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RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2019 

Como forma de prestar o máximo de informações, este relatório tratará 

sobre o exercício social de 2019, mas apresentará o histórico de atividades 

desde junho de 2016, para possibilitar o acompanhamento e facilitar a 

cobrança de atividades. 

 Cabe destacar que em alguns momentos poderemos apresentar 

informações atuais, ou seja, de 2020, apenas para atualizar os senhores a 

respeito da situação do clube. 

1 – Inadimplência. 

1.1 – Taxa de manutenção. 

 Continuamos executando cobranças para diminuir a inadimplência.  

Foram mantidas as seguintes medidas para recuperar os valores, 

diminuir a inadimplência e evitar que volte a crescer.  

1) Notificação periódica dos devedores;  

2) Autorização de parcelamentos para o recebimento dos valores 

inadimplidos em até 10 (dez) parcelas mensais consecutivas através 

termo de confissão de dívida; 

3) Não isentar os inadimplentes da multa e juros previstos no boleto para 

fazer tentar fazer entender que o melhor é pagar em dia para aproveitar 

o desconto e não ter multa e juros; 

4) Tornar rotina o envio de notificação por escrito para todos os 

inadimplentes com a taxa de manutenção;  

5) Facilitar o pagamento das taxas de manutenção com disponibilização de 

boletos vincendos equivalentes a 06 (seis) meses para que o sócio 

pudesse ter acesso com bastante antecedência e assim possibilitar 

melhor programação pessoal;  

6) Permitir o pagamento das mensalidades com cartão de débito e/ou 

cartão de crédito; 
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Em 2018, passamos a emitir o boleto com o valor total da mensalidade 

vincenda somada a mensalidade vencida (Ex.: o sócio que não pagou a 

mensalidade de janeiro, quando recebeu o boleto da mensalidade de fevereiro 

estava no boleto o valor total da mensalidade de janeiro, acrescida de multa e 

juros, somada a mensalidade de fevereiro e assim sucessivamente).  

Segue abaixo quadro com as informações sobre a inadimplência em 

quatro momentos indicando o valor total inadimplido e quanto representava em 

relação ao valor da receita ordinária do clube (taxa de manutenção paga pelos 

sócios):   

Inadimplência Valor Total  % da Receita 

Junho 2016 R$ 44.743,40 121,92% 

Dezembro 2017 R$ 11.935,24 29,56% 

09/03/2018 R$ 6.568,46 17,59% 

31/12/2018 R$ 6.371,53 14,05% 

09/03/2019 R$ 7.310,82 16,12% 

  

 Constatamos que alguns sócios só pagam a mensalidade no final do 

mês. Assim, análise mais realista da inadimplência se verifica no início do mês 

seguinte, antes do dia dez, pois permite constatar quantos sócios efetivamente 

não pagaram o valor da mensalidade dentro do mês. 

 Mesmo com uma considerável diminuição, entendemos que a 

inadimplência ainda está alta e continuaremos envidaremos esforços para sua 

diminuição. 

2. Alugueis 

2.1 – Locação de quadras - Professores 

Como relatado anteriormente, os professores pagam ao clube 20% do 

valor da aula quando o aluno é sócio do clube e 40% quando o aluno não é 

sócio.  

Como informado nos relatórios passados, um professor tem uma dívida 

por não ter pago ao clube os valores relativos as locações. Houve o 

ajuizamento de uma ação tramita na 10ª Vara Cível de Maceió. Ainda não 
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houve o recebimento de valor algum e continuamos dando andamento ao 

processo. 

 

2.2 – Sala de dança. 

 A sala locada para o professor de dança tem aluguel no valor mensal de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais). Havia atraso no pagamento do aluguel que 

chagava a R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) e em abril de 2018 

fizemos um acordo para recebimento do valor atrasado. O valor foi atualizado 

monetariamente para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e ajustado o pagamento 

em 40 (quarenta) parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais). 

 No ano de 2019 as parcelas do acordo foram adimplidas.  

 

2.3 Federação Alagoana de Tênis 

 Foi mantido o valor da locação para a FAT no importe de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais). 

 

2.4 Federação Alagoana de Tênis de Mesa 

  

 Em atenção ao contrato firmado ente as partes, o clube passou a 

receber o valor da locação mensal. 

 

3 – Número de sócios. Títulos disponíveis e forma estabelecida para 

venda. 

 Atualmente o clube conta com 185 (cento e oitenta e cinco) sócios 

patrimoniais e tem 15 (quinze) títulos disponíveis. Passamos a incluir a 

informação sobre a quantidade e nomes dos sócios na pauta da assembleia 

anual de prestação de contas, como matéria informativa, para que a relação 
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consta na ata da assembleia e, assim, tenhamos um registro anual da relação 

de sócios junto ao cartório de registro de títulos e documentos. 

 

4 - Projeto Social 

A despesa fixa mensal do projeto é de aproximadamente R$ 1.800,00 

(um mil e oitocentos reais), sendo aproximadamente R$ 650,00 com 

alimentação e R$ 1.150,00 com o pagamento aos três professores (Galego, 

Osman e John). 

Atualmente estamos sem apoio algum. 

O projeto tem conta específica para movimentação das receitas e 

despesas (conta corrente nº 67203-3 da Sicredi).  

Atualmente o projeto atende cerca de 35 (trinta e cinco) crianças e 

adolescentes que já se destacam nos torneios na nossa Cidade. 

Atenderemos as recomendações dos conselhos continuamos em busca 

de parcerias para tornar o projeto autossustentável. 
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5 – Obras, serviços, atividades administrativas. 

 

Ao longo do ano realizamos diversas obras, serviços e atividades 

administrativas voltados a melhoria do clube e algumas delas destacamos 

abaixo: 

• Manutenção e reforma dos pisos das quadras; 

• Continua manutenção e pintura do piso e paredes da quadra do 

paredão; 

• Ampliação da melhoria do sistema de drenagem das quadras 3 e 

4; 

• Compra de lonas para cobrir as quadras 3 e 4; 

• Execução parcial do projeto de reforma do clube, com: 
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o com cobertura das quadras 1 e 2, mudança de seus pisos 

de har-tru para saibro, substituição dos refletores por 

refletores de LED;  

o Reforma dos banheiros masculino e feminino da área da 

lanchonete; 

o Construção do banheiro kids; 

o Demolição das 2 quadras de squash; 

o Construção da área da futura academia e brinquedoteca; 

o Construção da parte estrutural da futura área gourmet, com 

a colocação de todas as divisórias de vidro, aparelhos 

condicionadores de ar (3 de 60.000 btu’s), um lavabo 

masculino e um feminino, iluminação, bancada em 

mármore e pias; 

o Demolição da lojinha que ficava na área da lanchonete 

passando a loja para a sala da antiga secretaria; 

  

5.1 – Atividades voltadas a área esportiva. 

Realizamos atividades para tentar fortalecer a prática esportiva com a 

consolidação do calendário de torneios e buscamos parcerias para realização 

de eventos de maior relevância de destaque. 

Como exemplo citamos o torneio Facit Open em setembro de 2019, 

realizado em parceria com as empresas Facit Brasil e 2be sports. O evento 

teve grande aceitação, com 420 inscrições, transmissão ao vivo de todos os 

jogos da 1ª classe especial e da classe profissional.  
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6. Patrimônio. 

 Demos continuidade ao inventário dos bens com a indicação do valor, 

data da aquisição e indicação do local de uso. 

7. Disponibilidade financeira 

 Para demonstrar a disponibilidade financeira do clube utilizamos as 

informações existentes nos extratos das contas mantidas pelo clube em 

instituições financeiras (contas correntes e aplicações financeiras). 

 Como forma de demonstrar a evolução da disponibilidade, informamos 

os valores do ano anterior, do ano referente ao exercício da prestação de 

contas e ao momento da prestação de contas. 

Disponibilidade 
Financeira   

09/03/2018 R$ 367.727,66 

31/12/2018 R$ 555.731,54 

26/03/2019 R$ 499.261,01 

31/12/2019 R$ 63.445,17 

31/03/2020 R$ 119.188,33  
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8. Proposta de atividades futuras:  

 Para o ano de 2020 acreditamos que deveremos envidar esforços para 

executar as seguintes atividades: 

a) Executar o restante do projeto de reforma do clube;  

b) Melhoria da área social; 

c) Melhorias e/ou ampliação do estacionamento (esta proposta estava 

inicialmente prevista para ser executada em 2018, mas em razão do 

atraso no início da obra de cobertura das quadras não foi possível 

realizar. Planejamos realizar em 2020); 

 

Por fim, destacamos que a apresentação deste relatório se deu apenas 

em dezembro de 2020 em razão da pandemia. 

Maceió/AL., dezembro de 2020. 

 

 
 

 
 

Diretoria 
Jaraguá Tênis Clube 
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