PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA
Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS
Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834
Sede Social - Plataforma: (51 3661 1390 - 3684 1390
Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

Tramandaí, Abril de 2021.

Ilma. Sra.
Professora Elaine Wilke
M.D. Presidente do Conselho Deliberativo da
Plataforma Marítima de Tramandaí - Clube de Pesca
e demais Conselheiros.
N/Cidade
Prezada Presidente:
Cumprindo o que determina o Art. 24, item 6, dos Estatutos Sociais, combinado
com o Art. 56, Parágrafo Único do Regulamento Geral, estamos apresentando a Prestação de
Contas do Exercício de 2020.
Fazem parte desta Prestação de Contas, os seguintes documentos:
a) Demonstrativo do Ativo e Passivo (Balanço do Exercício de 2020).
b) Demonstrativo das Receitas e Despesas Realizadas.
c) Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa, em Março/2021 e dos
Compromissos de Curto Prazo da Plataforma.
d) Parecer do Conselho Fiscal.
Fundamentalmente, passaremos a examinar, a partir de agora, o demonstrativo
que representa, em termos monetários, as receitas auferidas no exercício, as despesas
realizadas e se estas estão compatíveis com o orçamento aprovado por esse Conselho no
mês de Novembro de 2019.
1 - ANÁLISE DAS RECEITAS REALIZADAS
Examinando-se a Execução Orçamentária, relativa ao exercício de 2020,
verificamos que as Receitas tiveram o seguinte comportamento, segundo o que foi orçado e o
realizado.
RECEITAS
PATRIMONIAIS
ORDINÁRIAS
EXTRAORDINÁRIAS
RESSARCIMENTOS
FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS
TOTAIS

ORÇADO
45.850,00
989.011,00
290.000,00
54.000,00
5.300,00
36.400,00
1.420.561,00

Dos dados coletados, podemos verificar:
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REALIZADO 2020
27.490,00
854.825,13
215.244,16
21.091,75
1.846,99
18.517,75
1.139.015,78
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1.1 - Receitas Patrimoniais
O resultado relativo às Receitas Patrimoniais, que corresponde na Sede Social
Marítima, a Locação de Tubos e Armários, não tem atingido os valores orçados. Há uma
pequena parcela de associados que gozam deste conforto disponibilizado. Neste ano de 2020,
o resultado foi inferior as expectativas ´pois de um orçado de R$ 45.850,00, que representaria
a totalidade das locações, realizamos tão somente R$ 27.490,00. Não tem havido interesse
dos associados para uma facilidade, mesmo que a locação anual não seja exagerada.
Deveremos, no futuro, buscar solução para aumentar o interesse dos associados pois é um
patrimônio à disposição que precisa ser remunerado.
1.2 - Receitas Ordinárias
São provenientes do pagamento de TMDs. O comportamento é compatível com o
orçado, tendo em vista a inadimplência temporária dos associados. O orçado de R$
989.011,00 para um realizado de R$ 854.825,13, decorre um valor a menor no realizado de
aproximadamente 14%, variação, esta, compatível já que existe uma inadimplência temporária
que estabelece esta situação. Importante ressaltar a necessidade de que se acompanhe essa
diferença encontrada uma vez que o pagamento resultante da TMD é o principal item de
receita do clube. Tem sido intensa a ação da Diretoria no sentido de preservar a adimplência
necessária para fazer frente aos compromissos do clube com promoções as mais diversas,
sempre com a participação desse Conselho.
1.3 - Receitas Extraordinárias:
De um total orçado de R$ 290.000,00 realizamos R$ 215.244,16, ou seja, 74% do
orçado. Devemos considerar, nesse número, tendo em vista a discrepância, situações
diferenciadas pois que ficam na dependência de circunstâncias diversas que alteram as
condições pelas quais foram orçadas. De um exame mais geral denota-se de que todas as que
se referem à dependência de não associados ficaram aquém do projetado, resultado
provocado pela necessidade de acompanhar as restrições sanitárias em respeito a saúde de
todos, como o resultado dos itens: Taxa de Visitantes, Ingressos Especiais e Convites
Ingresso, cujo valor orçado foi de R$ 165.000,00 e o realizado de R$ 98.954,50. Em
contrapartida, por iniciativa a Diretoria, uma Chamada Extraordinária aprovada pelo Conselho
Deliberativo, com a possibilidade de angariar novos associados, a partir do mês de novembro,
face ao acidente estrutural ocorrido, bem como o incentivo a transferência de títulos de exassociados para terceiros, reduziu a diferença total entre o que foi projetado e realizado. Cabe
destacar no item Doações Diversas o valor de R$10.000,00 como recurso destinado ao Projeto
Criança - Criança, cujo valor foi desviado para O Instituto do Câncer Infantil – R$4.000,00 –
Médicos Sem Fronteira – R$ 2.000,00 – APAE de Tramandaí – R$2.000,00 e a Pequena Casa
da Criança – R$2.000,00, destinação a pedido do doador, em nome da Plataforma.

1.4 - Receitas Financeiras:
Em Receitas Financeiras que representam o resultado das nossas aplicações no
Banrisul, demonstram uma diferença não significativa a menor no realizado, cujo orçado de R$
5.300,00 teve o resultado de somente R$ 1.846,99, tendo em vista o menor volume de
recursos aplicados e de alterações significativas no mercado financeiro que desfavoreceram
nossas aplicações.
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1.5 - Receitas de Ressarcimentos Promocionais:
São recursos que se originam das realizações próprias desenvolvidas pela
Plataforma, razão de sua existência, compondo-se de atividades esportivas e sociais, de
competência das diretorias respectivas. Um ano totalmente atípico para reuniões, fossem elas
esportivas e/ou sociais, restringindo a aglomeração de pessoas como forma e enfrentar a
pandemia que assolou o mundo e que determinou procedimentos de cautela e repeito a vida,
tendo como consequência, redução drástica das referidas atividades e de seus efeitos
negativos. Com essa perspectiva, obtivemos os seguintes resultados:
1.5.1– Diretoria de Pesca: De um projetado para o ano, R$ 18.000,00, realizamos R$
7.615,75 ou seja, aproximadamente 42% orçado, com origem nas provas realizadas antes da
restrição. .
1.5.2– Diretoria Social: Na Diretoria Social, compreendendo as atividades que relacionam a
participação de associados e convidados, havíamos orçado o valor de R$ 31.000,00 e
realizamos tão somente R$ 13.476,00 ou seja, aproximadamente 43% do orçado, também
como resultado dos eventos realizados antes das restrições.
1.5.3 – Sorteios – Publicidade e Campanhas Com referência a esta rubrica,
especificamente realizamos de um total orçado de R$ 5.000,00, o valor de R$ 3.060,00,
referente a Rifa Plataformiana, com o sorteio de caniços e material social, valor este
contabilizado erradamente como Receitas Extraordinárias.
1.6 - Outras Receitas
De um total orçado de R$ 36.400,00, realizamos, no exercício, R$
18.517,75, praticamente a metade ou 50,8%, com uma diferença a menor significativa no
realizado, pois todos os itens ali destacados referem-se a participação efetiva e pessoal dos
associados e convidados como a Locação de Quadras e do Salão, a frequência de não
associados, restritamente determinada pela necessidade de prevenção a saúde de todos pela
pandemia que assola o ,mundo.
1.7– ANÁLISE GLOBAL DAS RECEITAS

De um total projetado de R$ 1.420.561,00, realizamos, no ano de
2020, uma receita de R$ 1.139.015,78. A diferença de R$ 281.545,22 representa
aproximadamente 20% à menor, considerada dentro das possibilidades admitidas. O resultado a
menor, verificou-se significantemente em Receitas Ordinárias (TMDs), cujos resultados como já
discriminado, quando do exame individualizado, chegou somente a 16% do orçado. Nota-se que
nesse total há alguma recuperação desse índice, pelo resultado alcançado em outros anos e,
também pelo ingresso de novos associados. Há necessidade de investir-se cada vez mais na busca
de incrementar os resultados das Receitas Ordinárias, quer mantendo os associados em dia com
suas contribuições, através de campanhas e promoções, quer buscando novos associados ou,
ainda, campanhas de recuperação dos inadimplentes definitivos, atividades constantes
empregadas pela Diretoria. A nossa dependência às receitas extraordinárias é fator de
preocupação para o futuro da Plataforma mas precisam ser consideradas dentro dos limites
necessários e toleráveis, pois que continuarão a fazer parte das receitas do clube, entre outras
circunstanciais e pontuais, a exemplo do incremento fornecido pela Chamada Extraordinária no
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valor de R$ 29.220,00, bem como as Doações R$ 10.000,00 e a Venda de novos Títulos
decorrentes da Chamada Extraordinária – R$ 9.320,00.
2 - DESPESAS
2.1 -DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
No exercício de 2020 orçamos para as Sedes, Social Administrativa, Social
Marítima e Social Campestre, relativamente a Despesas e Custos Operacionais, um total de
R$ 1.162.061.00, assim distribuídos:
,
Sede Social Administrativa
Sede Social Marítima
Sede Social Campestre

355.450,00
610.511,00
196.100,00

TOTAL

1.162.061,00

Verificando-se o executado nesses três locais de trabalho, da Plataforma,
individualizadamente, , encontramos o total de R$ 958.691,00, assim distribuídos:
SEDES
Administrativa
Marítima
Campestre

ORÇADO

REALIZADO

355.450,00
610.511,00
196.100,00

334.550,61
506.974,79
117.166,50

1.162.061,00

958.691,90

Pelos resultados acima verificamos que os dados realizados, individualmente se
realizaram bem abaixo das projeções com uma diferença a menor nas três sedes de 18%,
aproximadamente, fruto de um processo de racionalização das atividades operacionais, uma
maior atenção as despesas de insumos com a participação do corpo de funcionários. Verificase, também, uma redução do número de funcionários por aposentadoria o que levou a uma
substituição por novos funcionários com menor salário e adicionais. Examinando-se
individualizadamente os três componentes, temos, considerando-se o orçado e o realizado até
Dezembro de 2020.

2.1.1 – DESPESAS NA SEDE SOCIAL ADMINISTRATIVA
De um total orçado de R$ 355.450,00 realizamos, no período, R$ 334.550,61 com
uma diferença a menor, de R$ 20.899,39, sem maior significado.
Examinando-se, individualizadamente, os itens que compõem as despesas, vamos
encontrar, diferenças ora para mais no realizado, ora para menos, ocasionadas por fatores
aleatórios que fogem a percepção, quando da realização do orçamento, São eles:
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----- Vale Transporte
Com um orçado de R$ 2.000,00, realizamos R$ 293,53. Trata-se de um direito dos
funcionários a sua aquisição e, portanto, nesse ano. de muito pouco interesse, contrariando os
resultados pregressos, que deram origem ao orçado.
----- Correspondências Diversas
A Comunicação Clube/Associados é fator fundamental para a continuidade do
respeito mútuo obrigatório que deve existir entre as partes. Primeiramente direito de quem
sustenta o clube de saber de sua trajetória de seus eventos e de suas responsabilidades
sociais, esportivas, culturais, assistenciais, entre outras. Também da responsabilidade dos
associados com a manutenção de um patrimônio que é seu. A cumplicidade desse
relacionamento faz com que a Plataforma continue viva, como um sistema que respira e que
cumpre com todas as suas funções sociais, internas e externas, associativas e constitucionais.
E esse relacionamento, hoje, já se disponibiliza de várias formas, através da Internet, razão da
diferença a menor encontrada entre o orçado e o executado - R$ 28.000,00/19.415,60, apesar
da ainda necessidade da comunicação conservadora via correio ser imprescindível para
atingimento do proposto. A utilização da informática e das redes sociais e da possibilidade da
telefonia celular Watzap será incrementada, possibilitando, sem prejuízo da comunicação
necessária,. a redução dos custos inerentes.
----- Serviços de Terceiros/ Conservação e Reparos
De um total orçado de R$ 4.000,00, realizamos neste ano R$ 11.575,89 custos e
despesas com pequenas contratações de serviços e pagamentos de pequenas compras
realizadas a pequenos vários fornecedores. São despesas realizadas para atividades que
fogem a competências de nossos funcionários, na maioria das vezes, de imprevisíveis
necessidades e, portanto, difíceis de mensurá-las orçamentariamente e, também, de compras
de necessidade imediata para manutenção e conservação do patrimônio das Sedes Sociais.
Tintas, materiais de obras e construção, de eletricidade e hidráulica, gás entre outras
pequenas despesas.
------ Serviços de Hardware
São despesas sob contrato com empresa especializada que mantém
toda a gama de materiais e equipamentos de informática da plataforma, consideradas as
manutenções frequentes bem como a troca de equipamentos quando não mais servíveis as
atividades a serem desenvolvidas por obsoletismo ou danificação. Assim a variação entre o
orçado e o realizado se justifica -R$15.000,00/R$10.655,00, pois ocasionada por fatores
pontuais, a partir de dados pretéritos, não realizados.
------- Serviços de Software/Carteiras
São também serviços contratados pela mesma empresa, que
administram os sistemas de Informática da Plataforma, além da confecção das carteiras de
novos associados. De um orçado de R$ 18.000,00, realizamos R$ 17.515,00 praticamente o
orçado.
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------- Contribuições a entidades
Como já comunicado a esse Conselho Deliberativo, as contribuições a
entidades civis de benemerência como Instituto do Câncer Infantil, Médicos sem Fronteira e
Pequena Casa da Criança foram sustadas nesta ano, sendo transferidas para patrocínio por
terceiros, com os mesmos valores, razão da não realização em 2020.
------ PPCI
O Plano de Prevenção Contra Incêndio da Sede Social Marítima
foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Tramandaí sob a concessão de alvará de
funcionamento, ainda em 2019. As despesas não orçadas e realizadas de R$ 5.339,38,
referem-se a contratação da empresa Mexican Projetos e Instalações ltda., para a realização
do PPCI da Sede Social Campestre Projeto e encaminhamento, além da aquisição de material
e adaptações preliminares, necessárias na referida Sede. O Plano foi aprovado e as
consequentes adaptações mais importantes deverão ocorrer neste exercício de 2021, tudo
conforme informado proposto no orçamento de 2021, com o valor de R$ 40.000,00, aprovado
por esse Conselho Deliberativo.
------ Processo Civil – Construtora Cravo
Neste item havíamos orçado o valor de R$ 90.000,00 que
corresponderiam ao pagamento das últimas parcelas referentes ao acordo judicial com a
referida empreiteira. Em meado do mês de março de 2020, tendo, em vista as dificuldades
provocadas pela pandemia, através de petição, judicial deferida, a Plataforma passou a pagar ,
por cinco meses, somente 30% por cento do valor acordado, postergando a diferença para
pagamento em mais cinco parcelas subsequentes. Até o mês de Dezembro, considerando
essa nova situação, foram pagos a Empreiteira Cravo o total de R$ 82.776,66, concluindo-se a
divida em janeiro deste ano com o pagamento de R$ 8.474,98.
------- Limpeza e Conservação
A grande diferença entre o orçado e o realizado neste
item tem como justificativa a aquisição dos insumos e sua referida data. Material em estoque
de uma compra anterior demanda que reduzam-se as compras orçadas. De um total orçado de
R$ 18.000,00 realizamos tão somente R$ 6.912,44, diferença também que se justifica pela
pouca frequência dos associados neste ano atípico. Estes custos estão contabilizados na Sede
Social Administrativa mas correspondem as necessidades da três sedes sociais do clube.

2.1.2 - DESPESAS DA SEDE SOCIAL MARÍTIMA:
Nesse local de trabalho, de um valor total orçado R$ 610.511,00 executou-se uma
despesa total de R$ 506.974,79, correspondendo a aproximadamente 83% do orçado. Da
mesma forma como na Sede Social Administrativa, alguns itens superam o orçado e outros
não, cujos resultados dão consistência ao que foi orçado para 2020. São eles:
-----Vale Transporte
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Trata-se da indenização de um custo/despesa que fica à disposição dos
funcionários pois que tem parte compensada. De um orçado de R$ 1.000,00, nada realizamos.
----- Material de Expediente/Limpeza
São despesas ocasionais realizadas nesta Sede Social pois que se originam na
sua grandeza de compras globais contabilizadas na Sede Social Administrativa, razão pela
qual de difícil orçamentação e da discrepância encontrada a menor no realizado. De um orçado
de R$ 5.000,00, um realizado de R$ 2.859,34, diferença que justifica a compra global realizada
pela Sede Administrativa e a necessidade de aquisição de insumos emergenciais pela Sede
Social Marítima.
----- Conservação e Reparos
São despesas realizadas quando nossos funcionários, por razões
técnicas ou mesmo por falta de condições instrumentais, não podem realizá-las, buscando-se,
em terceiros, a realização. Também por se apresentarem de forma pontual e emergentes. São
pagamentos de carretos, de retirada de restos de obra, limpeza e retirada dos dejetos dos
banheiros e revisão emergente das redes de energia elétrica, hidráulica e telefônica, que não
se incluem em atividades de conservação permanente e de difícil previsão. De um orçado de
R$ 10.000,00 em contrapartida ao realizado a menor de R$ 7.017,00, deveu-se, como
explicado, a fatores circunstanciais, que favoreceram a necessidade maior ou menor de
utilização dos recursos próprios destinados na rubrica.
----- Processos Trabalhista e Honorários
Quando da apresentação do orçamento para 2020, orçamos
para Processos Trabalhista na Sede Social Marítima o valor de R$ 12.000,00, cálculo
estabelecido para cobrir as despesa com a Reclamatória Trabalhista movida pela exfuncionária Cenira da Silva Campos, valor que não se realizou tendo em vista que a
reclamatória ainda pende de decisão, agora, tramitando nos tribunais superiores com Recurso
de Revista. O valor realizado de R$ 15.915,15 é referente ao pagamento remanescente da
primeira Reclamatória Trabalhista da mesma ex-funcionária, e demais custos e custas judiciais
e honorários advocatícios a seguir:
Com a ex funcionária Maria Cristina – R$ 2000,00.
Com a ex-funcionária Cenira da Silva Campos R$2.000,00.
Com o ex-funcionário Valter dos Santos Sorais R$9.829,00.
Honorários Advocatícios – Cível e Trabalhista R$1.622,41.
Taxas Judiciais R$ 463,74.
----- Serviços de Terceiros – Honorários de Químico.
Referem-se estas despesas a utilização de mão de obra de terceiros que não
envolvam Conservação e Reparos. A despesa realizada, na sua totalidade, foi com a
contratação de Engenheiro Químico e Laboratório Especializado para a realização do
monitoramento das águas no entorno da Plataforma, bem como fornecimento de laudos
técnicos, tendo em vista a verificação da eficácia de nossos sistemas de controle de nossas
águas servidas lançadas ao mar. Neste ano realizamos quase o orçado – R$ 8.000,00/R$

-7-

PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA
Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS
Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834
Sede Social - Plataforma: (51 3661 1390 - 3684 1390
Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349
11.186,00, valor que deverá ser reduzido para o ano de 2021, tendo em vista a redução da
frequência das medições.

------Vale Alimentação
De um orçado de R$ 46.000,00, realizamos R$ 34.259,71, bem
inferior ao orçado. Trata-se de uma variável que depende da efetividade dos funcionários que
recebem pelos dias efetivamente trabalhados e, também, do quantitativo que, no caso, foi
reduzido pela aposentadoria de funcionários que deixaram de onerar a referida despesa, por
determinado período, até a reposição dos afastados.
-------Salários e Encargos Sociais.
Como já nos manifestamos anteriormente, com muita
satisfação, funcionários da Plataforma pelo tempo de serviço que prestaram e que tiveram
todos os seus direitos preservados, aposentaram-se, causando a redução significativa dos
custos inerentes R$364.000,00/294.600.50 e R$119.511,00/100.938,41, pois que substituídos
por novos funcionários com salários iniciais e sem os adicionais derivados das convenções
realizadas. Todos receberam mimos de agradecimento do clube pelo desempenho que tiveram
por longos anos de trabalho e dedicação.
Nos demais itens da Sede Social Marítima, que consome para sua
operacionalização grande parte de nossa receita, em torno de 70%, estão praticamente
coincidentes com os valores orçados, ou com pequenas diferenças ora para mais ora para
menos conforme já explicitado.
2.3 - DESPESAS DA SEDE SOCIAL CAMPESTRE :
Examinando-se os totais orçados e realizados na Sede Social Campestre (R$
196.100,00/R$117.166,50), encontramos uma diferença significativa a menor no executado
de aproximadamente 40% Como nas outras demonstrações, há diferenças significativas, nos
seguintes itens:
------ Serviços de Terceiros – Proteção aos Animais.
De um valor orçado de somente R$ 52.000,00, realizamos
praticamente dez vezes menos – R$ 5.280,64. Tratou-se de uma projeção realizada em
novembro de 2019,incluindo a possibilidade da realização das alterações decorrentes do Plano
de Prevenção e Proteção contra Incêndios – PPCI, somente para tal despesa orçamos em
R$40.000,00, despesa essa não realizada neste período. Ademais como nas demais sedes,
trata-se de uma rubrica de difícil projeção uma vez que são necessidades que não podem ser
previstas pois pontuais e inesperadas ou cuja temporalidade para realização é incerta.
------- Operação das Piscinas – Manutenção e Químico
Orçamos o valor de R$ 20.000,00 e realizamos R$ 15.461,32 ou
seja: 78% do orçado. A despesa se dá, principalmente, com a contratação de Engenheiro
Químico para monitoramento das águas das piscinas. Há uma variável que influencia na
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orçamentação sobre a manutenção das piscinas com relação a necessidade maior ou menor
dos produtos a serem disponibilizados.
Os demais itens como, nas outras sedes sociais se mantém
como pode ser observado, em acordo entre o orçado e o realizado, com uma diferença entre o
orçado e o realizado no item Conservação e Reparos – Arborização, onde estava prevista uma
despesa de R$8.000,00 e realizou-se tão somente R$3.042,27 referente a contratações de
emergência ou pequenas compras inadiáveis e reposição de arvoredo.
3 - DESPESAS FINANCEIRAS
Em Despesas Financeiras, orçamentariamente, havíamos proposto o valor total de
R$ 34.000,00, divididos em dois itens: Comissão de Cobrança R$ 22.000,00 e Outras
Despesas R$ 12.000,00. Realizamos o total de R$ 42.587,01, superando o orçado em, 17%,
sendo R$ 27.167,93 para Comissão de Cobrança e R$ 15.419,08 para Outras Despesas. São
despesas dependentes, fundamentalmente, da administração dos recursos financeiros da
Plataforma, sejam eles na busca dos compromissos dos associados – pagamento das TMDs,
através do Banrisul e com pagamentos de encargos financeiros – IOF e Imposto de Renda
das aplicações realizadas no mesmo banco. São, portanto de certa forma dependentes das
ações desenvolvidas pela Plataforma e da movimentação financeira proposta e desenvolvida
pelos órgãos governamentais e, portanto como dependentes, sujeitas as circunstâncias do
momento.
4 - DESPESAS DEPARTAMENTAIS
São as despesas que dizem respeito as atividades Esportivas e Sociais que o
Clube desenvolveu durante todo o ano. De um total orçado de R$ 74.500,00 realizamos R$
41.508,09 ou seja aproximadamente 45% do previsto. Um ano com muitas restrições
prejudicou toda a programação da Plataforma no que se referiu as atividades esportivas e
sociais. As despesas realizadas ficaram restritas as provas de pesca programadas
internamente para o início do ano como a aquisição de troféus e medalhas na expectativa da
possibilidade de realização da programação, no tempo, que não se verificou - R$11.579,16 os quais serão aproveitados, oportunamente. As demais despesas referem-se a inscrição de
atletas na Federação – R$2.142,00 e pagamento da Anuidade ao Ibama – R$1.591,80 e
aquisição de material para revenda na Lojinha da Plata – R$1.218,55. Com referência a
programação social também praticamente as despesas se localizaram na aquisição de
mantimentos e bebidas para suprimento do Jantar do Carnaval – R$14.246,58 e para a
confecção de Placa em homenagem aos Grandes Beneméritos quando do aniversário da
Plataforma. Com referência, ainda, as atividades sociais, registramos com muito orgulho o
desprendimento do Clube no que se refere a sua função social externa, repetindo, com
acréscimo, atividades sociais realizadas já informadas no Projeto de Orçamento para 2021,
atividades cujas despesas realizadas por terceiros não fizeram parte dos orçamentos do clube
apesar de serem realizadas em com o nome da Plataforma.
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“Importante ressaltar que as Atividades Sociais da Plataforma, apesar das dificuldades
restritivas, se destacaram com a implantação, entre outros, de dois grandes projetos de cunho
comunitário assistencial, totalmente patrocinados por terceiros, sem custos para o clube,
contribuindo com mais de 16.000 máscaras de tecido para a Secretaria da Saúde do Município
de Tramandaí e outras entidades assistenciais, bem como a comemoração do Dia da Criança,
com a instituição do DRIVE THRU na esquina das Avenidas Beira Mar e Protásio Alves,
quando, de passagem, com a participação do Corpo de Bombeiros Militar de Tramandaí e da
Prefeitura Municipal, mais de 2500 brinquedos, balas, balões e chocolates fizeram a alegria
das crianças. Nossos funcionários levaram também, aos seus filhos e netos, especialmente, a
homenagem da Plataforma”.
Consta, ainda, como despesas realizadas com o Departamento Social o valor de
R$10.000,00, cujo destino, como doação de terceiro associado, transferido em nome da
Plataforma, constante das receitas auferidas, foi destinado a quatro entidades: Instituto do
Câncer Infantil – R$4.000,00, APAE de Tramandaí – R$2.000,00, Médicos Sem Fronteiras R$2.000,00 e Pequena Casa da Criança – R$2.000,00.

5 - OBRAS E RECUPERAÇÕES
Consiste este Item no estabelecimento dos custos das despesas disponibilizadas
nas Obras Novas e nas Recuperações necessárias à manutenção das Sedes Sociais da
Plataforma.
Em função das características dos trabalhos, a Prestação de Contas, segundo o
que consta dos orçamentos apresentados, divide-se em Custos e Despesas com Obras Novas
e Custos e Despesas com Recuperações.
5.1 - Obras Novas
De acordo com a proposta de orçamento aprovada por esse Conselho Deliberativo
em Novembro de 2019, em função dos compromissos só clube com a Construtora Cravo
considerando as necessidades não imediatas
da Plataforma, o valor simbólico de
R$10.000,00 foi registrado e aprovado. Como previsto nada foi realizado neste ano.
5.2 - Obras de Recuperação
Em Obras de Recuperação estão arroladas duas espécies específicas. Aquelas
que dizem respeito mais à conservação dos próprios das Sedes, Social Marítima, Campestre e
Administrativa, como pinturas de prédios, pequenos reparos na estrutura de concreto da parte
superior da Sede Social Marítima, constante manutenção dos sistemas elétrico, hidráulico,
telefônico e hidrossanitário, além de outras que se constituem necessidades de preservação
do patrimônio. A segunda destinação dos recursos e a mais importante, é aquela que tem
como finalidade a manutenção da estrutura de concreto da Plataforma, constando de lajes,
laterais longarinas, transversinas e dos pilares que conformam como um todo a base de nossa
Sede Social Marítima. Para o ano de 2020, em orçamento aprovado por esse Conselho,
havíamos orçado mo valore de R$100.000,00, com vistas a revisão dos vãos 16 e 17 de nossa
estrutura de concreto. Em longo depoimento/relatório a esse Conselho, quando da
apresentação da Proposta Orçamentária para 2021, tivemos a oportunidade de relatar
detalhadamente dois eventos que interferiram na pretensão da Diretoria em cumprir com o
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projetado, investindo na referida recuperação R$100.000,00. Vale, pela importância, nesse
documento, transcrever parte do relatório;
“Senhora Presidente, Senhores Conselheiros:
A partir de mês de março de 2020, convivemos com um período de anormalidade
social e econômica que demandou modificações importantes no comando das entidades
sociais e esportivas atingindo a Plataforma. Por duas vezes o acesso de associados foi
impedido pelas autoridades públicas: a primeira como forma a evitar a proliferação do
coronavírus, que adequadamente administrada pelo uso dos dispositivos de controle e
segurança, permitiu a frequência dos associados e frequentadores mesmo que restrita àquela
sede social. A segunda e a de maior interesse social, a interdição da Sede Social Marítima
tendo em vista denúncia ao Corpo de Bombeiros Militar de Tramandaí de que havia
insegurança estrutural física que se localizava na cozinha do restaurante - lado sul da Plata,
impedindo a passagem de associados, no corredor oposto, à área de lazer e pesca.
Do exame pericial daquele órgão público, inicialmente com a demonstração de que
já havia sido providenciado pela Plataforma a contratação de profissional para emissão de
laudo técnico sobre a segurança dos passantes, a sede permaneceu interditada. Com a
apresentação do laudo técnico, não entendendo este como conclusivo para a liberação da
passagem, o Corpo de Bombeiros Militar de Tramandaí, não liberou o acesso. A providência
de novo laudo, agora conclusivo e objetivo teve o mesmo destino, já que não se tratava de
documento original visto que encaminhado por E-mail, face a urgência, sem assinatura, não
poderia ser aceito. Somente as 20:30 horas do dia 04 de setembro, com a entrega do laudo
original, devidamente assinado pelo Profissional contratado, Engenheiro José Roberto Peralta,
a passagem para a pesca na Sede Social Marítima foi liberada pelo Corpo de Bombeiros
Militar de Tramandaí. A partir do laudo fornecido, entendimentos foram mantidos no sentido da
recuperação dos danos na estrutura de concreto da Plataforma, junto a cozinha, chegando-se
a conclusão, em reunião formal em que participaram, os Engenheiros Martin A. Beier, José
Roberto Peralta, Newton Saute e o empreiteiro Moacir Martin Kliar, da necessidade, primeiro
de estabilização da estrutura danificada para, posteriormente, de sua recuperação. A
contratação da empresa Deltacon Engenharia foi concretizada para a elaboração do projeto,
ao custo de R$ 8.630,00 e a Empresa MOA – Transportes e Execuções Industriais Ltda., para
execução, ao custo de R$ 27.000,00, considerando material e mão de obra. Nesse período,
por doze (12) dias a Diretoria da Plataforma, através da Decisão nº 20/2020, interditou a
passagem, uma vez que o processo de estabilização atingiria todo o espaço da lateral
naquele ponto. Além desses custos com a estabilização um pagamento de R$ 5.000,00 foi
realizado ao Engenheiro José Roberto Peralta, através de sua empresa Reforce Engenharia,
tendo em vista os laudos fornecidos e visitas realizadas quando das medidas iniciais para
liberação da Plataforma”.
Além deste desembolso extraordinário, não previsto orçamentariamente, que teve
como consequência a aprovação de uma Chamada Extraordinária, como recuperação
patrimonial, foram contabilizados mais R$28.425,00, em reformas nos portões de entrada da
Sede Social Campestre R$6.000,00, bem como, na mesma sede social a reforma de uma das
canchas de tênis – R$ 22.425,00, perfazendo um total como obras de recuperação patrimonial
R$ 69.055,00.
6 - INVESTIMENTOS
Nessa rubrica, estão incluídas aqueles custos e inversões de recursos em bens
duráveis que venham aumentar e consolidar o patrimônio do Clube. Tendo em vista que a
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maior inversão é realizada na Sede Social Campestre, dividimos a rubrica em Investimentos 1
e Investimentos 2.
Ressalte-se que a realização dos investimentos orçados, ficam na dependência da
realização dos recursos financeiros também orçados ou de realização de campanhas uma vez
que as despesas operacionais como as de Obras de Recuperação tem prioridade sobre eles.
As dificuldades atravessadas, neste ano, face as condições circunstanciais de incertezas
quanto as disponibilidades de recursos e as cautelas da diretoria em função das necessidades
da recuperação da estrutura da Sede Social Marítima e da demonstração da desnecessidade
da ampliação patrimonial, quer em obras quer em equipamentos e materiais duráveis, não
usou dos recursos orçados tanto para as rubricas de Investimentos 1 e 2.
Senhora Presidente
Senhores Conselheiros:
Este relatório procurou prestar todos os esclarecimentos sobre o desempenho da
Plataforma Marítima de Tramandaí - Clube de Pesca, no exercício de 2020. Informar e
transmitir o que se passou no Clube aos seus pares de Direção, aos Conselheiros constituídos
e, principalmente, aos associados se reveste de grande necessidade, suplantando os aspectos
legais estatutários e de formalidade.
Passamos por momentos muito difíceis tendo em vista o acometimento da
pandemia que assolou o mundo. Perdemos, para ela, familiares, amigos, associados.
Restringimos direitos de associados e de participantes. Exigimos comportamentos de
segurança individual e coletiva para frequentadores e, principalmente, funcionários, mas
conseguimos, como pretendíamos, com todas as dificuldades e sem desdenhar dos perigos à
saúde, manter o clube com vitalidade, na medida das possibilidades, consideradas as
restrições sanitárias e de preservação da vida de todos.
Gostaríamos de deixar registrado, na oportunidade em que mais um documento
que fará parte da trajetória da Plataforma é apresentado à consideração desse colendo órgão ,
na data em que completamos 32 anos na Presidência do Clube, nossos agradecimentos aos
Conselheiros que nos acompanharam nesse período, exercendo suas funções de forma
atuante; aos nossos Diretores com quem dividimos os sucessos do período, e, também, aos
nossos funcionários, agentes diretos das realizações, sem deixar de lembrar a participação
ativa e o prestígio que emprestam à Plataforma, seus associados, razão de todo o trabalho
realizado.
Colocando-nos, ainda, ao final de mais uma gestão, a disposição de Vossa
Senhoria e dos demais membros do Conselho Deliberativo para as complementações que se
fizerem necessárias, apresentamos nossas desculpas por qualquer procedimento incorreto ou
fato imprevisto que tenha causado problemas a alguém e/ou ao nosso Clube e despedimo-nos
da forma como diz na placa de inauguração de nossa Sede Administrativa e que
registramos, com orgulho, constantemente: “A Plataforma é Grande.” E, em complemento: do
tamanho dos homens e mulheres, associados e diretores de boa vontade que dela cuidam,
voluntariamente.
Atenciosamente
Helio Claudio De Camillis
Presidente
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