
Exemplo de elaboração de orçamento 
DADOS HISTÓRICOS ORÇAMENTO

Proveitos 2005 2006 2007 2008
1. Vendas de bilhetes
2. venda de publicidade
2.1 publicidade empresa A - pavilhão
2.2 publicidade empresa B - viatura

3. Patrocínios
3.1 patrocínios da empresa C

4. Taxas de participação dos praticantes jovens
4.1 Escolas
4.2 Infantis
4.3 Iniciados
4.4 Juvenis

5. Subsídios e comparticipações fin.
5.1 subsídio municipal
5.2 outros subsídios

6. Donativos do Mecenato
6.1 Donativos particulares
6.2 Donativos empresas

7. Quotizações

8. proveitos acessórios
alugueres diversos (estádio, pavilhão, ginásio, bar, armazém)
venda t-shirts, pins, artigos dos clubes)
vende de equipamento de jogo
campnhas de angariação de fundos
sorteios

9. Bares
bar explorado pela org.
10. Proveitos financeiras
juros 
outras
11. Outros proveitos
Espectáculos desportivos
outras
TOTAL DE PROVEITOS 0 0 0 0

DADOS HISTÓRICOS ORÇAMENTO

Custos 2005 2006 2007 2008
1. Compras
Compra de produtos destinados à revenda (emblemas, t'shirts)
outras compras

2. despesas de pessoal
remunerações de pessoal
treinadores
jogadores
médicos
encargos sociais
outras custos de pessoal

3. impostos 
imposto municipal s/ imóveis
outros

4. aquisição de serviços



alugueres

5. manutenção e reparação
manutençaõe e reparação de viaturas
outras reparações de equipamentos

6. outros fornecimentos
electricidade
água
gás
outros

7. seguros
seguros dos jogadores
seguros das visturas
outros seguros

8. despesas associadas à org. de actividades
despesas c/ inscrição de praticantes na Federação/Associação
despesas com árbitros
despesas c/ segurança
outras custos

9. Alimentação
refeições de jogadores
refeições de outras entidades

10. transportes e deslocações
viagens e deslocações de funcionários e dirigentes
viagens e deslocações de jogadores

11. publicidade
cartazes
marketing directo
outras iniciativas de comunicação

12. despesas diversas de gestão
comunicações fixas
comunicações móveis
outras comunicações
correios
custos diversos de direcção

13. custos financeiros
juros

14. outros custos
outros (especificar)
TOTAL DE CUSTOS 0 0 0 0

RESULTADO 0 0 0 0


