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RELATÓRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO CLUBE.
CLUBE
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Associação CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLÍMPICO

Este RELATÓRIO consta
onsta apresentação e justificativa de todos os
recursos e gastos adquirido ao decorrer do ano de 2018.

A Associação CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLÍMPICO,
OLÍMPICO, designado pelas
iniciais C.A.T.O.,, com sede administrativa localizada na Av.
Av Durval de Goes Monteiro,
s/n, Km 7, sala
ala 01, Farol, Maceió, Alagoas,
Alagoas, é uma sociedade civil com foro na cidade
de Maceió Estado de Alagoas, com personalidade jurídica distinta de seus associados,
instalado em 30 de maio de 1988.

Denominação - Sede - Fins – Duração:
-São
São seus fins proporcionar aos associados, além da pratica dos esportes de
tiro, o exercício de atividades recreativas, sociais e culturais.
- O quadro social é constituído sem distinção de raça, sexo ou crença, nas
categorias mencionadas neste Estatuto.
- O prazo de duração é indeterminado e, se sobreviver à dissolução da sociedade,
os bens que constituírem seu patrimônio serão rateados entre os sócios (fundadores),
depois de solvidas todas as obrigações do Clube.
- A dissolução da sociedade somente se verificará se ocorrerem dificuldades
intransponíveis e deverá
verá ser aprovada em reunião de Assembleia Geral Extraordinária,
especialmente convocada para esta finalidade e com a presença efetiva mínima de 2/3
(dois
terços)
de
seu
quadro
social.
- Se o quórum exigido pelo parágrafo anterior não for atingido
atingido em primeira
convocação, far-se-á
á uma segunda pelo prazo mínimo de 08 (oito) dias, depois da data
marcada para a primeira. Se, em Segunda convocação, não se alcançar a frequência
exigida no parágrafo anterior, em terceira e última, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) dias da
data da segunda, resolver-se-á
resolver
á com qualquer número de sócio presente.
- Os sócios não respondem subsidiariamente pela obrigação da sociedade.
- As cores do Clube são verdes e brancas,
brancas, a serem inseridas em sua bandeira, em seu
escudo e em seu uniforme.
- Por não Ter finalidade lucrativa, os soldos positivos que se verificarem serão destinados
à melhoria e aumento do patrimônio do Clube.
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Patrimônio SocialSocial Constitui patrimônio da Sociedade:
- Títulos e direitos; -Imóveis,
móveis e semelhantes; - Doações e subvenções
que receber; - Os bens e valores adquiridos por qualquer título.

Receita e Despesa
A receita do Clube é proveniente das seguintes verbas:
- Matrícula e taxa de manutenção;
- Juros e papeis de credito;
- Renda de bens de raiz;
- Subvenções;
- Eventuais.

São despesas do Clube:
- Salários e encargos sociais;
- Móveis e utensílios;
- Publicações e impressos;
- Diversões e prêmios;
- Manutenção de sede urbana e campestre;
- Eventuais.

Sócios e Suas Categorias
O quadro social será constituído das seguintes categorias de sócios:
- Sócios Fundadores;
- Sócios Dependentes;
- Sócios Honorários;
- Sócios Contribuintes Fundadores.
São considerados sócios fundadores, aqueles que participaram da ata de
fundação do Clube
be e estes serão isentos do pagamento da taxa de inscrição, mas
terão a obrigatoriedade do pagamento da taxa mensal de manutenção.
A sociedade não reconhecerá mais do que um título para cada sócio.
Os títulos de sócios são de natureza familiar, nominais, transferíveis
transferíveis e de valor
fixo ou variável, consoante deliberação da Diretoria.
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Consideram-se
se sócios dependentes:
- Seus
eus ascendentes, ou descendentes diretos; - na ausência destes, os
colaterais que não haja constituído família, sejam do sexo feminino e não
sejam
economicamente
independentes.
Parágrafo Único: - A critério da Diretoria poderá ser admitido como sócio
dependente o colateral que viva sob o mesmo teto do sócio fundador e sob sua
dependência econômica,
econômica, não possuindo renda própria e desde que não haja
relação de emprego entre ambos.

Consideram-se sócios honorários:
honorários Aqueles
queles sócios, ou não, a quem esse título
for conferido pela Assembleia Geral, ou por proposta da Diretoria, ou de 200 (duzentos) sócios
proprietários, como homenagem excepcional, ou como reconhecimento a relevantes serviços
prestados ao Clube.

A Associação CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLÍMPICO,
OLÍMPICO, apresentou ao
decorrer do ano de 2018
18 as seguintes despesas, receitas e investimentos com
seus respectivos valores:
DESPESAS:
DESPESAS COM PESSOAL:
•
•
•
•
•
•
•
•

Salários e ordenados: R$ 11.854,26
Férias: R$ 2.793,11
13° Salário: R$ 1.009,43
INSS:: R$ 4.385,41
FGTS:: R$ 1.109,88
Horas extras: R$ 694,83
Vale transporte: R$ 8.020,40
PIS: R$ 127,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•

Serviços prestados
dos por terceiros: R$ 38.773,88
Depreciações
ões e amortizações: R$ 1.978,98
Alugueis: R$ 12.000,00
Despesass legais e judiciais: R$ 347,94
Lanches e refeições: R$ 15,00
Correios: R$ 84,00
Fretes e carretos: R$ 540,00
Serviços contábeis: R$ 5.440,00
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•

Locomoção
moção e condução: R$ 206,25
DESPESAS TRIBUTÁRIAS:

•
•

Taxa de licença e funcionamento:
uncionamento: R$ 1.175,39
Impostos e taxas diversas: R$ 384,41

UTILIDADES E SERVIÇOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefones: R$ 1.158,48
Material
rial de escritório: R$ 1.409,99
Material de higiene e limpeza: R$ 240,00
Manutenção e reparos: R$ 54.852,60
Outros materiais de consumo:
co
R$ 1.399,21
Material esportivo: R$ 16.076,20
Anuidade liga nacional: R$ 275,00
Anuidade CBTP: R$ 575,00

RECEITAS:
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•

Mensalidadess de Associações: R$ 231.172,75
Taxa de filiação: R$ 7.430,00
Anuidade Falt: R$ 600,00
Taxa
axa de filiação Falt: R$ 850,00
Mensalidades Falt: R$ 47.237,00
Anuidade: R$ 5.175,00

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS:
•
•

Doações de Sócios
: R$ 11.439,66
Recuperação
cuperação de despesas: R$ 30,00

INVESTIMENTOS:
•

Terreno: R$ 66.000,00
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Com base nas informações citadas
despesas, receitas e investimentoscom
investimentos
seus
registrados e comprovados em relatórios
algumas contas apresentadas com valores
ambas. Que são elas:

acima relacionando todas as
respectivos
ctivos valores assim como
contábeis.. Destacamos abaixo
relevantes e detalhamentos de

- Despesas com Pessoal:
P
No ano de 2018, a associação teve um quadro de
funcionários composto porr uma pessoa, onde o mesmo tinha o salário bruto mensal no
valor de R$ 1.097,30, sendo contratado para a função de Serviços Gerais.
- Despesas Administrativas:
dministrativas: Consta nesta conta deServiços
erviços prestados por
terceiros, alguns serviços diversos que são eles: Referente
eferente ao serviço de
desenvolvimento de sistemas de programas de computador pago mensalmente o valor
de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) a empresa HouseKeeping Agência
Web Ltda - ME; Referente
eferente ao serviço de lançador de pratos pago mensalmente
mensalme
o valor
deR$ 200,00 (duzentos reais) a Jarbas Lessa;Referente
eferente a serviços prestados pago
mensalmente o valor de R$ 1.431,00 (um mil quatrocentos
ocentos e trinta e um reais) a
Eugênia Maria Fernandes da Rocha,
Rocha E outros serviços diversos prestados por Pessoa
física.
Aluguéis: Foi pago a Almir Diniz Barros referente à despesa com aluguel da
sala e stand, no
o valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais).
reais)
Serviços contábeis: Foi pago mensalmente um valor de R$ 420,00
(quatrocentos e vinte reais)
re
a Resulte Contabilidade, referente aos honorários
contábeis.
- Despesas Tributárias: Referente ao pagamento de Taxa de localização e
Taxa de vigilância sanitária do ano de 2018.
- Utilidades e serviços: Destacando-se
se a conta de Manutenção e reparos, foi
pago um valor mensal de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) a R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais) aWilson José dos Santos,, onde o mesmo prestou
serviços de manutenção no Clube. E outros serviços de manutenção.
Material esportivo: A principal
princ
aquisição de materiais esportivos para o Clube foi
adquirido pela empresa Metalvest; New Griffi Gráfica e Embalagens, Metalurgica
Marcondes (Ogivas); e outros serviços diversos prestados por pessoa física.
física
- Investimentos: A Associação CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLÍMPICO adquiriu
um terreno em 31 de dezembro de 2017, de Maria Jose Fausto
to Leal, no valor de R$
126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais)parcelado em 24 meses. O
mesmo vem sendo pago mensalmente no valor de R$ 5.500,00,
5.500,00, totalizando em 2018 o
valor pago de R$ 66.000,00.
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Em virtude de todas as informações apresentadas como despesas, receitas e
investimento a Associação CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLÍMPICO obteve um
resultado positivo ao final do exercício de 2018 no valor de R$ 137.797,41 (Cento
(
e
trinta e sete mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos).
centavos Com
isso o C.A.T.O.,possui um PatrimônioLíquidoregistrado no valor de R$ 759.822,56
(Setecentos e cinquenta e nove mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis
centavos).
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