
 
 

 

 

 

Apresentação 

Os Conselhos e as Vices Presidências são responsáveis pelas atividades sociais, culturais, 

recreativas e desportivas que possuem autonomia para gerir seus orçamentos e autorizar os 

pagamentos relacionados às suas atividades, como especificado abaixo: 

a) Conselhos: 

1)  Deliberativo; 

2) Presidência; 

b) Vice Presidência Executiva; 

c) Vice Presidência Administrativa; 

d) Vice Presidência de Comunicação Social; 

e) Vice Presidência de Remo; 

f) Vice Presidência de Patrimônio; 

g) Vice Presidência Jurídica; 

h) Vice Presidência de Esportes Gerais; 

i) Vice Presidência de Futebol; 

j) Vice Presidência Financeira e  

k) Vice Presidência Administração de Estádio. 

A Administração do Botafogo necessita planejar e elaborar o orçamento com o objetivo 

principal de melhor equacionar a situação financeira do Clube. O planejamento é essencial para 

controle dos meios financeiros adequados, dando motivação e equilíbrio às medidas essenciais à 

preservação da capacidade de investimento e gestão determinados pelo Presidente. Um orçamento 

equilibrado proporciona a seus investidores segurança nas aplicações de recursos e aos seus 

funcionários melhores condições de trabalho, benefícios, segurança, integração e interação em 

normatizar as rotinas de trabalho para melhorar o fluxo de informação.  

 

No planejamento do orçamento de 2017 procurou-se detalhar as receitas e despesas com 

base nas previsões, nunca limitando a sua elaboração aos resultados passados. Utilizamos como 

parâmetros os seguintes conceitos: 

 

1) Receitas  

Foi utilizado o método de competência, com isso os efeitos financeiros das transações e 

eventos foram reconhecidos nos períodos nos quais ocorreram, independentemente de 

terem sido recebidos. Isto permite que as transações sejam registradas e apresentadas nas 

demonstrações financeiras. Esse método informa não somente a respeito das transações 



 
 

 

 

 

passadas, que envolvem recebimentos em dinheiro, mas também dos recursos a serem 

recebido no futuro. A base das receitas está contida nos contratos vigentes, alguns com as 

garantias mínimas de seus contratos e com reajustes de 7,94% (índice mínimo) conforme 

índices de atualização do IPCA, outros com reajustes de 11,5% conforme índices de 

atualização do IGP-M, conforme orientações contratuais. 

 

 

2) Despesas 

Utilizamos o mesmo conceito, ou seja, o método da competência, tendo os mesmos efeitos 

financeiros das transações e eventos que foram reconhecidos nos períodos nos quais 

ocorreram, independentemente de terem sido pagos, permitindo que as transações sejam 

registradas e apresentadas nas demonstrações financeiras e mantendo também o respeito às 

transações passadas, que envolvem pagamentos em dinheiro, mas também das obrigações a 

serem pagas no futuro. A base das despesas está contida nos contratos vigentes e nas previsões 

geradas pelas Vices Presidências e Conselhos. As despesas foram classificadas da seguinte 

forma: 

 

a) Pessoal: São as previsões com base em valores contidos na folha de pagamento de 

setembro de 2016, com as devidas taxas de correção de dissídios estimadas em 10,5% e 

despesas provenientes a manutenção dos funcionários como, por exemplo, vale 

transporte e vale refeição. Também foram feitas previsões em decorrência de 

reestruturação administrativa, conforme a necessidade de cada Vice Presidência. 

 

b) Materiais: Consideramos a prospecção de valores sugeridos por cada Vice Presidência 

para gerar as atividades sociais, recreativas, administrativas e esportivas do Botafogo. 

 

c) Despesas Gerais: São as previsões com base em valores contidos nas contas públicas 

(água, gás, energia e telefone), contratos de prestação de serviço e a prospecção de valores 

sugeridos por cada Vice Presidência dos gastos necessários para o funcionamento normal 

das atividades do Botafogo.  

 

As Vices Presidências, pensando na eficiência e eficácia do gerenciamento das receitas e 

despesas, determinaram um representante (ponto focal) responsável no processo de análise e reporte 

das variações orçamentárias para definir as previsões. Foram assim distribuídos os centros de 

responsabilidades:  



 
 

 

 

 

1. Conselhos: Constituída pelo Conselho Deliberativo (Secretaria do Conselho Deliberativo) 

e Conselho Diretor (Presidência).  

2. Vice Presidência Executiva: Constituída pela Administração Executiva e Departamento 

de Compras. 

 

3. Vice Presidência Administrativa: Constituída pela Administração da Sede, Divisão de 

Recursos Humanos (Departamento Pessoal), Tecnologia da Informação, Sede Jacarepaguá 

e Almoxarifado Central. 

 

4. Vice Presidência de Comunicação Social: Constituída pelo Departamento de 

Marketing, Assessoria de Imprensa e Departamento Comercial. 

 

5. Vice Presidência de Remo: Constituída pela Secretaria do Remo, Escola de Remo e 

Equipe de Remo. 

 

6. Vice Presidência de Patrimônio: Constituída pela Administração de Patrimônio e o 

Departamento de Manutenção e Obras. 

 

7. Vice Presidência Jurídica: Constituída pelo Departamento Jurídico. 

 

8. Vice Presidência de Esportes Gerais: Constituída pelo Complexo Esportivo, onde são 

representados principalmente com os Esportes Terrestres (Administração Complexo 

Esportivo, Escola de Basquete, Equipe de Basquete, Escola de Futebol Society, Escola de 

Futsal, Escola de Vôlei, Equipe de Vôlei, Escola de Natação e Hidroginástica) e pelo 

Mourisco Mar, onde são representados com os Esportes Aquáticos (Administração 

Mourisco, Escola de Natação, Equipe de Natação, Escola de Polo e Equipe de Polo).  

 

9. Vice Presidência de Futebol: Constituída pelo Futebol Profissional dividido em: Atletas 

Profissionais, Campeonatos (Estadual, Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da 

América), Projeto Sócio Torcedor, Administração Futebol Profissional, Departamento 

Técnico e Departamento Médico; e o Futebol de Base dividido em: Escola de Futebol, 

Categoria Junior, Categoria Juvenil, Categoria Infantil, Categoria Mirim, Categoria Futsal, 

Atletas em Formação, Departamento Técnico, Departamento Administrativo, 

Departamento Médico e Atletas Profissionais da Base. 

 



 
 

 

 

 

10. Vice Presidência Financeira: Constituída pelo Departamento Financeiro, Departamento 

de Contabilidade e Controladoria. 

 

11. Vice Presidência de Estádios: Constituída pela Administração Estádio e Estádio Nilton 

Santos (Companhia Botafogo). 


