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APRESENTAÇÃO 

O Instituto Nacional do Desenvolvimento também designado pela sigla INDE, 

constituído em 22 de dezembro de 2008, possui o título de OSCIP - Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos, e duração por tempo 

indeterminado expedido pelo Ministério da Justiça.   

 

OSCIP 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

  

Tem como missão "Articular, promover e apoiar ações que visem oferecer 

oportunidades de desenvolvimento e integração social para todos os cidadãos, 

buscando fortalecer a socialização de informações, a inclusão social esportiva e 

cultural de maneira solidaria entre os membros de nossa sociedade”.  

O Instituto Nacional do Desenvolvimento tem por finalidades atuar no Esporte, Cultura, 

Turismo, Educação, Meio Ambiente e Saúde promovendo:   

1) promoção da assistência social; 

2) promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

3) promoção gratuita da educação; 

4) promoção gratuita da saúde; 

5) defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

6) promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

7) experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 

alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

8) estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. 

 

Iniciamos nossos trabalhos em 2008 com a realização de projetos sociais esportivos 

nos levando por consequência a sermos referência no desenvolvimento de projetos 

incentivados. 
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RECEITAS 

 

A receita do INDE advém de doações por sermos uma entidade sem fins lucrativos. 

Os trabalhos sociais realizados são fruto do desenvolvimento de projetos incentivados 

em consonância com a atual legislação vigente. 

Com mais de 12 anos de existência, o INDE já beneficiou mais de 35.000 cidadãos 

entre os diversos projetos realizados. 

 

 No ano de 2021 o INDE obteve receita de R$ 4.091.180,36 oriundas de projetos 

incentivados e aplicações financeiras junto aos projetos: 

 

PROJETOS EM EXECUÇÃO 

 

Projeto: Estrelas do Futuro 

· Período de Captação: 24/02/2016 a 02/02/2017 

· Valor gasto no exercício de 2021: R$ 10.915,39 

 

Projeto: Circ. Corrida Sustentável 

· Período de Capitação: 17/10/2018 a 03/10/2020 

· Valor Gasto no exercício de 2021: R$ 63.050,00 

 

Projeto: Social Rally 

· Projeto Administrativo 

· Valor Gasto no exercício de 2021: R$ 3.414.058,12 

 

Projeto: Sertões 

· Período de Capitação: 20/04/2021 a 14/04/2023 

· Valor Gasto no exercício de 2021: R$ 587.131,70 

 

PROJETOS EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

Projeto: Circ. Corridas Ecológicas 
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· Período de captação: 15/10/2018 a 19/09/2020 

· Valor previsto para captação: R$ 1.724.982,08 

· Valor captado até 12/2021: R$ 960.000,00 

· Rendimentos até 12/2021: R$ 25.533,92 

 

Projeto: Brasil Rally Team 

· Período de captação: 27/01/2020 a 06/11/2021 

· Valor previsto para captação: R$ 2.263.371,06 

· Valor captado até 12/2021: R$ 1.502.885,00 

· Rendimentos até 12/2021: R$ 328,16 

 

Projeto: Circ. Corrida Sustentável II 

· Período de captação: 03/02/2020 a 22/01/2022 

· Valor previsto para captação: R$ 2.667.898,80 

· Valor captado até 12/2021: R$ 300.000,00 

· Rendimentos até 12/2021: R$ 8.379,59 

 

DESPESAS 

 

As despesas do INDE em 2021 foram as seguintes: 

 

• Despesas administrativas: R$  8.851,14 

• Despesas Vinculadas a projetos: 4.088.282,21 

 

Salientamos que o INDE não possui vínculo empregatício bem como empréstimos 

constituídos em seu nome. 

 

As informações aqui citadas podem ser comprovadas através do Demonstrativo do 

Resultado do Período – 2021. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A limitação financeira é uma de nossas maiores dificuldades, fazendo dos projetos 

esportivos incentivados uma alternativa para o INDE desenvolver o seu propósito 

enquanto OSCIP. Por conta da pandemia, os projetos esportivos incentivados foram 

postergados fazendo com que os mesmos sejam realizados até o fim de 2022. O INDE 

prevê a participação de mais de 30.000 cidadão a serem beneficiados com a LEI DE 

INCENTIVO AO ESPORTE até o fim de 2022. 

 

RELATÓRIO FINAL 

 

Este relatório anual foi elaborado pela Administração do INDE. O presente Relatório 

Financeiro abrange o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras. Para 

eventuais esclarecimentos, devem entrar em contato por e-mail: 

presidencia@inde.org.br  

 Outras informações sobre o INDE podem ser encontradas no site www.inde.org.br  

 

Atenciosamente, 

 

 

Maria da Penha Ribeiro dos Santos 
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