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Apresentação 

 

   A Diretoria da Associação Mountain Bike BH de Ciclismo apresenta ao 
Conselho Fiscal e Consultivo o Relatório de Atividades e Demonstrações Financeiras referentes 
ao ano de 2020. 

 

Contexto Operacional  

1. Resumo histórico de atividades do exercício de 2020 

  A Associação Mountain Bike BH de Ciclismo é uma associação civil sem fins lucrativos 
fundada no dia 28 de junho de 2007. 

1.1. Podcast 

 A partir da experiência do Projeto Piloto de Podcast, no ano de 2020, foi iniciado o Pod 
Cast Mountain Bike BH. A frequência inicial planejada era quinzenal, mas os episódios foram 
produzidos conforme a demanda de assuntos e disponibilidade dos participantes. A gravação 
era inicialmente realizada nos estúdios da ONG Ponto Terra, cedidos gratuitamente por essa 
entidade. A edição era realizada por profissional autônomo que já prestava serviços para a 
ONG Ponto Terra, mediante cobrança por hora de trabalho. O trabalho foi prestado durante os 
meses de janeiro, fevereiro e março para 15 episódios. O pagamento desses serviços foi 
realizado com reserva financeira. Após aprendizado de conhecimento sobre edição, o serviço 
passou a ser dispensado, os episódios passaram a ser editados pelo Diretor—Presidente da 
entidade. 

 1.2. Mountain Bike BH Racing Team 

 Dando continuidade às tratativas realizadas em 2019, foi estabelecida parceria com a 
empresa LM Bikes Comercial e Distribuidora Ltda. para apoio a projetos de Lei de Incentivo ao 
Esporte desenvolvidos pelo Mountain Bike BH. O termo de compromisso foi firmado em março 
de 2020. A homologação somente foi realizada em junho de 2020. 

 Com a declaração de pandemia de COVID19, a temporada de 2020 da equipe se 
limitou a participação na etapa de Araxá da Copa Internacional de Mountain Bike. Isto também 
prejudicou a negociação com outros patrocinadores. No entanto, foi acertada parceria com a 
LM Bikes Comercial e Distribuidora Ltda. para apresentação de dois projetos utilizando a Lei 
Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais. Os projetos foram apresentados em agosto 
de 2020 e foram aprovados sem ressalvas em novembro do mesmo ano. Os termos de 
compromisso foram gerados, mas a assinatura foi postergada para janeiro de 2021. 
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 Com o objetivo de atender atleta junior, foi realizada doação financeira à entidade 
que, posteriormente, foi utilizada para compra de bicicleta. O equipamento foi incorporado ao 
patrimônio da entidade. O atleta está vinculado à entidade com contrato de exclusividade com 
duração de 5 anos. 

 1.3. Manejo de trilhas 

 No exercício de 2020 foram assinados dois contratos relacionados a região localizada 
no município de Nova Lima denominada “Perdidas”: 1) contrato de comodato de área 
destinada a construção de estrutura de apoio ao ciclismo; 2) contrato com a Vale S.A. para 
construção de alternativa à área inserida na ZAS ( Zona de Auto Salvamento) das barragens 
B3/B4 da empresa.  

 O primeiro contrato se refere a cessão de área de 212 m² em regime comodato com 
prazo de 20 anos. São partes neste contrato, Associação do Residencial Vila Del Rey, VDRA 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Minas Trail System Soluções Sustentáveis para 
Construção de Trilhas Ltda. Em linhas gerais, o contrato prevê autorização ao Mountain Bike 
BH realizar eventos e atividades de educação ambiental em parceria com o poder público ou 
entidades privadas; preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão 
ambiental; realização de eventos e atividades de lazer de lazer e de turismo ecológico; 
comércio de bens e serviços para o apoio ao ciclista e caminhantes, em especial, serviços de 
oficina de bicicletas, venda de peças de reposição e reparo de bicicletas, aluguel de bicicletas e 
equipamento e fornecimento de alimentação; oferta de espaço para atividades e eventos para 
divulgação de bens e serviços relacionados ao ciclismo, caminhada e atividades “out-door” e 
de espaço de publicidade. O contrato também permite a captação de recursos de patrocínio 
para realização destas atividades sem interferências da COMODANTE. Este contrato tem o 
objetivo de servir como ativo para obtenção de recursos que terão livre destinação para 
manutenção da entidade. A forma de exploração do espaço ainda encontra-se em estudo. 

 O segundo contrato se refere ao terceiro contrato firmado com a Vale S.A. de melhoria 
de trilhas. Além de conformação e estabilização de taludes, trabalhos para melhorar drenagem 
e acesso das trilhas, existe a previsão de uma ponte metálica para preservar a continuidade da 
trilha e sobre a área afetada pela Zona de Autosalvamento. 

1.4. Alteração em parte dos cargos de direção da entidade  

Houve alteração do quadro dos órgãos dirigentes da entidade. A vice-diretora e dois 
membros do conselho fiscal solicitaram renúncia do exercício dos cargos. Foi realizada 
assembléia geral extraordinária no dia 3 de julho de 2020. Foram eleitos como membros do 
Conselho Fiscal e Consultivo Alexa Claudia Diekhaus e Luiz Gustavo Barreto Maciel. E como 
vice-diretor presidente Gustavo Ferreira Nahas.  
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2. Exercício de 2020 

  No ano de 2020, houve queda de receita de contribuição de associados. A queda foi 
motivada pela saída de atletas da equipe e pela ausência de benefícios que pudesse atender 
interesses dos associados após o início da pandemia de COVID19. Houve aumento de despesas 
administrativas em razão de despesas de registro em cartório de pessoas jurídicas.  

A necessidade de criação de benefícios aos associados é ponto que merece atenção 
por se tratar de medida necessária para recompensar e atrair o envolvimento dos associados 
nas atividades da entidade. Embora tenha sido fechado apoio a LM Bikes Comercial e 
Distribuidora Ltda., ainda não foi possível estabelecer uma política de benefícios aos 
associados. 

 A partir de outubro de 2020, parte das despesas administrativas passaram a ser 
custeadas com recursos do Projeto Trilhas – Serra da Calçada Área 2, compensando a queda de 
receita dos associados. Estas despesas já estavam previstas como contrapartida ao Mountain 
Bike BH pela execução do projeto. 

 

3. Demonstrações financeiras 

  No ano de 2020, as receitas operacionais totalizaram R$ 128.565,24 e as despesas 
operacionais foram da ordem R$ 123.486,11, gerando superávit. Após as depreciações e 
resultado líquido superávit do exercício foi de R$ 5.079,13, conforme demonstrações 
apresentadas a seguir. 

 As contribuições dos associados alcançaram R$ 4.536,18. 

Cota de patrocínio alcançou R$ 115.270,00 somados recursos do Projeto Trilhas – Área 
2 e Perdidas Zona de Autosalvamento (R$ 62.000,00) e Lei de Incentivo ao Esporte (Equipe 
Mountain Bike BH – Lei Estadual de Incentivo ao Esporte) (R$ 52.665,05). 

 Doações no valor de R$ 6.646,68. 

  As reservas financeiras vinculadas à conta de livre movimentação encerraram o 
exercício com o saldo R$ 1.572,70. 



RECEITA
DOAÇÕES 0,00 6.646,68
MENSALIDADES 3.420,00 4.536,18
PATROCINIO 141.723,71 115.270,00

ENCARGOS FINANC.LIQUIDOS
RECEITAS FINANCEIRAS-MATR 2.571,72 2.112,38

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS (14.401,40) (71.468,38)

IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS
IMP.TAXAS E MULTAS-MATR. (348,62) (125,56)

ENCARGOS FINANC.LIQUIDOS
DESPESAS FINANCEIRAS-MATR (1.558,31) (2.674,65)
DESPESAS SUBVENCOES  E PROJETOS (22.080,00) (49.217,52)

RESULTADOS NAO OPERACION.
RECEITAS NAO OPERACIONAIS 142,39 0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO 5.079,13109.469,49
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

VITORIO PAULINO DE PAIVA SILVESTRE
CPF: 037.510.856-45

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020
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