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AVISO 
A Administração da LIGA vem a PÚBLICO informar que suas contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício de  
2020, realizada pela assessoria – Esfera Assessoria Contábil. Tais contas permanecerão eletronicamente expostas no site  
oficial desta Entidade, em cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 46-A da Lei nº 9615/98, com a redação que lhe foi dada  
pela Lei nº 12.395/11. 



Transformando o Futebol  

Taubateano 

O Futebol é a grande paixão na vida de qualquer brasileiro, seja torcendo para o seu  

clube, seja acompanhando a nossa seleção. O admirador e o apaixonado pelo futebol,  

nesse ano de 2020 sofreu demais, sejam os que torcem, sejam os que, aos sábados  

ou domingos, tiram as chuteiras das suas malas esportivas para assim se envolverem  

com o futebol. Taubaté não está longe disso, muito pelo contrário, faz parte dos 160  

milhões de brasileiro apaixonados pelo fuebol. O povo taubateano sejam os  

torcedores, sejam os atletas, sofreram e muito, mas não por causa do futebol, mas  

por conta da pandemia que assola o mundo. O ano de 2020, para o futebol não  

profissional da cidade foi desolador, pois não foi possível a sua prática, mas a Liga  

Municipal de Futebol de Taubaté procurou estimular e manter informados aos  

futebolistas da cidade. Inovamos e criamos formas de comunicação para interagir e  

lembrarmos de quão bom é o futebol da cidade. O papel da LMFT nada mais é, que  

transformar todo esses futebolistas, torcidas, bairros, clubes, filiados em uma  

competição organizada, sejam nas categorias de base, amadoras e veteranos. O seu  

objeto dentro da sociedade é agir como grande ferramenta de interação entre as  

diversas comunidades do municipio de Taubaté, seguindo o ordenamento guiado  

pela Federação Paulista de Futebol, em consonância sempre com a Legislações  

Desportivas que regem o país, com o apoio das autoridades municipais através da  

Secretaria de Esportes e a Lazer da cidade. Assim trabalhamos com a reforma  

estatutária, adequação dos campeonatos com a introdução e padronização de forma  

organizada do futebol amador com acesso e descenso, e também nas categorias  

veteranos. Conseguimos de forma unanime, graças ao apoio dos que acreditam em  

nosso trabalho, a renovação do mandato, que por mais quatro anos esperamos  

gabaritar ainda mais o nosso futebol, sem diferenciação de raça, cor ou sexo. Alinhado  

a esse trabalho, estamos também publicando a partir do ano 2020 a prestação de  

contas de forma que a LMFT é merecedora, trazendo novos parceiros na locomoção  

deste trabalho, com a implementação de ações administrativas, assessorias de  

forma a profissionalizar o máximo a gestão 2021 à 2024. As reformas e  

padronizações são necessárias para o cumprimento da Lei e assim esta  

administração está pautada. Podemos afirmar e esperamos assim que o futebol  

volte em 2021, que os mais de 50 mil apaixonados por este esporte de Taubaté  

possam novamente usufruir deste lazer, que para muitos é só esta opção de  

diversão. Um grande abraço e que Deus sempre nos acompanhe nesta jornada.  

Muito obrigado. 

 

Diego Rodrigo Neves Magalhães  

Presidente 
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II. Comentário da Administração 

A LMFT durante o ano 2020 procurou dentro do seu escopo, como entidade  
gerenciadora do futebol organizado de Taubaté, adequar-se as normativas e  
legislações desportivas. Adequamos o estatuto social em consonância com as  
Leis 9615/98 e suas revisões – Lei 12.395/11, a Lei 13.019/14. 

 
Referente ao ano fiscal de 2020, optamos pela alteração do prestador de  
serviço na área Contábil e Fiscal, de forma ampla e transparente aos filiados  
o que resultou numa reestruturação no modelo de prestação de contas  
respeitando as boas práticas das normativas contábeis e também atendendo  
os dispositivos legais. 

 
Como os números demonstram, continuamos com uma arrecadação anual  
advinda praticamente dos clubes filiados, cuja sofrência neste ano 2020 foi  
de díficil atuação e a realidade provou isso. 

Receitas em 2020 

No período de 12 meses, encerrado em 31 de dezembro de 2020, a receita  
total atingiu R$ 24.132,00 (vinte quatro mil cento trinta e dois reais), um  
arrecadação menor em relação a 2019 das anuidades e taxas na proporção  
equivalente a 35,5%. Os resultados pode-se considerar altamente positivos,  
já que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia do COVID-19, e a não  
realização dos campeonatos foi o que afetou diretamente sem as receitas  
advindas da 3ª divisão e categoria veteranos. 

Custos e Despesas em 2020 

No tocante as despesas, a manutenção dos custos operacionais da LMFT,  
praticamente se manteve estável, porém porconta de débitos não saldados  
em 2019, nos vimos ainda com um ano com déficit referentes a adiantamento  
de créditos e pagamentos de empréstimos. 

 
Todo esse cenário, se deveu ainda a prestação de contas do ano 2019 junto  
a Prefeitura Municipal de Taubaté, a qual nos obrigou a devolvermos aos  
cofres públicos o valor apontados pela auditoria da Prefeitura, que nos  
obrigou a recorrer a empréstimos para manutençao do convênio com a SELT.  
Contudo, podemos contabilizar que o fator positivo foi à diminuição nos  
custos, direcionando e priorizando receitas as atividades fins do futebol. 



Resultado Operacional e Déficit Líquido de 2020 

O resultado operacional (receitas líquidas – despesas totais) apesar de um  
défict, conseguimos equalizar as dívidas dos anos anteriores, fechando assim  
o ano com R$ (576,32), redução de mais de 5 vezes o déficit apresentado em  
relação ao ano anterior. 

 
Seguindo as melhores práticas de governança, a partir de 2020, implantando  
um novo modelo de gestão através de processos mais claros e transparentes,  
seguindo a determinações legais e estatutárias de forma a buscar novas  
parcerias e estabelecer de controles e políticas rígidas para a redução nos  
custos gerais, e o aumento de receitas, assim como estendermos aos filiados  
a possibilidade de parcelamento dos débitos. 

Conclusão 

O ano 2020, marcado em todo país pela pandemia, mostrou o senso, a  
responsabilidade e a transparência desta gestão. Senso em razão da nossa  
sensibilidade em solidarizar com a população taubateana, autorizando o  
poder público a utilizar parte da nossa verba provisonada no combate ao  
Covid-19. A responsabilidade se resume, em não expor ao risco e cumprir  
com as determinações legais das autoridades públicas e compactuar com as  
deiversas famílias que perderão entes queridos, não realizando campeonatos  
na municipalidade. A LMFT neste período simplesmente fez relevar as  
orientações do comitê de contingência municipal e também orientou as suas  
filiadas a fazerem. Todos os meios de comunicação, esta administração  
procurou implementar como forma de manter conectados todos ao futebol da  
cidade. Assim foram publicados noticias, relembrados passagens históricas  
do futebol de Taubaté, homenageamos atletas, técnicos, torcedores com  
matérias jornalisticas, portarias, circulares, normativas, regulamentos, tudo  
isso foi possível graças à colaboração dos que vivem o futebol. Essa  
transparência se resume a tudo o que ocorreu na LMFT. Sabemos que não é  
possível atender a todos, por este motivo sempre nos respaldamos nos  
princípios legais que norteiam a organização, ou seja: 

 
 LEI 9615/98 

 
 LEI 12.395/11 

 
 LEI 13.019/14 

 
 ESTATUTO SOCIAL 

 
 REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES E ESPECÍFICOS 

 
 RESOLUÇÕES E PORTARIAS 



III. Relatório da Administração 

O ano 2020 ficará marcado em nossos anais como sendo um ano que não  
tivemos futebol. A cidade inteira parou com o futebol organizado e por conta  
disso, a LMFT teve que se reinventar, pois sem os campeonatos praticamente  
as receitas se restringiram a alguns filiados. Com a não realização dos  
campeonatos da Terceira Divisão e Veteranos, a arrecadação não se somou  
aos dos filiados em dia. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos clubes e  
agradecemos imensamente pelo compromisso assumido frente às obrigações  
legais. Conseguimos com o esforço dos envolvidos na gestão reduzir os  
nossos custos operacionais, assim como negociar com nossos parceiros. Por  
conta disso honramos com as nossas obrigações, ficando tão somente débitos  
junto ao escritório contábil ANALIA e também de linhas telefônicas passadas  
que somadas atingem o valor de R$ 3.200,00. 

Responsabilidade da Administração sobre as  

Demonstrações Financeiras 

A administração da LMFT é responsável pela elaboração e adequada  
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas  
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou  
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras  
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou  
erro. 

Responsabilidade dos Administradores 

A responsabilidade dos administradores se resume além dos cumprimentos  
das exigências estatutárias, obediências a Lei 9615/98 e revisões pela Lei  
12.935/11, Lei 13.019/2014. Passado isso, as contingências apontadas nos  
processos do TCE – Tribunal de Contas do Estado, em razão da prestação de  
contas estão devidamente sendo acompanhadas, o que até o momento vem  
permitindo a formalização do convênio junto a Prefeitura Municipal de  
Taubaté para o repasse das custas com arbitragem dos campeonatos da  
LMFT. Contudo o ano de 2020 em razão da Pandemia do Novo Corona Vírus 
– COVID 19, possibilitou a remodelação do modelo de gestão e reorganização  
da estrutura. Enfim, continuamos aptos a receber o repasse de qualquer  
instituição pública, assim como qualquer apoio e aporte para o bem do futebol  
de Taubaté. 



Ações da Gestão da LMFT - 

a) Relatório e Prestação de Contas da verba subsidiada pela Prefeitura  
Municipal de Taubaté referente ao ano 2019; 

b) Rescisão contratual com o Escritório Contábil Anália em junho 2020; 

c) Contratação da Assessoria Contábil e Jurídica – Esfera Assessoria  
Contábil; 

d) Formalização dos formatos dos campeonatos com acesso e descenso a  
partir de 2020 em cumrpimento as determinações legais; 

e) Reforma estatutária em atendimento as legislações pertinentes a  
organização desportiva; 

f) Adequação da proporcionalidade da comissão de atletas nas assembleias  
em obediência a legislação desportivas; 

g) Nomeação da Comissão Disciplinar por juristas em cumprimento as  
orientações da FPF; 

h) Formalização dos responsáveis pelos Departamentos da LMFT; 

i) Realização da Assembleia Geral Ordinária – eleição 2020; 

j) Posse da nova diretoria. 

Plano de Trabalho 2021 

 Manter as atividades financeiras em dia com intuito de não adquirir  
dívidas futuras; 

 Manter o convênio com a Secretaria de Esportes da Municipalidade com  

o objetivo de subsídios aos campeonatos da cidade de Taubaté; 

 Apresentar projetos nas esferas públicas e privadas com o obejtivo de  
trazer aporte financeiro a LMFT; 

 Buscar emendas parlamentares junto a poder legislativo com o objetivo  

de fomento ao futebol taubateano; 

 Cursos de aperfeiçoamento e capacitação aos dirigentes, árbitros,  
auxiliares e oficiais; 

 Cursos de capacitação e atualização aos técnicos de futebol amador de  
Taubaté; 

 Fomento e apoio a formação do futebol feminino amador de Taubaté; 

 Implementação de novos sistemas de informática visando à inovação  

técnológica na entidade; 



 Apoio às categorias de base e formação dos filiados a LMFT; 

 Nesta data também, apresenta-se e aprova o Regulamento Geral  

de Competições, regulamentos específicos, confirmando os  

acessos e descensos em cumprimento as legislações específicas do  

esporte; 

 Aprovação do orçamento para 2021, a qual totaliza um valor de R$  

34.000,00, e em caso de realização dos campeonatos soma-se o  

valor de R$ 180.000,00 do convênio com a Secretaria Municipal de  

Esportes de Taubaté; 

 Manutenção do Termo de Cooperação entre as Ligas Municipais do  

Vale do Paraíba no que tange a punição de atletas e técnicos; 

 Aproximação junto às comunidades com ações de interação da  

LMFT e parceiros na realização de torneios e festivais de futebol  

feminino e das categorias de base; 

 Adequação as normativas e legislação esportivas visando a  

contrução de Projetos Incentivados; 

 Adequação a LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS –LGPD –  

13.709/18; 

 
 Manter Filiação junto a Federação Paulista de Futebol; 

 Agregar o futebol de grama sintética a LMFT para fins de  

organização de torneios nas categorias femininas e de base; 

 Ações de Marketing para divulgação da LMFT e angariação de  

receitas 

 
 Fortalecer parcerias com o poder público. 





V. Demonstrações Financeiras 

Balanço Patrimonial 
31 de dezembro de 2020 

(expresso em reais) 

Ativo Notas 2020 

Circulante 

 

 
Caixa, Bancos e Equivalentes de 
Caixa 

 

 

3 

 

 

1.875 

Créditos de Terceiros 4 5.593 

Adiantamentos a Fornecedores 187 

Créditos Duvidosos de Filiados 5 8.167 

Total do Circulante 15.822 

Não Circulante 

Realizável a Longo Prazo 

 

Arbitragem 

 

185 

Total Realizável Longo Prazo 185 

Permanente 
 

Imobilizado Líquido 

 
 

7 

 
 

3.703 

(-) Depreciação (594) 

Total do Permanente 3.109 

Total do Ativo Não Circulante 3.294 

Total do Ativo 19.116 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 



Balanço Patrimonial 
31 de dezembro de 2020 

(expresso em reais) 

Passivo Notas 2020 

 
Circulante 

Fornecedores 

 

 

3.500 

Financiamentos 3.585 

Outras Exigibilidades ( Bcos) 13.513 

Total do Circulante 20.616 

 
Patrimônio Líquido Social 

Déficit Acumulados 

 

 

(712) 

Superávit doExercício 8 28.437 

Déficit do Exercício Anterior (29.225) 

Total do Patrimônio Social 
Líquido 

(1.500) 

Total do Passivo 19.116 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações  

financeiras. 



Demonstração do Resultado do  
Exercício 

em 31 de dezembro de 2020 
(expresso em reais) 

Receita Bruta Notas 2020 

 
Taxas Administrativas 

 
2.755 

Licenças e Transferências 00 

Anuidades 21.388 

Total das Receitas 24.243 

 

Deduções da Receita (COFINS) 

 

00 

Total da Receita Líquida 24.243 

Superávit Bruto 24.243 

 

Despesas Operacionais 

Administrativas (19.859) 

Impostos e Taxas (424) 

Total de Despesas Operacionais (20.283) 

 

Resultados Financeiros Líquidos 

Despesas Financeiras 

 
 

(4.436) 

Total do Resultado Financeiro (4.436) 

 
Total de Despesas 

 
(24.719) 

Resultado Antes da Apuração dos Impostos (576) 

 

Tributos Federais 

 

(00) 

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (576) 

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado  
apresensentando um prejuízo líquido no exercício de 2020 no valor de R$  
576,00 (quinhentos e setenta seis reais), conforme elemenetos fornecidos a  
contabilidade. 

 
Taubaté, 31 de dezembro de 2020. 

Diego Rodrigo Neves Magalhães 
CPF: 336.249.278-92 
Presidente 

Mirian G A Alencar 
CPF: 282.819.338-10  
CRC: 1SP266199/O-7 SP 
Contador(a) 



Notas Explicativas da Administração às  

Demonstrações Financeiras 

em 31 de dezembro de 2020 

Contexto Operacional 

A formação da Liga Municipal de Futebol de Taubaté (L. M. F. T.) ocorreu  
através de duas ligas que já existiam na cidade. A Liga de Futebol Norte de  
São Paulo (L. F. N. S. P.) que congregava as cidades da região do Vale do  
Paraíba e a Liga Suburbana de Futebol. A fundação da Liga Municipal de  
Futebol de Taubaté ocorreu em 1942, mas ela se efetivou em 1943. Durante  
dois anos não foi realizado nenhum campeonato devido à construção do  
estádio Félix Guisard, atualmente campo da CTI e os Jogos Abertos do  
Interior, que na ocasião era algo inédito. 

 
A LMFT, amparada no inciso I do art.217 da Constituição Federal e nos termos  
da legislação desportiva federal, goza de peculiar autonomia quanto à sua  
organização e funcionamento, não estando sujeita a ingerência ou  
interferência estatal, a teor do disposto nos incisos xVII e xVIII do art.5º da  
Constituição Federal. 

 
A LMFT, compreendendo todos os seus poderes, órgãos e dirigentes, não  
exerce qualquer função delega- da do Poder Público nem se caracteriza como  
entidade ou autoridade pública, a teor do disposto no art.82 da Lei nº  
9615/98. 

Principais Objetivos: 

 Administrar, dirigir, controlar, fomentar, difundir, incentivar,  
regulamentar e fiscalizar, de forma única e exclusiva, a prática de  
futebol não profissional e profissional, no município de Taubaté; 

 
 Coordenar a realização de competições de futebol, com a participação  

de representantes e dos clubes de futebol da municipalidade; 

 
 Manter a ordem desportiva e velar pela organização e pela disciplina  

da prática do futebol; 

 
 Regulamentar as disposições legais baixadas a respeito de atletas não  

profissionais, dispondo, no exercício de sua autonomia, sobre  
inscrições, registro, transferência, remoções e reversões; 



 Decidir, com exclusividade, sobre a promoção de competições  

municipais e regionais em acordo com as ligas vizinhas de  

administração e de prática do futebol estabelecendo diretrizes,  

critérios, condições e limites, sem prejuízo de manter a  

privatividade de autorização para que tais entes desportivos  

possam participar de competições; 

 

 Respeitar e subordinar-se a todas as determinações legais da  

Federação Paulista de Futebol, reconhecendo como única  

entidade de representatividade a nível estadual; 

 

 Desenvolver outras atividades acessórias voltadas ao desenvolvimento dos  

objetivos institucionais por meio de: 

 
 Execução direta de projetos, programas ou planos de ações; 

 

 Celebração de convênios, contratos ou outros instrumentos  

jurídicos; 

 

 Doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de  

serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins  

econômicos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins; 



Nota 01 - Responsabilidades 

No cumprimento das suas atividades, a LMFT organiza, representa e realiza  
em nome dos seus filiados, campeonatos de fomento as categorias adultos  
da atividade desportiva Futebol no âmbito municipal, permitindo assim seus  
associados desenvolverem o esporte nacional seja em caráter recreativo  
como em revelação de talentos e também na categoria menores(base). 

Nota 02 - Forma de Apresentação das Demonstrações  
Contábeis 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas  
contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis  
emanadas da Lei 6.404/76 e alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e  
11.941/09, observando aspectos das características da sociedade, no caso da  
LMFT, consideramos uma instituição do 3° Setor. Determina então, as  
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS AO TERCEIRO 
SETOR “As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado  
positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou  
prejuízo são denominados, respectivamente, de superávit ou déficit (NBC T  
10.19.1.3)”, editadas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade. 

 
Destacamos que a adoção das referidas Leis, não apresentou impactos  
relevantes nas demonstrações contábeis. 

Nota 3 - Caixa e equivalentes de caixa 

A disponibilidade do caixa representa os valores constantes em caixa/banco  
conta movimento. 

Nota 4 - Crédito de Terceiros 

Equivale a empréstimos em saldo devedor de bancos referentes às  
devoluções realizadas a Prefeitura Municipal de Taubaté, saldo este  

remanescente. 

Nota 5 - Créditos Duvidosos 

Débitos remanescentes de filiados devedores acumulados e do período. 



Nota 6 - Imobilizado 

Bens Reavaliados 
Móveis e utensílios 

 
10% 

 
1.462 

Computadores e periféricos 20% 2.241 

(-) Depreciação (594) 

A LMFT dentro dos paramêtros apresentados não possui maior patrimonio  
imobilizado. Sendo assim as depreciações foram aplicadas de acordo com as  
normas brasileira de contabilidade. 

Nota 7 – Superavit do Exercício 

O superavit do exercício, refere-se a conta/lançamento trazido do balanço  
anterior, a qual não podemos afirmar a exatidão, nem emitir nossa opinião  
profissional. 

Do Resultado do Período 

No exercício de 2020, a LMFT obteve um déficit de R$ 576,00 (quinhentos e  
setenta seis reais). 

Esfera Assessoria Contábil  

Mirian G A Alencar 

CRC: 1SP2661990-7 SP 



Liga Municipal de Futebol  
de Taubaté 


