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A AAPP, é uma organização não governamental sem fins lucrativos fundada em 1993 nascida com a modalidade basquetebol em 

cadeira de rodas.

Desde o início a AAPP teve apoio da Secretaria de Esportes do Município de Piracicaba e que até os dias de hoje nos apoia de 

diversas formas com o intuito de valorizar o esporte para pessoa com deficiência.

A AAPP tem como principal público alvo pessoas com deficiência residentes em Piracicaba e região e oferece iniciação, 

aperfeiçoamento e treinamento do basquetebol em cadeira de rodas. 

Para fomentar essa modalidade, desenvolve projetos esportivos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério da

Cidadania, Secretaria Nacional do Esporte, denominados, “AAPP, Basquetebol em Cadeira de Rodas” que encerrou-se recentemente 

sua primeira edição que conseguiu parcialmente a sua captação. O projeto beneficiou diretamente, 12 atletas de alto rendimento da 

modalidade de basquetebol em cadeira de rodas e indiretamente centenas de pessoas.

O presente Relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas de forma clara. Dividimos em duas partes: Receitas e 

Despesas. 



Receitas

A receita principal da Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba é oriunda de 

projetos incentivados via Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério da Cidadania, da Secretaria 

Nacional do Esporte. No Ano de 2018 a AAPP teve um aporte de R$ 95.000,00(noventa e cinco 

mil reais) do projeto “AAPP, basquetebol em cadeira de rodas ano”, recursos esses que foram 

utilizados para pagamento de recursos humanos, encargos trabalhistas, aquisição de materiais 

esportivos, aquisição de materiais permanentes, material de divulgação, uniformes, inscrições e 

taxas da federação paulista de basquetebol em cadeira de rodas e arbitragem de jogos. 

Os atletas participaram do XXI Campeonato Paulista de Basquetebol em cadeira de rodas 2018.



Despesas

A AAPP,  teve suas principais despesas no ano de 2018 pagas com recursos da Lei de Incentivo ao 

Esporte. 

Os pagamentos foram realizados através do projeto “AAPP, basquetebol em cadeira de rodas”, com 

as seguintes despesas: 

Recursos Humanos: R$ 25.000,00

Material de Consumo Esportivo: R$ 8.616,00

Taxas Administrativa da Federação Paulista: R$ 1.350,00

Taxa de Anuidade da Federação Paulista: R$ 954,00

Taxa de Arbitragem Federação Paulista: R$ 11.000,00

Material Permanente: R$ 12.000,00



Despesas

Encargos Trabalhistas: R$ 16.819,20

Material de Divulgação: R$ 700,00

Uniformes: R$ 3.566,04

Assessoria Contábil: R$ 10.500,00

Elaboração e Captação: R$ 4.494,76



Considerações Finais

A AAPP, como a maioria das associações, possui suas limitações financeiras, sendo essa a maior dificuldade 

existente. Para que possamos dar aos atletas e funcionários uma estrutura com qualidade técnica e 

administrativa, desenvolvemos os projetos incentivados do Governo Federal, que tornou-se a nossa 

principal fonte de recursos. 

A prestação de contas dos recursos utilizados pela AAPP é apreciada e aprovada pela Assembleia Geral de 

sócios e, fiscalizada pelo Ministério da Cidadania – Secretaria Nacional de Esportes e pelo Tribunal de Contas 

da União.


