
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

De acordo com as orientações contidas na OTG 2003 de 5 de dezembro de 2019, atletas
em formação que apresentaram viabilidade técnica e se tornaram atletas profissionais
foram transferidos para atletas formados, assim como, aqueles atletas em formação,
que possuíam contrato, mas não compunham o elenco de atletas profissionais, não mais
figuram no grupo de atletas formados, tendo estes sido reclassificados para atletas em
formação. Umatleta é considerado formado a partir domomento emque o atleta apresentar
viabilidade técnica e se tornar parte do elenco de atletas profissionais.
Sendo assim, a partir do momento em que o atleta formado passa a compor o elenco
de atletas profissionais do Clube, o mesmo deixa de agregar custos ao seu valor no
intangível. Todo o custo agregado até o momento de sua formação, é transferido para
atletas formados, e sua amortização é iniciada, conforme prazo de contrato firmado
entre o jogador e o Clube.
Atletas em formação:
São todos os atletas integrantes das categorias de base do Clube, e seu custo é calculado
de acordo com os gastos diretamente relacionados com a formação dos atletas conforme
ITG 2003 (R1) e OTG 2003.
São controlados individualmente por atleta e categoria.
Estes atletas são constantemente avaliados pela equipe técnica das Categorias de Base
do Clube para constatar o interesse do Clube em sua continuidade ou dispensa.
Uma vez havendo a dispensa de um atleta em formação das categorias de base, verifica-
-se a não recuperabilidade do valor investido, portanto realiza-se a baixa para despesa.
Atletas formados:
Representam todos os atletas que integraram as categorias de base do Clube e que foram
transferidos para o plantel profissional.
Nessa rubrica são registrados todos os custos incorridos com os atletas até a sua
formação. O custo do atleta é composto pelo custo de formação, acumulado até a data
da transferência, além desses, os custos com taxas federativas/confederativas, luvas e
intermediações por contratos, se houver.
Atletas contratados:
São atletas adquiridos de outros clubes, onde seu custo representa os gastos inerentes à
contratação emanutenção de contratos destes profissionais, como por exemplo: aquisição
de direitos econômicos, intermediações pagas a agentes, taxas federativas/confederativas,
renovações de contrato e luvas.
Amortização de atletas:
Calculada mensalmente pelo método linear por prazo igual ao da vigência do contrato
do atleta com o Clube.
“Impairment” de atletas:
A Administração do Clube avaliou a recuperabilidade econômico-financeira dos direitos
econômicos dos atletas formados e contratados, de acordo com a ITG 2003 (R1) e as orien-
tações contidas na OTG 2003, não identificando imparidade para registro de “Impairment”.
Softwares:
Compreendem os valores de direito de uso dos softwares contratados pelo Clube.
O Direito de uso de softwares é amortizado mensalmente pelo método linear de acordo
com a vida útil estimada de 10 anos conforme definido em Laudo de avaliação de ativo
contratado junto à Mynarski em 2019.

13 Empréstimos e financiamentos
Encargos 31/12/2021 31/12/2020

Capital de giro CDI + 0,70%a.m. a 1,25% a.m. 34.204 44.922
Saldo negativo de conta corrente 3.189 2.653
Contratos de mútuo IGPM+1% a.m. 17.804 13.549
Circulante 55.197 61.124
Capital de giro CDI + 0,70%a.m. a 1,25% a.m. 72.476 77.621
Não circulante 72.476 77.621
Os empréstimos e financiamentos não circulantes tem a seguinte composição por ano
de vencimento:

31/12/2021 31/12/2020
2022 ...................................................................................... - 29.722
2023 ...................................................................................... 31.288 21.299
2024 ...................................................................................... 29.339 18.200
2025 ...................................................................................... 11.849 8.400
Total do Não circulante....................................................... 72.476 77.621
Garantias
O Clube concedeu como garantia aos empréstimos e financiamentos aproximadamente
20% dos recebíveis por direito televisionamento contratados com a Rede Globo de Tele-
visão, além de aproximadamente 15% dos recebíveis dos sócios.

14 Credores por participação e negociação de atletas
31/12/2021 31/12/2020

Empresas e empresários ...................................................... 40.471 17.615
Clubes de futebol .................................................................. 3.463 8.071
Circulante............................................................................. 43.934 25.686
Empresas e empresários ...................................................... - 134
Não circulante...................................................................... - 134
Representa o direito do Clube no valor das transações na “aquisição” ou na “venda” de
direitos econômicos de atleta de um clube para outro. É importante salientar que a venda
dos direitos econômicos não representa necessariamente a transferência do atleta para ou-
tro clube, uma vez que os direitos econômicos são desvinculados dos direitos federativos.
Aquisições
As aquisições ocorridas, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, incluem,
principalmente, os valores relacionados a percentuais de direitos econômicos relativos
à aquisição ou manutenção (termo de renovação de contrato) dos direitos federativos
de atletas.
Regulamento de Transferência de Atletas - FIFA
Segundo o anexo 5 do Regulamento de Transferência de Atletas da FIFA, os clubes
formadores podem exigir, conforme o caso, até 5% dos valores envolvidos na transação
internacional de atletas por eles formados. Existem duas formas de ressarcimento: “O
Mecanismo de solidariedade” e “Indenização por Formação”.
O Mecanismo de Solidariedade
Se um profissional for transferido antes do término do seu contrato, qualquer clube que
tenha contribuído para a sua educação e formação deve receber uma proporção da
compensação paga ao clube anterior (mecanismo de solidariedade).
Esta contribuição é paga ao clube de acordo com a sua participação na formação do
atleta, utilizando-se como base o período de vínculo do atleta com a entidade formadora.
- Temporada do 12º ao 15° aniversário do atleta: 0,25% da compensação total.
- Temporada do 16° ao 23° aniversário do atleta: 0,50% da compensação total.
Desta forma, o clube formador receberá sempre que o atleta formado for transferido a
partir de uma terceira entidade desportiva.
Indenização por Formação
Diferentemente do mecanismo de solidariedade, a indenização por formação é paga ao
clube formador somente quando da transferência do atleta.
A indenização por formação é uma forma de ressarcir o clube formador pelos gastos ha-
vidos com a formação deste atleta, uma vez que o mesmo foi transferido a outra entidade
antes do aproveitamento de sua plena condição técnica de atleta formado.

15 Obrigações trabalhistas
31/12/2021 31/12/2020

Salários a Pagar..................................................................... 1.767 5.283
Décimo Terceiro Salário a Pagar............................................ 3.898 1.565
Férias a Pagar........................................................................ 4.091 20
Rescisões e Indenizações a Pagar........................................ 20.247 19.845
Provisão de Férias ................................................................. 4.079 4.479
Provisão para Gratificação..................................................... - 77
Outras Obrigações Trabalhistas............................................. 560 680
Obrigações trabalhistas ...................................................... 34.642 31.949

16 Obrigações fiscais e sociais
31/12/2021 31/12/2020

Impostos a recolher................................................................ 5.557 10.574
Encargos Sociais a Recolher ................................................. 1.515 1.990
Impostos parcelados .............................................................. 687 -
Outros valores........................................................................ 946 524
Circulante.............................................................................. 8.705 13.088
Impostos parcelados .............................................................. 2.997 -
Receitas diferidas................................................................... 154 220
Não circulante....................................................................... 3.151 220

17 Parcelamentos tributários
PROFUT
Em 18 de Dezembro de 2015, o Clube aderiu ao programa de parcelamento especial
denominado de PROFUT junto a Secretaria da Receita Federal (SRF), Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), Previdência Social (INSS) e Caixa Econômica Federal
(FGTS), de acordo com a Lei nº 13.155 de 04 de agosto de 2015.
Foram incluídos no PROFUT valores que constavam no Parcelamento da TIMEMANIA, os
quais foram reduzidos conforme Art. 7º da Lei nº 3.155 de 04 de agosto de 2015, sendo:
- 70% (setenta por cento) das multas;
- 40% (quarenta por cento) dos juros; e
- 100% (cem por cento) dos encargos legais.
Os valores que compõem o parcelamento estão demonstrados abaixo:

Circulante Não circulante
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

PROFUT FGTS.............. 42 278 2.550 2.550
PROFUT PGFN.............. 4.586 4.422 61.917 64.120
BACEN........................... 499 482 6.776 7.028
Total ............................... 5.127 5.182 71.243 73.698
PERT
O Clube optou pelo parcelamento das dívidas com Secretaria da Receita Federal - SRF,
Procuradoria-Geral da FazendaNacional - PGFN e Instituto Nacional da Seguridade Social -
INSS em 240 parcelas conforme previsto noArtr . 7º da Lei nº 13.155 de 4 de agosto de 2015.
Pagamentos com as reduções nas parcelas conforme Art. 7º, §6º da mesma lei: em 50%
(cinquenta por cento), o valor da 1ª (primeira) a 24ª (vigésima quarta) prestações mensais,
em 25% (vinte e cinco por cento), o valor da 25ª (vigésima quinta) a 48ª (quadragésima
oitava) prestações mensais e em 10% (dez por cento), o valor da 49ª (quadragésima
nona) a 60ª (sexagésima) prestações mensais. Tendo como primeira competência paga
novembro de 2015.
Já o parcelamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, foi constituído
em 180 vezes conforme Art. 12 da Lei 13.155. A primeira parcela foi paga no mês de
janeiro de 2016.
Conforme Art. 7º, § 5º da Lei 13.155, ao valor de cada uma das parcelas, será acrescido
juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do
mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um
por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Em dezembro de 2017 oClube optou pormigrar do PROFUTpara o PERTnasmodalidades
da Receita Federal, Previdência Social e PGFN da Previdência Social para aproveitar o
benefício econômico-financeiro.
Resumo dos valores incluídos no PERT:

Circulante Não circulante
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

PERT - Fazendário......... 982 916 6.876 7.627
PERT - Previdenciário.... 762 729 5.332 5.890
PERT – Previdenciário
PGFN ............................ 76 78 535 639
Total PERT .................... 1.820 1.723 12.743 14.156

PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DA PGFN
Em 28 de Dezembro de 2020 o Clube aderiu ao Parcelamento Excepcional da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.
São modalidades de transação excepcional na cobrança da dívida ativa da União:

I - para os empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições
de ensino, Santas Casas deMisericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações
da sociedade civil de que trata a Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, cujos créditos são
considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação:

a) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta
e quatro centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, durante
12 (doze) meses, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor
dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 70% (setenta por
cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 36 (trinta e seis)
parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre
1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na forma do
art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor consolidado
pela quantidade de prestações solicitadas;

b) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta
e quatro centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, durante
12 (doze) meses, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor
dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 60% (sessenta
por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 60 (sessenta)
parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre
1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na forma do
art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor consolidado
pela quantidade de prestações solicitadas;

c) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta
e quatro centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, durante
12 (doze) meses, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor
dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 84 (oitenta
e quatro) parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior
valor entre 1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada
na forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do
valor consolidado pela quantidade de prestações solicitadas;

d) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta
e quatro centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, durante

12 (doze) meses, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor
dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 40% (quarenta
por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 108 (cento e
oito) parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor
entre 1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na
forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor
consolidado pela quantidade de prestações solicitadas;

e) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta
e quatro centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, durante
12 (doze) meses, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor
dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 30% (trinta por
cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 133 (cento e trinta
e três) parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor
entre 1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na
forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor
consolidado pela quantidade de prestações solicitadas;

II- para as demais pessoas jurídicas cujos créditos são considerados irrecuperáveis ou de
difícil recuperação:

a) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta
e quatro centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, durante
12 (doze) meses, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor
dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 36 (trinta e
seis) parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor
entre 1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na
forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor
consolidado pela quantidade de prestações solicitadas;

b) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta e
quatro centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, durante 12
(doze) meses, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor dos
juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 45% (quarenta e cinco
por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 48 (quarenta
e oito) parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor
entre 1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na
forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor
consolidado pela quantidade de prestações solicitadas;

c) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta
e quatro centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, durante
12 (doze) meses, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor
dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 40% (quarenta
por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 60 (sessenta)
parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre
1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na forma do
art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor consolidado
pela quantidade de prestações solicitadas;

d) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta
e quatro centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, durante
12 (doze) meses, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor
dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 35% (trinta e cinco
por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 72 (setenta e
duas) parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor
entre 1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na
forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor
consolidado pela quantidade de prestações solicitadas;

III -para as pessoas físicas cujos créditos são considerados irrecuperáveis ou de difícil recu-
peração, pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos
e trinta e quatro centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados,
durante 12 (doze) meses, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do
valor dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 70% (setenta
por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 133 (cento e
trinta e três) parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior
valor entre 5% (cinco por cento) do rendimento bruto do mês imediatamente anterior e o
valor correspondente à divisão do valor correspondente à divisão do valor consolidado
pela quantidade de prestações solicitadas;

IV-para os empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições
de ensino, Santas Casas deMisericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações
da sociedade civil de que trata a Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, em processo de
recuperação judicial, liquidação judicial, liquidação extrajudicial ou falência, pagamento,
a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta e quatro
centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, durante 12
(doze) meses, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor dos
juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 70% (setenta por cento)
sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 133 (cento e trinta e três)
parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre
1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na forma do
art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor consolidado
pela quantidade de prestações solicitadas;

V-para as demais pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial, liquidação
judicial, liquidação extrajudicial ou falência, pagamento, a título de entrada, de valor
mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do
valor consolidado dos créditos transacionados, durante 12 (doze) meses, e o restante
pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor dos juros, das multas e dos
encargos-legais, observado o limite de até 50% (cinquenta por cento sobre o valor total
de cada crédito objeto da negociação, em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais e
sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% (um por cento) da
receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei
n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade
de prestações solicitadas;

VI-para os devedores com personalidade jurídica de direito público, pagamento, a título de
entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos
por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, durante 12 (doze) meses, e
o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor dos juros, das multas
e dos encargos-legais, observado o limite de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
total de cada crédito objeto da negociação, em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais
e sucessivas.
Resumo dos valores incluídos no parcelamento excepcional da PGFN:

Circulante Não circulante
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

EXCEPCIONAL – Demais Débitos 10.599 6.967 106.199 77.338
EXCEPCIONAL - Previdenciário 8.627 5.285 26.524 21.771
Total EXCEPCIONAL 19.226 12.252 132.723 99.109

18 Contas a pagar
31/12/2021 31/12/2020

Prestadores de serviços........................................................ 32.835 40.788
Outras contas a pagar........................................................... 317 614
Aluguéis a pagar ................................................................... 3.954 564
Adiantamento de devedores ................................................. 551 816
Títulos adiantamento............................................................. - 431
Tarefas, Imagem e Arena ...................................................... - 920
Contas a pagar .................................................................... 37.657 44.133
Circulante .............................................................................. 34.754 44.133
Não circulante ....................................................................... 2.903 -
Contas a pagar .................................................................... 37.657 44.133

19 Receitas Diferidas
31/12/2021 31/12/2020

Receitas com contratos de TV 35.009 30.863
Patrocínios a realizar 23.017 978
Receitas com publicidade 2.076 1.732
Receitas com Royalties 11 -
Circulante 60.113 33.573
Patrocínios a realizar 20.532 18.573
Receitas com contratos de TV 70.018 33.487
Receita com publicidade 987 -
Receitas com royalties 7 -
Receitas com locações 28 -
Receita com doação de terreno (vide nota 11 b)) 52.147 56.931

Não circulante 143.719 108.991
20 Passivo de arrendamento - Cessão por direito de exploração (CPC 06 (R2))

31/12/2021 31/12/2020
Cessão por direito de exploração / arrendamento 19.539 19.539
Circulante 19.539 19.539
Cessão por direito de exploração / arrendamento 232.536 252.075
Não circulante 232.536 252.075
Em 19 de março de 2012 foi firmado entre o Sport Club Internacional, a SPE Holding
Beira Rio S.A. e a ConstrutoraAndrade Gutierrez S.A. contrato de construção, renovação
e operação do Complexo Beira Rio.
O total de investimento previsto no contrato soma R$ 333.000, que deduzido do montante
pago pelo Sport Club Internacional no valor de R$ 34.400, atualizado pela variação do
IGPM-FGV desde 01/06/2010, Data Base do Orçamento, até 25/11/2014, data do Laudo
de Entrega e Aceitação das Obras, totaliza R$ 390.773, que será quitado pelo Sport Club
Internacional à SPE Holding Beira Rio S.A. pela cessão de algumas áreas do Complexo
Beira Rio para exploração comercial pelo período de 20 anos, obrigação que compõem

CONTINUA

12 Intangível
Adquiridos Direito de uso

Direito econômico atletas por de software e “Impairment”
em formação formados contratados Empréstimo espaço clube de atletas Total

Custo
31 de dezembro de 2019.................................. 37.858 9.422 106.290 - 4.201 - 157.771
Adições............................................................. 15.257 3.729 55.698 - 39 - 74.723
Baixa ................................................................ (10.217) (2.275) (14.473) - - - (26.965)
Transferências.................................................. (6.917) 7.167 (250) - - - -
31 de dezembro de 2020.................................. 35.981 18.043 147.265 - 4.240 - 205.529
Adições............................................................. 22.167 2.969 32.282 550 836 - 58.804
Baixa ................................................................ (15.837) (3.301) (29.796) - (119) - (49.053)
Transferências.................................................. 832 (447) (385) - - - -
31 de dezembro de 2021.................................. 43.143 17.264 149.366 550 4.957 - 215.280
Amortização
31 de dezembro de 2019.................................. - 3.332 (63.288) - (1.604) - (61.560)
Adições............................................................. - (5.724) (41.576) - (320) - (47.620)
Baixas............................................................... - 1.333 11.844 - - - 13.177
Transferência.................................................... - - - - - - -
31 de dezembro de 2020.................................. - (1.059) (93.020) - (1.924) - (96.003)
Adições............................................................. - (5.045) (36.253) (257) (327) - (41.882)
Baixas............................................................... - 2.130 27.056 - - - 29.186
Transferência.................................................... - 10 (10) - - - -
31 de dezembro de 2021.................................. - (3.964) (102.227) (257) (2.251) - (108.699)
31 de dezembro de 2019.................................. 37.858 12.754 43.002 - 2.597 - 96.211
31 de dezembro de 2020.................................. 35.981 16.984 54.245 - 2.316 - 109.526
31 de dezembro de 2021.................................. 43.143 13.300 47.139 293 2.706 - 106.581
Em 31/12/2020:
Quantidade de atletas ...................................... 156 26 28 - - - 210
% de participação............................................. 74,29% 12,38% 13,33% - - - 100,00%
Em 31/12/2021:
Quantidade de atletas ...................................... 141 18 23 - 1 - 183
% de participação............................................. 77,05% 9,84% 12,56% - 0,55% - 100,00%
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