, independente de classe social,
nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.
O Instituto foi fundado em setembro de 2011 e desde
então vem realizando ações visando uma melhor
qualidade de vida para a população.
A partir de 2014 o Sempre Amigos começou a realizar
projetos esportivos através das Leis de Incentivo, tendo
realizado nestes anos projetos de inclusão social,
de rendimento e participativos.

Foram realizados torneios mundiais de tênis para tenistas
cadeirantes, infanto juvenis e adultos. A faixa etária
atendida foi bem extensa com tenistas entre 07 a 85 anos.
Também executamos corridas de rua e projetos
realizados em grandes parques do Estado de São
Paulo oferecendo gratuitamente, a todos que se
interessaram, aulas de ginástica, atendimento
nutricional e fisioterápico.
Nestes anos quase 22.000 pessoas foram beneficiárias
dos diversos projetos realizados.
Para conhecer melhor os projetos recomendamos acessar
os ícones notícias, fotos e reportagens em nosso site:

www.institutosempreamigos.com.br

RECEITAS
A receita principal do Instituto Sempre Amigos
é oriunda de projetos incentivados através das leis
de incentivo ao esporte, da Secretaria Especial do
Esporte do Ministério da Cidadania e da Secretaria
de Esportes do Governo do Estado de São Paulo.

Estes aportes foram feitos em 02 projetos:
1 - Wheelchair Brasil - ITF Tênis Internacional
Valor do aporte - R$ 392.291,85
2 - Corrida de Rua Juntos I - Valor do aporte - R$ 446.850,23

No Ano de 2019 o Instituto Sempre Amigos
Os recursos foram utilizados para pagamento de:
recebeu R$ 839.142,08 (oitocentos e trinta e nove
mil, cento e quarenta e dois reais e oito centavos) de Contratação de recursos humanos, encargos trabalhistas,
verbas incentivadas.
compra de materiais esportivos, alimentação,
hospedagem, transporte, comunicação visual, locação
de ambulância, contratação de serviços fisioterápicos,
assessoria de imprensa, assessoria contábil,, assessoria
técnica, locação de estrutura, locação de clubes, taxas
federativas e fretes.

WHEELCHAIR BRASIL
ITF TÊNIS INTERNACIONAL
PROJETO REALIZADO ATRAVÉS DA
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
APORTE - R$ 392.291,85
DESPESAS:
SERVIÇOS OPERACIONAIS - R$ 121.983,34
HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - R$ 71.378,40
TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO - R$ 55.500,00
DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - R$ 91.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS - R$ 10.000,00
UNIFORMES - R$ 3.600,00
ATIVIDADE MEIO - R$ 21.866,66
ELABORAÇÃO/CAPTAÇÃO - R$ 17.333,20

DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE - R$ 57,73
UTILIZAÇÃO DE JUROS - R$ 427,49
TOTAL DAS DESPESAS - R$ 392.661,60

CORRIDA DE RUA
JUNTOS I
PROJETO REALIZADO ATRAVÉS DA
LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE
APORTE - R$ 446.850,23
DESPESAS:
RECURSOS HUMANOS - R$ 9.348,00
MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO - R$ 27.800,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS - R$ 236.345,00
CHANCELAS/ALVARÁS - R$ 3.475,00
DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - R$ 43.000,00
UNIFORMES/CAMISAS ATLETAS - R$ 44.800,00
ÁGUA - R$ 3.900,00
MEDALHAS PARTICIPAÇÃO - R$ 14.400,00
TRANSPORTE - R$ 12.115,00
ATIVIDADE MEIO - R$ 29.500,00
ELABORAÇÃO - R$ 22.167,23

TOTAL DAS DESPESAS - R$ 447.497,99
JUROS - R$ 73,06
DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS - R$ 574,70
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE: R$ 1.688,06

Além dessas despesas relativas aos projetos incentivados
o Instituto Sempre Amigos tem outras despesas fixas não
contempladas nos projetos.
Estas despesas serão custeadas mediante a doação de seus
associados ou por captação de patrocínios de empresas privadas.
Temos as seguintes despesas mensais:
• Serviço de cartórios
• Contas mensais de luz, telefone, água e internet
• Serviços jurídicos e contábeis

