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INFORMATIVO Nº4
A DESPEITO DA CONTINUIDADE DAS INICIATIVAS
PARA MINIMIZAR DANOS

Caros associados,

A partir do primeiro caso de COVID-19 no Brasil, permanecemos em contato constante 
com a ACESC e Sindi Clubes, entidades que agregam os grandes Clubes de São Paulo 
e seguimos trabalhando alinhados com as mesmas informações e plano de ações, sem 
ignorar o fato de que cada clube tem suas características envolvendo instalações 
físicas, quantidade de associados, colaboradores, etc. 

Desde as primeiDesde as primeiras medidas tomadas que envolveram posteriormente a suspensão de 
algumas atividades até a decisão final em fechar por completo preservando a saúde de 
seus associados e colaboradores, a Diretoria Executiva trabalha em conjunto com o 
Conselho de Administração e com o Comitê de Crise do ATC. Diante de tantas 
incertezas e da inegável gravidade da situação, temos atuado de forma responsável e 
em conformidade com nossos Regulamento e Estatuto Social, garantindo a segurança 
jurídica e visando a saúde financeira do Clube.

Não eNão estamos fazendo nada por impulso e tudo o que podemos fazer está sendo 
realizado com muita segurança. Há um extenso conjunto de variáveis que precisam ser 
avaliadas para permitir a projeção do patamar de receitas e despesas do Clube durante 
esse período de paralisação.Durante o mês de abril de acordo com o desenvolvimento 
da situação e analise dos impactos no caixa do Clube resultantes das  providencias 
tomadas, a Diretoria pode estudar e rever algumas das decisões.  Veja as ações 
aplicadas a fim de reduzir custos e impactos negativos:

CContribuição Social (Taxa de Manutenção)
CCom a suspensão das nossas atividades teremos importantes reduções de receitas e as 
nossas despesas variáveis como água, energia e gás também sofrem redução, porém 
nossas despesas fixas demandam recursos provenientes da contribuição social (taxa de 
manutenção). Estes recursos permanecem imprescindíveis para a segurança 
patrimonial, manutenção, conservação de nossas instalações, limpeza, pagamento da 
folha salarial dos colaboradores com todos os encargos e ainda os impostos 
governamentais.

CColaboradores
PPensando na manutenção dos empregos dos nossos colaboradores e na diminuição de 
custos atuais e futuros, tomamos uma série de medidas: Estamos colocamos em férias 
todos colaboradores que tinham período adquirido, outros estão em banco de horas, 
uma outra parcela em licença remunerada, especial atenção com aqueles com idade 
acima de 60 anos que foram afastados por fazerem parte do grupo de risco. Para 
manter o atendimento ao associado e as questões do dia a dia do Clube, mantivemos 
alguns postos chaves com trabalho em home Office (secretaria, social, financeiro, DGE, 
PaPatrimônio, TI). Todos os contratos com funcionários temporários e de estagiários 
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estão sendo revistos. Importante destacar que somente a folha de pagamento com 
seus encargos consome 60% da nossa arrecadação vinda da contribuição social (taxa 
de manutenção).

Taxa de Obras
A taA taxa de obras aprovada recentemente pelo Conselho de Administração está 
suspensa e a isenção será a partir do boleto com vencimento em 05/05. As obras 
aprovadas pelo Conselho de Administração na última reunião não foram contratadas, 
entre elas a implantação da rede de esgoto.

Taxas Esportivas e Aulas
As taxas de atividades esportivas e sociais estão suspensas, esta medida já foi adotada 
a partir da emissão do boleto com vencimento em 05/04/2020.

FFornecedores e Prestadores de Serviço
Negociamos com todos os fornecedores e prestadores de serviços, reduções drásticas 
nos valores mensais, em razão da interrupção dos serviços e em alguns casos os 
contratos foram suspensos.

Eventos e Competições
Até o final de abril, a participação do Clube em competições e a realização de eventos 
estão canceladas.

CCom o compromisso de respeito, transparência e eficiência, permanecemos à 
disposição para atendimento pelos canais digitais e telefones (vide nossos 
comunicados nas redes sociais).

Diretoria Executiva
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