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Apresentação

REGIME TRIBUTÁRIO

O clube é isento do IRPJ e classificado como uma entidade recreativa imune ou isenta.

RECEITAS

As Receitas do clube vem das mensalidades arrecadadas de nossos associados, venda de cotas, alugueis de 
espaços, receitas oriundas de eventos festivos, cursos de esportes e patrocínios diversos em sua maioria.

Para manter o clube em funcionamento estatutariamente se é cobrado taxa mensal de seus associados, além 
de receitas advindas de fontes legais.

É vedado ao clube contribuir com quaisquer gastos estranhos ao seu objetivo social.

Além das receitas citadas o Olympico Club também recebe recursos de projetos incentivados, valores que são 
cem por cento gastos com seu objetivo ora contratado.

As receitas auferidas pelo clube são classificadas conforme abaixo e possuem o objetivo de proporcionar 
recreação, lazer e cultura aos seus sócios e desenvolver o esporte em suas diversas modalidades, além de 
atividades sociais e cívicas:

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO
O OLYMPICO CLUB, também, denominado simplesmen-
te Olympico, é uma associação civil sem fins lucrativos, 
fundado em 04 de fevereiro de 1940, com prazo de dura-
ção indeterminado, com sede em Belo Horizonte, capital 
de Minas Gerais, localizado na Rua Professor Estevão 
Pinto, nº 783, bairro Serra, CEP 30220-060, tendo como 
fundadores: Alberto Soares Teixeira, Antonio Carlos Re-
zende Garcia, Camil Caram, Gil Guatimosin Junior, João 
Câncio Fernandes Filho, José Vieira de Souza, Luciano 
Jorge Passini, Mauro de Castro Ferreira, Renato de Ma-
galhães Pinto, Roberto de Magalhães Pinto e Rogério de 
Magalhães Pinto.

O Olympico é declarado de Utilidade Pública Estadual 
pela Lei Estadual nº 5.870, de 27 de abril de 1972, publi-
cada no jornal Diário do Executivo de Minas Gerais, em 
28 de abril de 1972, e de Utilidade Pública Municipal, 
pelo Decreto Municipal nº 554, de 8 de janeiro de 1957, 
publicado no Minas Gerais em 10 de janeiro de 1957, 
conforme disposição da Lei Municipal nº 546, de 26 de 
julho de 1956.
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Receitas Sociais     R$ 5.444.950,37

Receitas Patrimoniais     R$ 259.934,00

Receitas de Doações     R$ 84.774,05

Receitas Financeiras     R$ 30.172,43

Receitas de Cursos     R$ 268.756,29

Receitas de Projetos      R$ 2.683.750,93

Outras Receitas      R$ 1.373.417,62 

Total       R$ 10.145.755,69

VALORES APURADOS EM 2020 (RECEITAS)

• Receitas Sociais: condomínio, taxas de transferência de cotas, negociações de condomínios, ca-
dastro digital, taxa de dependentes.

• Receitas Patrimoniais: venda de cotas, aluguel da lanchonete, aluguel de quadras, aluguel do 
salão, aluguel de salas.

• Receitas de Doações: doações de pessoas físicas e doações de pessoas jurídicas.

• Outras Receitas: convites de eventos sociais, publicidade nas revistas, uniformes, colônia de fé-
rias, matrículas, estorno de despesas, festas, contribuição de melhorias, torneios.

• Receitas Financeiras: rendimentos de aplicações financeiras, multa e juros recebidos, mora re-
cebida.

• Receita de Cursos: iniciação esportiva, natação, futebol de salão, voleibol, basquete, peteca, hi-
droginástica, tênis.

• Receita de não-sócios: cadastro digital e matrículas.

• Outras Receitas de não-sócios: colônia de férias, uniformes.

• Receitas Financeiras de não-sócios: mora e multas.

• Receitas de Cursos de não-sócios: iniciação esportiva, natação, futebol de salão, voleibol, bas-
quete, peteca, hidroginástica, tênis.

DESCRITIVO DAS RECEITAS

Departamento Administrativo    R$ 3.944.185,60

Departamento de Manutenção     R$ 1.870.470,35

Despesas Tributárias      R$ 224.760,51

Despesas Financeiras     R$ 130.079,70

Eventos Sociais e Lazer    R$ 225.484,96

Departamento de Cursos    R$ 304.960,10

Departamento de Esportes     R$ 284.841,90

Departamento de Projetos    R$ 2.683.750,93

  

Total       R$ 9.668.534,05  

VALORES APURADOS EM 2020 (DESPESAS E CUSTOS)

DESPESAS

As despesas do clube referem-se ao cumprimento dos objetivos sociais descritos em seu estatuto social sen-
do vedado ao clube contribuir com quaisquer gastos estranhos ao seu objetivo social e distribuir resultados, 
dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.
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