
RELATÓRIO DE GESTÃO 
FINANCEIRA 

2019
R. João Moreira Maciel, 470 Marcilio Dias, Porto Alegre - RS CEP 90250-680

Tel:51 3342-2197  celular:51 96953104



PRÓLOGO 

O Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre (GPA) é o Clube de Remo Mais 
antigo do Brasil com 131 anos de Fundação (1988). É uma agremiação 
desportiva com foco na atividade do Remo. O Clube conta com 
aproximadamente 150 sócios ativos, sendo mais de 80% destes praticantes 
do Remo em todas as idades.

O Clube possui Departamento Técnico com Profissional de Educação 
Física especializado no esporte (remo) contratado como o responsável 
pelas atividades da Equipe de Remo do Clube. A Equipe de Remo do GPA 
contou com 15 atletas juvenis (2019), e desenvolve trabalho de captação 
de jovens talentos, através de Projeto Social que mantém atividades 
desportivas para 30 crianças residentes nas proximidades da Sede do 
Clube as margens do Rio Guaíba.

O Suporte as atividades da Equipe de Remo do GPA são mantidas com 
verbas do Clube, oriundas da arrecadação com mensalidades associativas, 
promoção de eventos sociais e esportivos, e doações de sócios e 
simpatizantes da ação social que o Clube desenvolve junto aos jovens das 
comunidades vizinhas.

O Presente Relatório tem por objetivo apresentar a origem e aplicação 
dos recursos financeiros mantenedores das atividades de realizadas pelo 
Clube. Divide-se na apresentação e descrição das fontes de receitas, e uso 
destes recursos para cobertura das despesas realizadas para execução de 
suas atividades finalísticas no Exercício de 2019.



RECEITAS

Como descrito acima, as receitas do Clube de Regatas Guaíba 
Porto Alegre tiveram as origens relacionadas na Tabela 1 abaixo: 



RECEITAS

Totalizando R$ 425.818 (quatrocentos e vinte e cinco mil,

oitocentos e dezoito reais), como mencionado anteriormente,

mais da metade das Receitas (55%) tiveram por origem as

mensalidades associativas, seguido de 26% com locações de um

Ginásio e boxes, e 16% com recursos oriundos de promoções

com Eventos Sociais e Esportivos, Vendas da Loja Institucional e

Doações.



DESPESAS

O Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre (GPA) possui Sede 
própria e conta com uma estrutura de 5 funcionários: um 
treinador, um auxiliar esportivo, um técnico administrativo, e 
dois em serviços gerais e manutenção, respectivamente .

A Tabela 02 a seguir, específica as principais rubricas onde 
foram aplicados os recursos no exercício de 2019.



DESPESAS
Como demonstrado na 

Tabela 02 ao lado, pode-se 
observar que o maior 
percentual dos recursos 
obtidos pelo Clube são 
aplicados em recursos 
humanos (59%). 

Do total dispendido de R$ 
437.827 (quatrocentos e 
trinta e sete mil, oitocentos e 
vinte e sete reais), e 12% ou 
R$ 53.842 (cinquenta e três 
mil oitocentos e quarenta e 
dois reais) foram investidos 
no custeio da manutenção da 
Equipe de Remo do Clube.



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre é um Clube 
pequeno em tamanho mas grandioso em História e dedicação 
ao esporte do Remo. Os desafios para mantermos uma Equipe 
de Remo competitiva não tem sido fácil, mas conta sempre com 
enorme comprometimento e dedicação de todos nossos sócios 
que não medem esforços para mantê-la atuante.

As informações relatadas acima fazem parte do Relatório de 
Gestão, auditados trimestralmente pelo Conselho Fiscal, e 
semestralmente pelo Conselho Deliberativo do Clube, tendo o 
mesmo sido aprovado em ambas as instâncias, no Exercício de 
2019 conforme Atas disponibilizadas no link “Transparência”, 
disponível no Site do Clube. 
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