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A Associação Esportiva e Paradesportiva de Itapoá, também designado pela sigla 

ASEPI, é uma pessoa jurídica de direito privado constituída em 03 de Janeiro de 2015, como 
associação de fins não lucrativos, de caráter esportivo e educacional. Tem por finalidade a 
inclusão em sua variadas faces, de crianças, jovens e adultos por intermédio do desporto e do 
paradesporto. Para garantir as atividades, conforme estatuto social, nenhum membro da 
diretoria executiva ou conselho fiscal são remunerados sobre qualquer forma pelo 
desempenho de suas funções. Do mesmo modo a ASEPI conta com o trabalho voluntário de 
um professor de Educação Física, um técnico de Tênis de Mesa e demais participantes da 
sociedade para realização dos treinamentos e as ações desenvolvidas, seja elas de 
fomentação da base esportiva e/ou eventos sociais beneficentes . No que tange aos 
investimentos financeiros, a Asepi não cobra mensalidade de seus associados, para garantia 
de execução das atividades, são promovidas ações sociais com cunho arrecadativo 
beneficente, eventos sociais tais como show de prêmios e noite do pastel. Atualmente dentre 
suas atividades a Asepi beneficia com a execução de suas atividades cerca de 64 pessoas, 
crianças, jovens e adultos na modalidade de Tênis de Mesa, nos segmentos olímpico e 
paralímpico. Na modalidade de Atletismo, contamos com a participação de três atletas com 
deficiência intelectual, mantendo regularmente uma rotina de treinamentos e competições. A 
Asepi também esta presente na modalidade Futebol, a associação conta com uma equipe que 
atualmente disputa o campeonato Municipal de Futebol Amador, e competições em regiões 
vizinhas, como a Copa Norte de Futebol, ao todo são cerca de 30 atletas envolvidos 
diretamente com a modalidade. Outra modalidade presente nas nossas ações é a bocha 
paralímpica, atualmente buscamos estruturar e fomentar a modalidade em nosso município, 
para tanto implantamos a mesma no ano de 2018 em nosso clube. O presente Relatório tem 
como objetivo apresentar a prestac ̧ão de contas de forma clara. Dividimos em duas partes: 
Receitas e Despesas. Nele também constam considerac ̧ões finais da ASEPI. 

 
RECEITAS E DESPESAS 
 
A receita principal da Associação é oriunda dos seus eventos sociais. No Ano de 2018 

a ASEPI teve um aporte de R$ 8.028,78 (oito mil e vinte e oito reais e setenta e oito centavos) 
dos eventos realizados durante todo o ano, recursos esses que foram utilizados para 
pagamento de diversas despesas (Taxas de Inscrição, Transporte, Alimentação dos Atletas, 
Hospedagens e Materiais esportivos) inerentes às competições promovidas pela Federação 
Catarinense de Tênis de Mesa - FCTM e pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa - 

CBTM e outros campeonatos regionais.  
Atualmente a Asepi, não conta com receitas e despesas fixas, os recursos humanos que 

garantem a execução das atividades desportivas são provenientes de trabalho voluntário. O 
espaço onde acontecem os treinamentos do Tênis de Mesa é cedido pela Prefeitura Municipal 
de Itapoá, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deste modo não contabilizamos 
as despesas diárias administrativas, nem de locação de espaços e gastos com água e 
energia. Entretanto, a Asepi esta filiada a Federação Catarinense de Tênis de Mesa – FCTM, e 
a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – CBTM, e disputa as competições do calendário 
oficial das respectivas entidades. Tendo como base o alto custo de participação nestes 
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eventos, a manutenção e oferta dos materiais de treinamento a Asepi promoveu no ano de 
2018 ações sociais para que tais despesas fossem custeadas em suas partes ou como um 
todo. Foram recebidos apoios do poder público: como pagamento de inscrições em 
competições (realizadas diretamente a confederação Brasileira de Tênis de Mesa - CBTM) 
custeio de transporte, hospedagem e alimentação (repasse diretamente aos fornecedores) por 
parte da Prefeitura de Itapoá, através da Secretaria de Esporte e Lazer.   
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A ASEPI, como grande parte dos clubes sociais, possui suas limitações financeiras, 
sendo essa a maior dificuldade existente. Para que possamos oportunizar aos atletas e 
colaboradores uma estrutura com qualidade técnica e administrativa, desenvolvemos ações 
arrecadativas sociais beneficentes e contamos com o auxilio da população em geral através 
de doações, o que apontamos como sendo estas as nossas principais fontes de recursos. A 
entidade no momento recorre ao cadastramento de Projetos via Lei de Incentivo ao Esporte 
para o recebimento de recursos Públicos, bem como a outras possibilidades de firmar 
convênios com o poder publico também na esfera Municipal. Alem disto, os cargos de 
diretoria executiva e Conselho Fiscal da Asepi conforme previsão estatutária não são 
remuneradas sobre qualquer forma. A prestac ̧ão de contas dos recursos utilizados pela ASEPI 
e ́ apreciada e aprovada pela Assembléia Geral precedida de parecer do seu Conselho Fiscal 
sendo até o momento aprovada sem ressalvas. 

 
 


