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Prefeitura renova autorização
para funcionamento da portaria
O Prefeito de Bertioga, Caio Matheus, assinou em 18 de agosto
o termo que concede por tempo indeterminado a autorização
para o funcionamento da portaria do Morada da Praia.
Pág. 03
Peça Orçamentária
é aprovada para o
biênio 2021/2022
Foram 115 votos a favor e
apenas 28 contra a aprovação
do orçamento. A Diretoria
apresentou a Peça Orçamentária
sem precisar de reajuste na
contribuição
Pág. 02

Prorrogado plano para
redução da inadimplência
Associados aprovaram em
assembleia a prorrogação do
plano até dezembro Pág. 12

Realize o cadastro do
seu animal doméstico

O prefeito Caio Matheus e o presidente do Morada Gerson Trentino com o termo que renova a concessão da portaria

Iluminação em
á re a i n st i t u c i o n a l
protege a fauna e
garante a segurança
Uma nova iluminação foi instalada na rua que corta a
área institucional entre as
quadras 100 e 104. O sistema permanece com baixa intensidade e só aumenta a luminosidade por aproximação
de pessoas.
Pág. 08

A medida visa proteger os animais domésticos, principalmente na alta temporada, quando
muitos se perdem ou escapam
das casas
Pág. 06

Moto Socorrista
agiliza atendimento
e m e r g e n c i a l

Iluminação fica mais intensa apenas quando alguém passa pela rua
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Em caráter de experiência, o
Morada implantou o serviço
de moto socorrista no feriado de 7 de Setembro com o
objetivo de agilizar o primeiro atendimento de ocorrências no loteamento Pág. 04

PA L AV R A D A A D M I N I S T R A Ç Ã O
Ambientais) e outros órgãos de
fiscalização.
A Peça Orçamentária foi finalmente aprovada, após os adiamentos da assembleia por conta das regras sanitárias contra a
pandemia da Covid-19. A equipe
da administração explicou detalhadamente e de forma transparente todos os números do orçamento, esclarecendo sempre
que necessário as dúvidas dos
associados. O Conselho Deliberativo já tinha aprovado por unanimidade a Peça Orçamentária e
o relatório foi relatado aos presentes.

“Essa é uma
conquista de todos
nós, mas que só foi
possível graças ao
ótimo momento da
parceria entre o
poder público e a
administração do
Morada da Praia.”
Gerson Trentino

Grande notícia para os nossos associados! No mês de agosto conseguimos a assinatura do

“A equipe da
administração
explicou
detalhadamente e de
forma transparente
todos os números do
orçamento.”
Sr. Prefeito de Bertioga, Caio
Matheus, do termo que concede por tempo indeterminado
o funcionamento da portaria,
com a identificação de quem

entra e quem sai. Essa é uma
conquista de todos nós, mas
que só foi possível graças ao ótimo momento da parceria entre
o poder público e a administração do Morada da Praia. Nós temos atuado de forma constante
com a prefeitura em várias frentes. No verão passado começamos o importante trabalho dos
Agentes da Cidade, que tem o
objetivo de fiscalizar o barulho
e o trânsito, dois grandes problemas da temporada de férias.
A Guarda Municipal também
tem presença marcante, assim
como a Polícia Militar, o DOA
(Departamento de Operações

“As atividades na
Sede Social estão
voltando com toda
força, agora que as
restrições contra
a pandemia estão
diminuindo.”
A eleição será em dezembro
deste ano e a C.C.E. (Comissão
Coordenadora da Eleição) já foi
eleita. É um importante passo
para começarmos a nos organi-

zar para este importante evento.
As atividades na Sede Social
estão voltando com toda força,

“É um importante
passo para
começarmos a nos
organizar para este
importante evento
(eleição).”
agora que as restrições contra
a pandemia estão diminuindo.
Um sucesso na sede social é a
dança de salão às quartas-feiras
e a Zumba às sextas-feiras. Na
primeira aula foram 110 inscritos. A noite foi de muita integração, diversão e, claro, dança.
Teremos ainda bailes e outras
palestras e eventos para todas
as idades. Participem!
Fiquem atentos às nossas
redes sociais oficiais para sempre ter a informação correta e
de qualidade. A administração
está aberta para todos os associados que tenham alguma dúvida sobre a gestão do Morada
da Praia. Aqui tem segurança,
lazer e organização!

Peça Orçamentária é aprovada para o biênio 2021/2022
A Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, de deliberação da
Peça Orçamentária foi realizada
de forma democrática e transparente. Foram 115 votos a favor e
28 contra. O Conselho Deliberativo já tinha aprovado por unanimidade a Peça Orçamentária e o relatório foi lido para os associados.
Foi apresentado também o sistema de geração de energia solar
fotovoltaica assim como os detalhes sobre o TAC (Termo de Ajus-

tamento de Conduta) assinado
pelo Morada da Praia em 2017.
Em breve uma Assembleia Extraordinária será agendada para tratar exclusivamente do tema.
Anteriormente marcada para
o dia 26/06/2021, a assembleia
havia sido adiada devido à pandemia de Covid-19 em razão do Decreto Estadual nº 65.792 de 11 de
junho de 2021.
* Todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 foram respeitados.

Associados durante a apresentação da Peça Orçamentária
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Prefeito assina termo de concessão
da portaria por tempo indeterminado
O prefeito Caio Matheus
assinou no dia 18 de agosto o
termo que concede à Associação de moradores do Morada
da Praia o direito de manter
o funcionamento da portaria,
assim como a identificação de
todas as pessoas que entram
no loteamento. A medida visa
manter a segurança conquistada ao longo dos anos e que foi
reforçada recentemente com a
identificação facial. O presidente do Morada, Gerson Trentino,
destacou que “a reivindicação

era ponto primordial da atual
gestão e só foi possível graças
ao bom entendimento entre o
poder público e a associação”.
Já o prefeito de Bertioga, Caio
Matheus, ressaltou a parceria
entre a prefeitura e o Morada
da Praia, tanto com os agentes
da cidade quanto na regularização para o funcionamento da portaria. “A gente torce
pelo sucesso da associação e
para que as pessoas que visitam o Morada sejam sempre
bem atendidas”.

O prefeito de Bertioga Caio Matheus assina o acordo que renova a autorização para o
funcionamento da portaria do Morada da Praia ao lado do presidente Gerson Trentino

Comissão Coordenadora da Eleição Orientações importantes para
tem três integrantes eleitos evitar golpes de boletos fraudados
No dia 25 de setembro foi
eleita em Assembleia Geral Extraordinária a Comissão Coordenadora da Eleição - C.C.E., que
teve os seguintes votos:
• Carlos Sanches – 67 votos, sendo 51 de associados presentes
e 16 votos por procurações
• Carla Klizas – 44 votos de associados presentes;
• Eduardo Kliman – 19 votos,
sendo 18 de associados presentes e 1 voto por procuração;
• Em branco: 1 voto;
• Total de presentes: 114;
• Procurações: 17;
• Total de votos: 131 votos.
Os plantões acontecem todos os
sábados das 10h às 13h30 até 11 de
dezembro em sala exclusiva ao lado
do restaurante. As inscrições para
o biênio 2022/2023 vão até 19 de
novembro. Todos os assuntos relacionados à eleição serão tratados

pela C.C.E conforme o Art. 32 do
Estatuto da Associação, como:
a) Receber as inscrições coletivas (chapas) ou individuais;
b) Decidir sobre os recursos previstos em relação às homologações;
c) Organizar, receber as cédulas de votação;
d) Organizar os trabalhos de
votação e apuração
e) Declarar os resultados das
eleições
f) Resolver todas as questões
que surgirem no período compreendido entre a sua posse e a
posse dos eleitos;
g) Dar posse aos associados nos
cargos para os quais foram eleitos;
h) Fiscalizar e rubricar todos
os atos da gestão do Diretor Presidente na hipótese do mesmo
ser candidato à reeleição;
* A assembleia ocorreu respeitando todos os protocolos
contra Covid-19.

Apesar de não ser comum
com os nossos associados,
infelizmente ocasionalmente
acabam ocorrendo fraudes
na emissão dos boletos. Veja
a seguir as orientações para
evitar fraudes.
Boletos recebidos pelos
Correios - conferir todas as
informações: nome, endereço, CPF, valor, e beneficiário
– deve aparecer ASSOCIAÇÃO
DOS CONDÔMINOS DO LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA.
Boletos eletrônicos – a administração não envia o código de barras, ou o boleto automaticamente: eles podem
ser acessados somente pela
ÁREA DO ASSOCIADO, no site
www.moradadapraia.com.br,
ou quando solicitado pelo proprietário, enviamos através
dos nossos canais de atendimento: e-mail ou WhatsApp.
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No ato do pagamento - Se
por aplicativo, caixa eletrônico ou internet banking: conferir o BENEFICIÁRIO: deve
aparecer o nome ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO
LOTEAMENTO MORADA DA
PRAIA e o PAGADOR deve
aparecer o nome e CPF do
proprietário cadastrado na
Associação. Se em caixa bancário: confirmar com o atendente se as informações do
boleto conferem com o pagamento.
Qualquer desconfiança com título recebido,
é possível imprimir a segunda via no site da MORADA – na ÁREA DO ASSOCIADO, ou solicitar na
administração o envio.

Primeiro Atendimento passa por reforma
O PA (Primeiro Atendimento)
passou por reformas para atender a uma notificação do Minis-

tério Público mediante uma solicitação do Conselho Regional de
Enfermagem de SP. Entre os pedi-

dos estava a criação de uma sala
para a enfermagem realizar o trabalho de triagem dos pacientes,

Fachada recebeu nova pintura e sinalização

que já foi criada. A fachada também passou por melhorias como
nova pintura e sinalização.

Primeiro Atendimento passou por adaptações, como sala de triagem

963 atendimentos realizados no Primeiro Atendimento de agosto a setembro
O Primeiro Atendimento
do Morada da Praia realizou de 01 de agosto a 30
de setembro 963 atendi-

mentos, sendo 16 remoções
com a ambulância disponível
para os associados e seus dependentes. O serviço do am-

bulatório não tem cobrança
extra e já está embutido no
pagamento da taxa administrativa dos associados e seus

dependentes. Os visitantes também são atendidos, porém devem pagar
à parte pelo serviço.

Atendimento emergencial ganha agilidade com Moto Socorrista
O atendimento emergencial
do Morada estreou no feriado
de 7 de Setembro o serviço de
Moto Socorrista com o objetivo
de levar mais rapidez ao socorro dos associados, dependentes e visitantes. A prioridade é
fazer um primeiro atendimento
e encaminhar o paciente conforme a necessidade, podendo
fazer o deslocamento por meio
da ambulância 24 horas ou pelos próprios associados. No feriado, o moto socorrista atendeu duas ocorrências, uma
sobre uma criança com luxação
no braço e outra de um adolescente que não se sentia bem.

Moto Socorrista atendeu duas ocorrências durante o feriado da Independência
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Morada participou do Dia Mundial de Limpeza
O Dia Mundial da Limpeza (World Clean Up Day) foi a
maior ação náutica de limpeza
do mar do Estado de São Paulo
com um grande comboio coordenado por uma grande escuna

rochosos. O Morada cedeu uma
embarcação e dois guarda-vidas para participar da limpeza
do mar, além do apoio logístico
na região de Boracéia. O trajeto das embarcações seguiu

e apoio da Marinha, Bombeiros e participação do Exército.
A participação foi voluntária e
contou com dezenas de embarcações nos rios e no mar, além
da limpeza nas praias e costões

até o extremo do litoral sul,
em Cananéia.
Em terra, a equipe da Bio
Conscientização organizou a
limpeza da faixa de areia, da
área de restinga e costão.

Imagem registrada pelo Guarda-Vidas durante o trabalho de limpeza

Água direto da Serra do Mar
Foi instalado ao lado da ETA
(Estação de Tratamento de Água)
um ponto de acesso à água direto
da serra do mar. Agora, ao fazer
a sua caminhada, você pode se
hidratar com aquela água natural
que traz toda a energia da nossa
mata e que revigora o espírito.
A captação de água do Morada da Praia é feita de forma
exclusiva da Serra do Mar em
dois reservatórios. O de maior
capacidade está seco para serem

realizados reparos pois apresenta muitas fissuras que geram vazamentos. O fluxo de água não é
muito, mas é o necessário para
abastecer todo o loteamento
que conta com 3.500 lotes, sem
desperdícios. Porém, a vazão da
água não tem capacidade para
atender outras regiões de Bertioga, como o bairro de Boracéia. Isso aconteceria caso nossa
captação fosse cedida para a Sabesp, por exemplo.

Criança no bebedouro ao lado da Estação de Tratamento de Água (ETA)
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Realize o cadastro de animais domésticos
O grupo de proteção aos
animais “É o Bicho” organiza em parceria com a equipe
de segurança do Morada um
cadastro dos animais domésticos pelo aplicativo Scond, o
mesmo utilizado para facilitar
a entrada de visitantes e prestadores de serviço. Além do
aplicativo, o cadastro também
pode ser realizado pessoalmente no setor de identificação da portaria das 7h às 16h
de segunda a sexta-feira ou das
9h às 13h aos sábados. Serão
coletados o nome do pet, raça,
nome do tutor, quadra, lote e
telefone. O responsável receberá uma plaquinha com QR
code para pendurar na coleira
do pet. Não é necessário levar
o animal para o cadastro. Assim os pets estarão identificados e mais seguros.

Resgate de animais silvestres
A equipe da Bio Conscientização atua com a equipe de meio
ambiente do Morada para realizar o resgate de animais silvestres
encontrados em residências do
loteamento. Já foram encontrados
saruês, cobras, aranhas, bicho-preguiça, entre outros. Ao encontrar
um destes animais, não tente removê-los, entre em contato com
o Morada da Praia pelo whatsapp
(13) 99741-3417 ou com a equipe
da Bio Conscientização.
Serviço de castração de animais
A administração contribui com
o controle dos animais como os gatos em parceria com o pessoal da
organização “É o Bicho”, levando
estes animais para a castração. O
Morada cuida também da alimentação oferecendo ração e remoção
emergencial e tratamento em clínica veterinária de Bertioga.

A yorkshire Amora em frente ao setor de identificação na portaria

R e a l i z e o Baixe o aplicativo para autorização
c a d a s t r o de visitantes e prestadores de serviço
f a c i a l
Muitos associados e dependentes ainda não realizaram o
cadastro facial. A alta temporada está chegando e o movimento de visitantes cresce muito
nesta época. Faça o seu cadastro e ganhe tempo ao entrar no
loteamento. Até o momento,
foram realizados 8.752 cadastros. O estacionamento da praia
também tem a cancela acionada automaticamente com a
leitura das placas dos veículos.
O cadastro pode ser realizado
no setor de identificação na
portaria ou na administração.

• Visualizar dependentes,
visitantes e veículos
cadastrados;
• QR Code para pets.

O novo aplicativo facilita o
acesso de visitantes e associados e vai trazer mais facilidade, agilidade e segurança para
todos. Veja suas principais
funções:

As informações de acesso
serão enviadas ao e-mail principal cadastrado do associado.
Caso não deseje instalar o aplicativo, o sistema pode ser acessado
via web, através do site:
https://center.scond.com.br/
- com o mesmo login e senha,
sendo possível utilizar todas as
funcionalidades, exceto os botões de pânico e emergência,
disponível somente pelo APP;

O que pode ser feito pelo app:
• Autorização de visitantes;
• Autorização de prestadores de serviço;
• Notificação de entrada e
saída de visitantes;
• Botões de segurança
(pânico e emergência);
• Abertura de ocorrências;
• Recebimento de recados;
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Para criar senha de acesso
para uso em aparelhos dos dependentes cadastrados: Entrar
em contato com o Suporte APP
Morada pelo WhatsApp (13)
99689-7066: informar o nome
do dependente e e-mail para liberar o acesso ao aplicativo;
Foi criado um “Manual de Uso”
para ajudar a sanar as dúvidas referente ao manuseio do APP.
Qualquer problema, dúvida
ou caso não tenha recebido o
e-mail com o login e senha de
acesso solicitamos que entrem
em contato com o Suporte
APP Morada – WhatsApp: (13)
99689-7066.

Equipe Tática recebe o reforço de 2 cães
A equipe de segurança
tática do Morada acaba de
receber o reforço de dois
cães, da raça Pastor-belga-malinois. Os animais recebem treinamento de com-

portamento para atacar mediante comando da Equipe
Tática. A ideia é inibir in
fratores mais nervosos e man
ter a tranquilidade, principalmente na alta temporada.

Cães reforçam a Equipe Tática de segurança

M o r a d a e v i t a o Equipe de segurança
comércio ilegal de aves recupera itens furtados
Após denúncia, o departamento de meio ambiente do Morada em parceria
com a Polícia Civil realizaram a apreensão de aves
silvestres que estavam sendo comercializadas ilegalmente. Eram colaboradores
que aproveitaram a autorização de trabalho dentro
do loteamento para colocar
gaiolas e prender os pássa-

ros. A primavera é a época
que caracteriza também a
reprodução da maioria das
aves, momento propício
para a captura criminosa
dos animais. A administração orienta as pessoas
a não praticarem nenhum
tipo de agressão à fauna
e à flora da região e segue
fiscalizando e denunciando
qualquer tipo de infração.

A equipe de segurança
do Morada localizou, através do sistema de monitoramento por câmeras, o
responsável por furtar duas
escadas, uma lavadora de
alta pressão (WAP) e duas
extensões de 30 metros.
Uma escada foi recuperada

e o restante seria ressarcido à vítima.
O setor de monitoramento conta com 430 câmeras
fixas, sete câmeras DOME
(360º) e 20 câmeras mini
DOME (com áudio) distribuídas por todos os 38,5km
de vias do loteamento.

Central de monitoramento do Morada da Praia

Gaiolas e armadilhas apreendidas foram destruídas e as aves soltas na natureza
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Nova iluminação em área institucional
preserva a fauna e garante a segurança
Uma nova iluminação foi
instalada na rua Guarajuba
que corta a área institucional de entre as quadras 100
e 104.

A luz não prejudica os
animais porque o sistema
se mantém com baixa luminosidade na maior parte do
tempo, aumentando sua in-

tensidade apenas quando o
sensor de presença é ativado por humanos. A medida
visa aumentar a segurança
no local e evitar a presença

indevida de pessoas. O associado pode passear tranquilamente pela via nas noites
de verão e ainda aproveitar
para fazer uma bela selfie.

Associada passeia na rua que corta a área institucional

Obra na marina
melhora o acesso
das embarcações
A rampa de acesso das embarcações para o rio Vermelho passou
por reforma para melhorar a descida para a água. Muitos associados
reclamavam do degrau que havia
no fim da rampa que prejudicava
o acesso das carretas. Com o novo
acesso, tanto embarcações maiores quanto as motos aquáticas
terão a entrada no rio com maior
segurança. Também será instalada
uma ducha, atendendo a uma solicitação antiga dos associados.

Rampas de acesso para as embarcações passam por reforma
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Academias ao ar livre já estão em funcionamento
Quem sair para fazer uma caminhada ou uma corrida já pode aproveitar para se exercitar também
nos equipamentos de ginástica
ao ar livre. Eles são indicados para
adolescentes, adultos e, principalmente, idosos. Entre os aparelhos,
tem o “Esquiador Individual”, que
melhora a capacidade cardiovascular e cardiorrespiratória, além do
equilíbrio e coordenação motora.
Comece devagar para se adaptar
ao funcionamento dos equipamentos. Faça exames regulares e, na
dúvida, procure um profissional de
educação física. Os aparelhos estão
localizados em três pontos em áreas comuns do loteamento, confira:
• ao lado do bicicletário no
estacionamento B;
• Av. Itapuã (córrego) próximo à quadra 40;
• Av. Itapuã próximo à quadra 76;
A academia ao ar livre é mais
uma iniciativa do Morada visando a qualidade de vida dos associados, dependentes e visitantes.
Em breve serão instaladas em
mais dois locais.

Idosa usa o “Esquiador Individual” na academia ao ar livre da quadra 76

9

D E M O N S T R AT I V O C O M P E T Ê N C I A J U N H O 2 0 2 1
DISCRIMIÇÃO
ENTRADAS
RECEITAS OPERACIONAIS
Mensalidades Associativas
Ajuste Acordos Administrativo / Juridico
SUB TOTAL

PREVISTO

REALIZADO

DEF/SUPER

1.946.688,00
1.946.688,00

2.235.399,20
5.601,52
2.241.000,72

288.711,20
5.601,52
294.312,72

DISCRIMIÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
DEF/SUPER
BENEF. AOS ASSOCIADOS 			
Contrato PA - Atendimento Médico
246.416,67
236.380,81
10.035,86
Equipe Extra PA - Temporada/Plantão
11.166,67
11.166,67
Transporte de Associados
41.250,00
39.935,50
1.314,50
Recreação e Material Esportivo
4.000,00
759,58
3.240,42
Transporte de Funcionários
12.500,00
12.500,00
Material p / Análise e Tratam Água
14.087,50
13.450,32
637,18
Análises Externas Especializadas
1.083,33
600,00
483,33
Eventos Sociais / Fogos de Artifícios
13.692,59
13.692,59
Projeto E.T.E
833,33
10.908,75
(10.075,42)
Sistema Acesso
1.666,67
1.666,67
Setor de Inteligência e Apoio
137.019,95
147.731,59
(10.711,64)
Manuten. Sistema de Segurança
18.333,33
17.419,72
913,61
SUB TOTAL
502.050,04
467.186,27
34.863,77

RECEITAS FINANCEIRAS 			
Juros Ativo/Desconto Obtidos
2.500,00
4.053,92
1.553,92
Rendimento Aplicação Financeira
11.666,67
7.029,71
(4.636,96)
SUB TOTAL
14.166,67
11.083,63
(3.083,04)
RECEITAS DIVERSAS			
Taxa de Ligação de Água
833,00
350,00
(483,00)
Enchimento de Piscina
3.000,00
450,00
(2.550,00)
Serviços Prestados-Retro / Retirada de Podas
250,00
1.000,00
750,00
Locação de Caçamba
10.833,00
(10.833,00)
Serviços de Guias/Sarjeta
2.500,00
7.400,00
4.900,00
Aluguéis
18.333,00
16.101,24
(2.231,76)
Multas Condominiais
9.587,40
9.587,40
Cartões PagSeguro
Eventos Sociais e Jogos
2.746,00
2.746,00
Bingos
Receita Telecom
52.858,90
52.858,90
Outros Serv. Prestados
Cartões de Acesso
1.667,50
(1.667,50)
Xerox/Fax
916,67
50,50
(866,17)
Fotos/Carteirinhas
500,00
(500,00)
Outros Tipos de Receitas
1.666,67
1.206,10
(460,57)
Terrenos - Venda de Lotes
Academia
3.666,67
(3.666,67)
SUB TOTAL
44.166,51
91.750,14
47.583,63
TOTAL DAS RECEITAS

2.005.021,18

2.343.834,49

MANUT-CONS.E INFRA-ESTRUTURA
Paisagismo e Jardinagem
Ruas/Calçadas/Canal Central
Placas de Ruas
Hidráulica
Elétrica
Manut. do Reserv. E.T.A
Manut.Móveis, Máq. Equiptos.
Manutenção Predial
Locação de Máq e Equiptos.
Ferramentas
Projeto E.T.A
Manut. Laborat. E.T.A
Manutenção Telecom
SUB TOTAL

341.896,35

SAÍDAS			
FUNCIONÁRIOS			
DESPESAS C/PESSOAL			
Salários
456.327,00
574.380,29
(118.053,29)
Horas Extras e DSR
29.599,25
20.137,87
9.461,38
Salários-Tempor./Estagiários
5.170,50
5.170,50
SUB TOTAL
491.096,75
594.518,16
(103.421,41)
DESPESA C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Férias
15.556,92
53.702,47
13º Salário
61.563,75
49.627,80
Rescisões
18.435,00
52.501,60
Dispêndios c/Alimentação
8.316,67
14.420,06
Seguro de Vida em Grupo
3.020,67
3.377,59
Vale Transporte
14.646,67
14.485,96
Cesta Básica
71.485,00
89.070,38
Vale Refeição
43.204,33
37.369,69
Reclamações Trabalhistas
2.333,33
INSS
204.592,83
168.314,38
FGTS
55.095,42
55.800,43
PIS s/Folha de Pagto.
7.418,25
6.911,44
Multas.Trabalhistas
Contrib. Sindical Patronal e Assit. Patronal
3.562,25
3.396,21
Contribuição CIEE/CAMPB (Aprendizes)
23.660,00
21.293,09
Seguran. e Medic. do Trabalho
6.202,58
4.352,29
Uniformes e Equiptos p/Proteção
12.531,00
14.814,91
SUB TOTAL
551.624,67
589.438,30

(38.145,55)
11.935,95
(34.066,60)
(6.103,39)
(356,92)
160,71
(17.585,38)
5.834,64
2.333,33
36.278,45
(705,01)
506,81
166,04
2.366,91
1.850,29
(2.283,91)
(37.813,63)

TOTAL

(141.235,04)

1.042.721,42

1.183.956,46

5.000,00
39.166,67
2.250,00
6.776,75
4.767,00
833,00
7.291,66
43.249,67
1.258,33
1.792,00
15.417,00
1.250,33
2.448,00
131.500,41

16.868,50
47.996,74
2.395,84
14.087,70
8.461,48
21.869,52
709,00
7.503,64
4.798,92
124.691,34

(11.868,50)
(8.830,07)
2.250,00
4.380,91
(9.320,70)
833,00
(1.169,82)
21.380,15
549,33
(5.711,64)
15.417,00
1.250,33
(2.350,92)
6.809,07

GASTOS C/VEÍCULOS			
Combustíveis e Lubrificantes
25.916,67
36.195,34
Manutenção de Veículos
16.275,00
10.916,51
Licenciamentos/Multas
2.772,50
1.880,14
Seguros de Veículos
6.583,33
4.049,24
Manutenção de Veículos Públicos
SUB TOTAL
51.547,50
53.041,23

(10.278,67)
5.358,49
892,36
2.534,09
(1.493,73)

DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifa Registro de Boletos
10.261,26
11.772,72
(1.511,46)
Outras Despesas Bancárias
700,00
1.403,83
(703,83)
Juros Financeiros
83,33
548,99
(465,66)
Tarifa s/Folha de Pagto.
12,50
12,50
SUB TOTAL
11.057,09
13.725,54
(2.668,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Energia Elétrica
26.350,00
25.494,25
855,75
Telefone
8.130,00
5.207,06
2.922,94
Telefônica-Linha IP/Internet
29.883,33
33.681,42
(3.798,09)
Material de Escritório
3.385,00
3.401,31
(16,31)
Material de Higiene e Limpeza
7.874,43
13.735,19
(5.860,76)
Correios e Malotes
4.583,00
10.409,65
(5.826,65)
Gráficas,Impressos e Publicações
4.787,00
5.935,01
(1.148,01)
Cursos de Atualização
166,67
3.100,00
(2.933,33)
Assinatura de Inform. Objetivas
130,00
130,00
Copa e Cozinha
2.004,67
5.601,34
(3.596,67)
Material de Informática
11.559,26
10.914,86
644,40
Desp de Viagem-Km e Condução
14.210,53
21.182,24
(6.971,71)
Desp c/Alimentação de Terceiros
8.875,00
9.772,24
(897,24)
Despesas Cartórios/Legais
4.933,33
639,90
4.293,43
Seguro Predial
1.033,33
395,00
638,33
SUB TOTAL
127.905,55
149.469,47
(21.563,92)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPTU
10.290,42
11.479,69
(1.189,27)
Taxas Diversas
4.200,00
1.774,98
SUB TOTAL
14.490,42
13.254,67
(2.964,25)

OUTRAS DESPESAS			
Fretes e Carretos
783,00
4.757,47
(3.974,47)
Despesas Natalinas
5.841,67
5.841,67
Doações
Bens de Diminuto Valor
4.356,33
7.436,17
(3.079,84)
Depreciação
688.181,81
(688.181,81)
Verba Presid./Conting/Estudos Proj.
30.816,67
34.354,33
(3.537,66)
Devedores Duvidosos
Prej. Venda Ativo Imobilizado
Despesa de Contingência
550.399,12
(550.399,12)
Despesa de Amortização
1.313,58
(1.313,58)
SUB TOTAL
41.797,67
1.286.442,48
(1.244.644,81)
			
TOTAL DE DEPESAS ORDINÁRIAS
2.005.021,27
3.349.387,76
-1.348.566,49
TOTAL: RECEITAS ORDINÁRIAS
2.005.021,18
2.343.834,49
338.813,31
			
SALDO DO MÊS		
-1.005.553,27
SALDO DO MÊS ANTERIOR		
3.761.409,43
PAGAMENTO CONTINGÊNCIAS 			
BLOQUEIO E DESBLOQUEIO		
SALDO ACUMULADO		
2.755.856,16

SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Acordo Realizados
(17.195,29)
17.195,29
Honorários S/ Cobrança Judiciais
Contratos Assessoria Jurídica
19.168,67
22.111,99
(2.943,32)
Custas Judiciais
5.000,00
4.767,98
232,02
Reembolso Despesas Jurídicas
2.500,00
85,00
2.415,00
Contratos Serviços Terceiros
55.282,50
47.850,62
7.431,88
SUB TOTAL
81.951,17
57.620,30
24.330,87
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D E M O N S T R AT I V O C O M P E T Ê N C I A J U L H O 2 0 2 1
DISCRIMIÇÃO
ENTRADAS
RECEITAS OPERACIONAIS
Mensalidades Associativas
Ajuste Acordos Administrativo / Juridico
SUB TOTAL

PREVISTO

REALIZADO

DEF/SUPER

1.946.688,00
1.946.688,00

2.235.654,84
111.212,46
2.346.867,30

288.966,84
111.212,46
400.179,30

DISCRIMIÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
DEF/SUPER
BENEF. AOS ASSOCIADOS 			
Contrato PA - Atendimento Médico
246.416,67
235.236,78
11.179,89
Equipe Extra PA - Temporada/Plantão
11.166,67
11.166,67
Transporte de Associados
41.250,00
39.935,50
1.314,50
Recreação e Material Esportivo
4.000,00
7.174,56
(3.174,56)
Transporte de Funcionários
12.500,00
12.500,00
Material p / Análise e Tratam Água
14.087,50
14.087,50
Análises Externas Especializadas
1.083,33
1.083,33
Eventos Sociais / Fogos de Artifícios
13.692,59
1.100,00
12.592,59
Projeto E.T.E
833,33
833,33
Sistema Acesso
1.666,67
1.666,67
Setor de Inteligência e Apoio
137.019,95
145.904,82
(8.884,87)
Manuten. Sistema de Segurança
18.333,33
15.609,20
2.724,13
SUB TOTAL
502.050,04
444.960,86
57.089,18

RECEITAS FINANCEIRAS 			
Juros Ativo/Desconto Obtidos
2.500,00
4.199,09
1.699,09
Rendimento Aplicação Financeira
11.666,67
7.606,20
(4.060,47)
SUB TOTAL
14.166,67
11.805,29
(2.361,38)
RECEITAS DIVERSAS			
Taxa de Ligação de Água
833,00
5.210,00
4.377,00
Enchimento de Piscina
3.000,00
450,00
(2.550,00)
Serviços Prestados-Retro / Retirada de Podas
250,00
100,00
(150,00)
Locação de Caçamba
10.833,00
(10.833,00)
Serviços de Guias/Sarjeta
2.500,00
10.400,00
7.900,00
Aluguéis
18.333,00
19.834,05
1.501,05
Multas Condominiais
3.845,00
3.845,00
Cartões PagSeguro
Eventos Sociais e Jogos
5.028,00
5.028,00
Bingos
Receita Telecom
Outros Serv. Prestados
Cartões de Acesso
1.667,50
(1.667,50)
Xerox/Fax
916,67
16,50
(900,17)
Fotos/Carteirinhas
500,00
(500,00)
Outros Tipos de Receitas
1.666,67
25.055,05
23.388,38
Terrenos - Venda de Lotes
Academia
3.666,67
(3.666,67)
SUB TOTAL
44.166,51
69.938,60
25.772,09
TOTAL DAS RECEITAS

2.005.021,18

2.428.611,19

MANUT-CONS.E INFRA-ESTRUTURA			
Paisagismo e Jardinagem
5.000,00
10.331,11
(5.331,11)
Ruas/Calçadas/Canal Central
39.166,67
52.439,02
(13.272,35)
Placas de Ruas
2.250,00
3.896,65
(1.646,65)
Hidráulica
6.776,75
2.558,94
4.217,81
Elétrica
4.767,00
17.401,73
(12.634,73)
Manut. do Reserv. E.T.A
833,00
833,00
Manut.Móveis, Máq. Equiptos.
7.291,66
2.738,77
4.552,89
Manutenção Predial
43.249,67
41.954,12
1.295,55
Locação de Máq e Equiptos.
1.258,33
835,78
422,55
Ferramentas
1.792,00
8.049,66
(6.257,66)
Projeto E.T.A
15.417,00
15.417,00
Manut. Laborat. E.T.A
1.250,33
1.250,33
Manutenção Telecom
2.448,00
130,53
2.317,47
SUB TOTAL
131.500,41
140.336,31
(8.835,90)
GASTOS C/VEÍCULOS			
Combustíveis e Lubrificantes
25.916,67
39.009,74
(13.093,07)
Manutenção de Veículos
16.275,00
14.490,36
1.784,64
Licenciamentos/Multas
2.772,50
(33,25)
2.805,75
Seguros de Veículos
6.583,33
4.049,24
2.534,09
Manutenção de Veículos Públicos
SUB TOTAL
51.547,50
57.516,09
(5.968,59)

425.951,39

SAÍDAS			
FUNCIONÁRIOS			
DESPESAS C/PESSOAL			
Salários
456.327,00
586.499,39
(130.172,39)
Horas Extras e DSR
29.599,25
24.732,89
4.866,36
Salários-Tempor./Estagiários
5.170,50
1.500,00
3.670,50
SUB TOTAL
491.096,75
612.732,28
(121.635,53)
DESPESA C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Férias
15.556,92
52.677,43
13º Salário
61.563,75
48.498,35
Rescisões
18.435,00
102.249,40
Dispêndios c/Alimentação
8.316,67
9.607,33
Seguro de Vida em Grupo
3.020,67
3.265,06
Vale Transporte
14.646,67
15.369,08
Cesta Básica
71.485,00
86.803,08
Vale Refeição
43.204,33
36.405,68
Reclamações Trabalhistas
2.333,33
INSS
204.592,83
169.910,07
FGTS
55.095,42
57.483,23
PIS s/Folha de Pagto.
7.418,25
7.101,84
Multas.Trabalhistas
Contrib. Sindical Patronal e Assit. Patronal
3.562,25
3.338,89
Contribuição CIEE/CAMPB (Aprendizes)
23.660,00
24.292,58
Seguran. e Medic. do Trabalho
6.202,58
5.578,05
Uniformes e Equiptos p/Proteção
12.531,00
10.411,12
SUB TOTAL
551.624,67
632.991,19

(37.120,51)
13.065,40
(83.814,40)
(1.290,66)
(244,39)
(722,41)
(15.318,08)
6.798,65
2.333,33
34.682,76
(2.387,81)
316,41
223,36
(632,58)
624,53
2.119,88
(81.366,52)

TOTAL

(203.002,05)

1.042.721,42

1.245.723,47

DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPTU
10.290,42
11.479,69
Taxas Diversas
4.200,00
5.936,36
SUB TOTAL
14.490,42
17.416,05

DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifa Registro de Boletos
10.261,26
10.460,49
(199,23)
Outras Despesas Bancárias
700,00
1.443,52
(743,52)
Juros Financeiros
83,33
83,33
Tarifa s/Folha de Pagto.
12,50
12,50
SUB TOTAL
11.057,09
11.904,01
(846,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Energia Elétrica
26.350,00
52.033,01
Telefone
8.130,00
5.173,15
Telefônica-Linha IP/Internet
29.883,33
19.419,02
Material de Escritório
3.385,00
3.090,10
Material de Higiene e Limpeza
7.874,43
9.703,06
Correios e Malotes
4.583,00
7.379,20
Gráficas,Impressos e Publicações
4.787,00
536,36
Cursos de Atualização
166,67
Assinatura de Inform. Objetivas
130,00
Copa e Cozinha
2.004,67
2.014,65
Material de Informática
11.559,26
8.994,94
Desp de Viagem-Km e Condução
14.210,53
10.203,51
Desp c/Alimentação de Terceiros
8.875,00
9.635,00
Despesas Cartórios/Legais
4.933,33
1.211,28
Seguro Predial
1.033,33
395,00
SUB TOTAL
127.905,55
129.788,28

(25.683,01)
2.956,85
10.464,31
294,90
(1.828,63)
(2.796,20)
4.250,64
166,67
130,00
(9,98)
2.564,32
4.007,02
(760,00)
3.722,05
638,33
(1.882,73)

OUTRAS DESPESAS			
Fretes e Carretos
783,00
3.278,82
(2.495,82)
Despesas Natalinas
5.841,67
5.841,67
Doações
Bens de Diminuto Valor
4.356,33
18.989,66
(14.633,33)
Depreciação
Verba Presid./Conting/Estudos Proj.
30.816,67
30.693,68
122,99
Devedores Duvidosos
Prej. Venda Ativo Imobilizado
Despesa de Contingência
Despesa de Amortização
SUB TOTAL
41.797,67
52.962,16
(11.164,49)
			
TOTAL DE DEPESAS ORDINÁRIAS
2.005.021,27
2.171.044,89
-170.223,62
TOTAL: RECEITAS ORDINÁRIAS
2.005.021,18
2.428.611,19
423.590,01
			
SALDO DO MÊS		
257.566,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR		
2.755.856,16
PAGAMENTO CONTINGÊNCIAS 			
BLOQUEIO E DESBLOQUEIO		
SALDO ACUMULADO		
3.013.422,46

(1.189,27)
(1.736,36)
(7.125,63)

SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Acordo Realizados
(17.195,29)
17.195,29
Honorários S/ Cobrança Judiciais
Contratos Assessoria Jurídica
19.168,67
42.516,45
(23.347,78)
Custas Judiciais
5.000,00
9.129,65
(4.129,65)
Reembolso Despesas Jurídicas
2.500,00
2.500,00
Contratos Serviços Terceiros
55.282,50
35.986,85
19.295,65
SUB TOTAL
81.951,17
70.437,66
11.513,51
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Dança de salão agita a sede social N O T A S
A dança de salão é um sucesso de participantes. A primeira
aula estreou na sede social com
110 inscritos, lotando a turma. Os
professores Jimmy Faria e Karen
Correia do Espaço JK - Santos realizam as aulas sempre com muita

caras e a higienização das mãos.
As aulas são gratuitas e exclusivas
para os associados e seus dependentes. Fiquem atentos às nossas
redes sociais para acompanhar a
programação das aulas e a organização dos bailes e festas.

técnica e animação. Começaram
também as aulas de Zumba e Fit
Dance. A Sede Social está voltando com tudo após as restrições
em combate à pandemia da Covid-19. Mas não podemos descuidar, é obrigatório o uso de más-

& I N F O S
Proprietário, informe o locatário sobre as regras do loteamento - Para a boa convivên-

cia de todos, os proprietários que
alugam suas casas devem orientar os locatários sobre as regras e
também sobre a importância de
respeitar as normas e também
os vizinhos. Caso o imóvel seja
multado, quem paga é o proprietário. É proibido causar barulho
que incomode a vizinhança.

Participe do Outubro Rosa
- Palestra contra o câncer
de mama - No dia 30 de ouAs aulas têm sido um sucesso entre os participantes

P a l e s t r a s s o b r e m e i o Plano para redução
ambiente agitam o Morada da inadimplência
O pessoal da Bio Conscientização vem promovendo palestras muito interessantes sobre
o meio ambiente, fauna e flora
local. Temas como “Aracnídeos de interesse médico” que
abordou como devemos agir
em caso de acidente por envenenamento em seres humanos
e pets ou “A importância dos
anfíbios”. Acompanhe as redes
sociais oficiais do Morada e da
Bio Conscientização para ficar
por dentro das programações.

vai até dezembro
Os associados aprovaram
em assembleia a prorrogação
do plano de redução da inadimplência até dezembro de 2021.
Na primeira parte do plano, de
janeiro a abril deste ano, a administração conseguiu fechar
118 acordos que somaram mais
de R$ 840 mil pagos à vista e
com projeção de arrecadação
de mais de R$ 3 milhões de reais no total das negociações

Palestras têm sido um sucesso

tubro, sábado às 10h da manhã, no salão de eventos da
Sede Social, a enfermeira oncológica Verônica Moura vai
ministrar uma palestra com
orientação e conscientização
sobre o câncer de mama.
Haverá uma pausa para Coffee Break. As maiores taxas
de incidência e de mortalidade estão nas regiões Sul
e Sudeste do Brasil, conforme informações do INCA
(Instituto Nacional de Câncer) do Ministério da Saúde.

O Morada da Praia implanta
pulseira de identificação - sempre
pensando na segurança do associado, foi implantado o controle por
pulseira de identificação na Sede
Social para as áreas de esportes. O
objetivo é aumentar a fiscalização.
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