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Carta aberta aos Sócios do CCS 
 
 

Atualmente, o mundo vive uma situação sem precedentes em sua 
história. A economia parou por conta da pandemia do COVID-19 e o 
isolamento social causou impacto profundo na manutenção dos negócios.  
 

Em algumas partes do planeta, a população já está dando os primeiros 
passos para o retorno à normalidade. Mas, no Brasil, ainda lutamos contra esta 
enfermidade.  
 

Sendo o clube uma organização brasileira, também não poderíamos ficar 
à margem da crise. No entanto, o Clube de Campo Sorocaba enfrenta esse 
momento de forma sólida, com o suporte de todos os associados.  
 

Ações imediatas do governo, por força de lei, sugeriram a “quarentena” 
um apelo ao isolamento social com impactos profundos na economia e na 
manutenção de negócios.  A primeira fase do isolamento teve início em 
24/03/20 com previsão de 15 dias, findando em 07/04/2020. Do invisível ao 
imprevisível essa quarentena fora reeditada e estendida até 11/05/2020 e 
prolongada até 31/05/2020.   
 

Desde então, a Diretoria do CCS de imediato se mobiliza para tratativas 
necessárias, objetivando o cumprimento dos Decretos Estaduais, homologados 
pelos municípios e ratificados pelo SINDCLUBE, o que fornece segurança legal 
para tais ações (paralização de nossa unidade esportiva e social, além do 
enquadramento legal para afastamento de funcionários por prazos ainda 
incertos).  
 

Para você entender como estamos lidando financeiramente com a crise, 
divulgaremos, nas próximas páginas, a nossa prestação de contas. Inclusive, 
explicando a maneira pela qual chegamos aos descontos oferecidos nas 
mensalidades.  
 

Assim, esperamos que você compreenda o que fazemos para manter o 
equilíbrio financeiro, tão necessário para a perenidade do Clube e ainda, com a 
melhora dos serviços que já prestamos.  
 

A Diretoria. 
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Informações Financeiras – CCS 2020 
 
As providências foram efetivadas com a suspensão e redução de jornada de 

trabalho, compensações de banco de horas e concessão de férias regulares para os 
colaboradores do Clube de Campo Sorocaba, medidas concedidas a todo o grupo de 
trabalho (professores, administrativos e operacionais).  
 

Negociação do parcelamento dos IPTU de 2018, 2019 e 2020 com reduções 
significativas dos valores anteriormente calculados. Controlando de vez essa dívida de 
grande impacto orçamentário. 
 

Ainda, rescisões de contrato de trabalho de 14 funcionários que foram 
demitidos com critérios técnicos exaustivamente discutidos para um melhor 
aparelhamento da proposta de trabalho da nova Diretoria, objetivando maior eficiência 
dos colaboradores sem comprometimento da qualidade dos serviços prestados. 
 

A gestão priorizou, no entanto, a continuidade dos serviços com as equipes de 
manutenção predial, que já estavam empenhadas com grandes demandas de 
trabalho e serviços ininterruptos como: alimentação de peixes do pesqueiro, 
tratamento de águas das piscinas, roçagem e outros.  
 

Entre as iniciativas e a fim de mitigar os efeitos não-econômicos causados pela 
Covid-19, usamos a tecnologia como aliada, permitindo que nossos sócios pudessem 
receber diversos treinos, através de vídeos aulas e lives, durante o período de 
isolamento e, com isso, ficar e treinar em casa.  
 
 

Balanço Financeiro 
 

O panorama financeiro atual do Clube de Campo Sorocaba é constituído por 
1792 TÍTULOS, com uma projeção linear de receita na ordem de R$ 931.840,00. Com 
o desconto de 10% concedido na primeira fase da paralisação (15 dias), incluindo 
15,68% de inadimplência, nossa receita de abril foi de R$ 724.048,00.  
 

Considerando a extensão do período de paralização, e com a aprovação do 
Conselho Deliberativo do CCS, a Diretoria Executiva promoveu estudos para o 
desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na mensalidade com vencimento em 10 de 
maio de 2020, reduzindo o valor para R$390,00 (Trezentos e Noventa Reais), que 
seria o máximo suportável no período, levando em conta a mesma projeção de 
inadimplência (15,68%).  
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E ainda para a mensalidade cujo vencimento é 10 de junho de 2020, 
a Diretoria Executiva, através de proposta encaminhada e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo, refazendo seus cálculos, chegou à conclusão de 
que as contas do CCS permitem que o desconto seja novamente de 25% 
(vinte e cinco por cento), mensalidade no valor de R$390,00 (Trezentos e 
Noventa Reais), levando em conta uma projeção de inadimplência 
máxima de 17%.  
 

Para melhor entendimento dos estudos financeiros realizados pela Diretoria, 
segue gráfico 1, com os custos de despesas fixas, referente ao mês de abril de 2020. 
 
 

 
Fonte: Gráfico 1 – Elaborado pela Diretoria Financeira CCS (abril, 2020) 

 
 

Ainda, para maiores informações financeiras, você poderá consultar os 
Balancetes no site do CCS:  http://clubedecamposorocaba.com.br/ 
 

Abaixo segue detalhamento dos serviços implementados, dados fornecidos 
pela Diretoria Patrimonial CCS (maio, 2020), nesse período de paralização, 
executados exclusivamente pelos colaboradores da manutenção do CCS: 

  
1. Substituição dos painéis de comandos elétricos das Quadras de Tênis, (9); 
2. Iluminação da Quadra de “Beach Tênis” com projetores LED;  

http://clubedecamposorocaba.com.br/
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3. Substituição de painéis de comando de bombas de irrigação do Campo 1 e 
Campo 2;  
4. Substituição de alambrados e ampliação do recinto do pesqueiro, com 
modernização de portões de acesso, abrigos e reconstrução do píer; 
5. Remodelação de passeios do entorno do Campo 1, drenagem e modernização 
local; 
6. Readequação do quiosque no acesso de entrada do Espaço Olímpico; 
7. Revitalização nos Vestiários Masculino e Feminino; 
8. Modernização em circuitos elétricos no Parque Aquático, quiosques e acessos 
diversos; 
9. Organização e roçagem das áreas de bosques com poda de árvores e 
revitalização de acessos das trilhas;  
10. Modernização em instalações hidráulicas, redes de distribuição de água e 
efluentes; 
11. Reparos nas placas de aquecimento solar das piscinas, sobre Salão Nobre e 
reaparelhamento nas instalações do SPDA (para-raios);  
12. Reformas nas unidades administrativas (Portaria, Salão de Festas Primor, Balé, 
entre outras); 
13. Reforma em mobiliários, com manutenção de 120 cadeiras e 40 mesas de 
usos nos quiosques maiores; 
14. Serviços de drenagem no entorno do Campo 1, inclusive, com execução de 
calçadas para acesso e instalações de bancos de reservas; 
15. Redimensionamento das bombas de irrigação dos Campos 1 e 2; 
16. Reforma geral do Salão de Beleza. 

 
 

Como visto e apresentado nesta carta, muito foi feito e ainda há muito por fazer. 
Em breve tudo isso irá passar, e enfim nos veremos aqui no clube para celebrar a 
vida! Mas até lá, fique em casa! 

 
      

Em 31 de Maio de 2020,                
 

           Diretoria Executiva CCS. 
 

 


