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RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO 
Prestação de Contas – Exercício 2020 

 
 

 

Em um ano totalmente atípico devido às restrições impostas pela pandemia do 
coronavírus, a Liga Brasileira de Polo Aquático, no ano de 2020, seguiu as 
recomendações dos órgãos sanitários e de saúde, e visando a saúde dos atletas, 
comissão técnica, dirigentes e demais envolvidos, não realizou as competições de 
base (Sub14, Sub16, Sub18 e Sub20) previstas para o ano. Este fato teve a 
concordância de toda a Diretoria da LBPA, patrocinadores e entidades de classe, 
como Furnas e CBC, os quais mantiveram os apoios e aguardam a possibilidade de 
realização dos eventos. 

Na categoria adulta, foi realizada apenas uma competição, o Brasil Open, que ocorreu 
em novembro de 2020, nas dependências da ABDA – Bauru, onde o protocolo 
sanitário criado norteou as ações de prevenção do coronavírus, destacando-se a 
ausência de público, túnel de desinfecção para a entrada, maior espaçamento entre 
jogos, restrição de circulação em algumas áreas, médico infectologista presente no 
local, entre outras. O evento contou com 09 equipes do naipe masculino e 05 equipes 
do naipe feminino, com a participação de aproximadamente 182 atletas, 28 
componentes da equipe técnica, 20 integrantes do corpo de arbitragem e 05 
integrantes do staff LPBA (operacional + comunicação), entregou 104 medalhas, 
elegeu as seleções do campeonato, premiou também as melhores defesas, artilheiros 
e melhores jogadores de cada categoria (MVP) 

Neste ano mantivemos a excelente relação conquistada com o CBC (Comitê Brasileiro 
de Clubes), com a execução de constantes reuniões para definirmos as melhores 
estratégias de retorno às competições, o que não foi possível devido ao avanço da 
pandemia, mas por outro lado, conseguimos manter o apoio em todas as competições 
para o próximo período, assim como um controle das despesas referente à compra 
de passagens e hospedagens compartilhado com o CBC. 

Em relação ao projeto de Lei de Incentivo ao Esporte aprovado em 2018, seu prazo 
foi estendido, também em função da impossibilidade de execução devido à pandemia. 
No ano de 2020, tivemos aportes neste projeto de aproximadamente R$9.500,00 de 
pessoa física. Neste mesmo ano, conseguimos a Certificação 18 e 18A junto ao 
Ministério da Cidadania, atestando os controles e evolução da governança da LBPA, 
e que nos permite a execução do projeto no momento apropriado. 

Em novembro de 2020 tivemos uma nova doação pessoa física, no valor de 
R$100.000,00 valor este que terá destinação específica que será colocado para 
aprovação no exercício de 2021. 

Em relação às contas ordinárias, apesar de termos inadimplências, muitas em função 
da situação de falta de recebimentos que os clubes enfrentaram, conseguimos 
superar com um rígido controle, corte de despesas e retenção de investimentos, como 
aquisições e contratações de novos profissionais. 
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Relatório Gerencial – Basil Open 2020 

DESPESAS Orçado Realizado 

 Evento  R$12.642,00 R$14.588,23 

 Arbitragem  R$32.731,60 R$40.417,95 
   

Total Despesas R$45.373,60 R$55.006,18 

   
RECEITAS Orçado Realizado 

 Evento    R$41.240,00 

 Rateio Complementar    R$13.150,00 
   

Total Receitas R$0,00 R$54.390,00 

   

Resultado   -R$616,18 

 

O rateio complementar foi necessário e devidamente informado em reunião de 
Diretoria de 04/12/2020, constando os seguintes motivos: 

Evento: 

1. Inserção dos testes de Covid, inicialmente não contemplados 
2. Participação de 02 profissionais inicialmente não contemplados 
 
Arbitragem 
1. Aumento do quadro de arbitragem em função do aumento do número de jogos 
2. Aumento dos demais custos de arbitragem: hospedagem, alimentação e transporte 
3. Inserção dos testes de Covid, inicialmente não contemplado. 
 
As demais demonstrações financeiras estão explicitas no documento Demonstrativo 
Financeiro (DF), anexo a este 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

______________________________________________ 

ALESSANDRO CHECCHINATO 
Presidente - Liga Brasileira de Polo Aquático 

 


