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             Liga Municipal de Futebol de 

Taubaté



Futebol é Trabalho...  

O ano 2021 ainda marcado por incertezas e insegurança sanitárias devido a Pandemia, ficou 
restrito ao futebol profissional, ainda assim marcado por peculiariedades que todos 
acompanhamos. Já o nosso futebol amador, vimos algumas cidades, ligas organizarem os 
campeonatos porém sem o respaldo legal das autoridades sanitárias, cuja orientação sempre 
pautou por um protocolo rígido de prevenção. A Liga Municipal de Futebol de Taubaté, 
procurou antes de tudo acompanhar as orientações preventivas das autoridades sanitárias, 
o que diretamente influenciou no calendário do futebol taubateano, acarretando assim na 
inviabilidade de organizarmos e implementarmos dentro do prazo estabelecido pela 
municipalidade com cumprimento do cronograma traçado. Como evento provativo, uma das 
premissas colocadas pelo comitê de prevenção e combate a pandemia no esporte, era 
realizarmos um evento teste antes de iniciarmos as atividades, o que ocorreu com a 
finalização do Torneio Renato Braga do ano 2020,  a qual oficializou o retorno definitivo do 
futebol em 2021, organizado pela LMF. Todo esse aparato de ações e combate contra a 
pandemia, foi motivo de controvérsias, com algumas equipes querendo o retorno do 
futebol e outras defendendo a não realização dos campeonatos. Diante disso, a diretoria 
convocou a todas as categorias para deliberarem sobre a realização dos campeonatos, a 
qual diante da situação, todos os participantes, decidiram pela não realização dos 
campeonatos de 2021. Em respeito a essa decisão, a LMFT,  vem trabalhando em pról das 
suas filiadas, reinvidicando junto ao poder público o aumento das subvenções para os 
campeonatos. Vem mantendo um canal de comunicação junto ao seu público de forma 
transparente e agil; privilegia as informações que somam a evolução do nosso futebol. 
Esperamos que a partir de 2022 os mais de 50 mil apaixonados pelo futebol de Taubaté 
retornem as arenas dos nossos bairros para demonstrar a sua paixão e novamente poder 
usufruir da diversão aos finais de semana. Que volte o futebol em 2022 !!! 
 
 
Diego Rodrigo Neves Magalhães 
Presidente  

 



 

   Demonstrações Financeiras 

Balanço Patrimonial 
31 de dezembro de 2021 

(expresso em reais) 

Ativo Notas  2021 
Circulante 

 

Caixa, Bancos e Equivalentes de Caixa 

 

 

3 

  

 

5,34 

Créditos de Terceiros  4  0 

Adiantamentos a Fornecedores   0 

Créditos Duvidosos de Filiados 5  18.554 

Total do Circulante   18.554 

Não Circulante 

Realizável a Longo Prazo  

 

 

  

Arbitragem   0 

Total Realizável Longo Prazo   0 

Permanente 
 
Imobilizado Líquido 

 
 

6 

  
 

3.109 

-) Depreciação   (489) 

Total do Permanente   2.620 

    

Total do Ativo Não Circulante   2.620 

    

Total do Ativo   21.174 

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

 



 

Balanço Patrimonial 
31 de dezembro de 2021 

(expresso em reais) 

Passivo Notas  2021 
 

Circulante 

Fornecedores 

   

 

7.193 

Financiamentos   6.585 

Outras Exigibilidades    720 

Total do Circulante   14.498 

 

Patrimônio Líquido Social 

Déficit Acumulados 

   

 

(289) 

Superávit do Exercício 7                               788 

Patrimônio Social Subscrito 2021   6.177 

Total do Patrimônio Social Líquido   6.676 

    

Total do Passivo   21.174 

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

 



DemonstraçãoDoresultaDoDoexercício
em 31 de dezembro de 2021

(expresso em reais)

Receita Bruta Notas 2021

Taxas Administrativas 1.250
Apoio/Patrocinio 300
Anuidades 32.774
Total das Receitas 33.994

Deduções da Receita (COFINS) 00

Total da Receita Líquida 33.994

Superávit Bruto 33.994

Despesas Operacionais

Administrativas (32.076)
Impostos e Taxas (97)
Total de Despesas Operacionais (32.173)

Resultados Financeiros Líquidos
Despesas Financeiras (1.676)
Total do Resultado Financeiro (1.676)

Total de Despesas (33.849)

ResultadoAntes da Apuração dos Impostos 145

Tributos Federais (00)

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 145

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado 
apresensentando um prejuízo líquido no exercício de 2021 no valor de R$ 145,00 
(cento e quarenta e cinco reais), conforme elemenetos fornecidos a contabilidade.

Taubaté, 31 de dezembro de 2021. 

Diego Rodrigues Neves Magalhães       Mirian G A Alencar 
CPF  : 336.249.278-92         CPF 282.819.338-10
PRESIDENTE                 CRC 1SP266199/O-7 SP
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