
 
 
 

Prezados associados 
 

Por força do Decreto Municipal 8.923 de 22 de abril de 2020, continuamos com 
as atividades do Clube interrompidas e o clube fechado. 

Nossos funcionários que estavam em férias coletivas por força da MP 927 de 22 
de março de 2020, utilizada por nós, retornaram no dia 27 de abril (segunda-feira). No 
mesmo dia foram comunicados que alguns terão seus contratos de trabalho suspensos, e 
outros, a jornada de trabalho e salários diminuídas, por força da MP 936 de 1º de abril 
de 2020, por nós utilizada, por um prazo de até 60 (sessenta) dias. 

Para conhecimento de todos, devido ao fechamento do clube no dia 19 de março, 
informamos abaixo medidas que estão sendo tomadas em função também de uma 
oscilação no número de associados pagantes (natural numa situação como essa) e do 
pagamento dos compromissos financeiros (mão de obra, serviços e materiais): 

 Acompanhamento e gestão do número de associados pagantes; 
 

 Redução de custos operacionais, sendo acompanhada e avaliada; 
 

 Redução de custos com mão de obra (conforme informado acima); 
 

 Redução de custos com o adiamento do pagamento de impostos, taxas, etc., itens 
estes que fazem parte da nossa despesa corrente fixa, mas que deverão ser pagas 
posteriormente. 

 
Na administração e no confronto dessas variáveis poderão surgir oportunidades 

para aliviarmos o valor da mensalidade a partir do mês de junho/2020; porém o 
associado deve entender que neste momento o clube sobrevive única e exclusivamente 
da taxa de manutenção, sem o incremento de outras taxas (locação de salão, eventos, 
taxas de piscina/sauna, e outras) que normalmente compunham também nossa receita. 

Pelo exposto, solicitamos a todos os associados que mantenham o pontual 
pagamento da taxa de manutenção, para que possamos continuar honrando os 
compromissos já assumidos e garantir a segurança e a manutenção do nosso patrimônio, 
e em contrapartida, o nosso compromisso de manter um diálogo aberto e transparente, 
otimizando ao máximo a utilização dos recursos, como tem sido em todo o período da 
nossa administração. 

Estamos absolutamente à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários, e trabalhando em consonância com o Conselho Deliberativo e 
Fiscal do nosso Clube. 

Desejamos que todos fiquem bem e fiquem com Deus. 



 
 

Francisco de Oliveira Filho 
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