PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
A partir deste mês de março a Diretoria do Clube Mogiano disponibiliza em seu site, a
página intitulada Portal da Transparência, onde os associados poderão ter acesso aos
Balanços Patrimoniais e as Demonstrações dos Resultados dos Exercícios, Balancetes
Mensais e Relatórios de Atividades da Diretoria, além das publicações das principais
decisões tomadas em reunião de Diretoria, planilha dos resultados dos eventos a serem
realizados e outros assuntos importantes de interesse dos associados.
Com essas medidas, a Diretoria do Clube Mogiano faz cumprir seu compromisso de levar
ao associado, de modo ágil e informatizado, os principais atos decorrentes da atual
administração e, principalmente, apresentar os dados financeiros do Clube, com
demonstrações das receitas, despesas e investimentos, agindo desta forma com absoluta
transparência.
Balanço Patrimonial referente exercício de 2014
Para iniciar, todos os associados já podem ter acesso ao Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado do Exercício de 2014, podendo analisar as Contas do Ativo e
Passivo e das Contas de Receitas e Despesas referentes ao exercício que se encerrou,
ressaltando ainda que os mesmos se encontram afixados no painel próximo à Secretaria do
Clube.
NOTAS EXPLICATIVAS
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos no exercício de 2014
Na Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos do exercício de 2014, consta
déficit no referido exercício no valor de R$ 297.483,16 e Aplicações de Recursos na
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado no valor de R$ 860.541,83, com investimentos
em: Campos e Quadras Esportivas; Conjunto Aquático; Edifícios; Máquinas e
Equipamentos; Móveis e Utensílios; Parques e Jardins; Poço Artesiano; Sala de Ginástica;
Construção de Prédio da Administração com Pátio (inclusive bicicletário) e Entorno;
Construção da Casa do Tênis com Urbanização do Entorno e Equipamentos; Obras de
Adequação do Sistema de Segurança e Incêndio e, Obras de Saneamento Básico - Esgoto,
conforme demonstrado no Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
de 2014.
Despesas não previstas para o exercício de 2014, entre elas a Tarifa de Tratamento de
Esgoto – SAAE (não existia em 2013 e teve a incidência a partir de maio/2014) no valor de
R$ 211.392,70 e o alto valor da energia elétrica (bem acima do previsto para 2014), cujo
montante foi de R$ 615.652,92 (mais de R$ 170.000,00 além do previsto), contribuíram
para o déficit do exercício, além de despesas bem acima da inflação e muitos eventos
sociais, esportivos e culturais realizados para os associados, sem cobrança de ingressos,
implicando em acréscimo na folha de pagamento com horas extras, horas eventos e
encargos sociais.
Importantes investimentos em atendimento à legislação realizados em 2014:
Obras de Adequação do Sistema de Segurança e Incêndio

Em cumprimento às exigências formuladas pelo Corpo de Bombeiros para obtenção da
Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, em uma primeira etapa o Clube
Mogiano investiu em 2014 o valor de R$ 217.312,00 em Sistema de Segurança e Incêndio,
sendo que do total investido, a importância de R$ 198.850,00 foi proveniente de aquisição
de materiais, equipamentos e mão-de-obra para Adequação dos Sistemas de Proteção e
Combate à Incêndio, compreendendo as Sala 2, Vestiário e Sala de Balé, Quadras de Tênis
de Saibro – Cobertas, Ginásio de Esportes, Administração e Secretaria, Academia, Sede
Social, Piscina Coberta, Sala 1, Sauna e Sala de Dança, Vestiário do Tênis, Sala de Judô,
Bocha, Pavilhões das Churrasqueiras e Refeitório, conforme solicitação mediante
Orçamento, vencido pela empresa Ortega Equipamentos Contra Incêndio Ltda., da cidade
de São Paulo-SP, a qual cumpriu rigorosamente o contrato firmado em 10/07/2014 entre a
mesma e o Clube Mogiano, cujo pagamento foi efetuado em 5 parcelas com vencimento a
partir de 20/07/2014 e término em 20/11/2014 e, a importância de R$ 18.462,00 foi
proveniente de Projetos, Serviços de Engenharia, Taxas de Aprovações, etc.
Relacionamos as empresas interessadas que apresentaram orçamentos:
- Extintores Blue Fire Equipamentos de Combate à Incêndio, da cidade de Moji Guaçu SP, valor R$ 282.000,00;
- Guaçu Extintores, da cidade de Moji Guaçu - SP, valor R$ 270.000,00;
- Munhoz Engenharia, da cidade de São Paulo - SP, valor R$ 238.850,00;
- R. Prado Distribuidora de Equipamentos de Segurança Ltda., da cidade de Moji MirimSP, valor R$ 238.000,00 e,
- Ortega Equipamentos Contra Incêndio Ltda., da cidade de São Paulo-SP, valor R$
198.850,00.
Foram apresentados a todas as empresas participantes, os Projetos Aprovados pelo Corpo
de Bombeiros e relação de todos os materiais e equipamentos que deveriam ser empregados
conforme normas da ABNT.
As próximas etapas são as seguintes: instalação das escadas de emergência para acesso ao
mezanino da Sede Social; adequação das portas de vidro na Sede Social para que se tornem
portas com barra anti-pânico e, aquisição e instalação de para-raios em locais essenciais.
O valor total do investimento para Adequação dos Sistemas de Proteção e Combate à
Incêndio deve ficar dentro do previsto, na ordem de R$ 450.000,00, portanto, para o ano de
2015 deve ser investido por volta de R$ 230.000,00.
Obras de Adequação e Ampliação da Rede de Tratamento de Esgoto
Outro investimento importante e necessário é referente ao Saneamento Básico- Adequação
e Ampliação da Rede de Tratamento de Esgoto, com valor previsto de R$ 150.000,00,
sendo que em 2014 já foi investido o valor de R$ 130.370,02 proveniente de Projetos;
serviços de Engenharia; serviços de máquinas; tubulações; conexões; mão-de-obra;
aquisição de estações elevatórias, etc.
Além do cumprimento da legislação ambiental, certamente, quando finalizada esta obra,
haverá uma redução na tarifa de esgoto cobrada pelo SAAE.

