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Apresentação 

O Conselho Diretor do Iate Clube de Brasília, em consonância com o disposto no artigo 
88, inciso IX do Estatuto, apresenta o Relatório Semestral de Atividades de Gestão, 
referente ao 1º semestre de 2020, inclusive quanto aos investimentos previstos e 
executados no período.  

Foram abordados no presente Relatório de Atividades os aspectos de natureza 
financeira/orçamentária, social, cultural, operacional e patrimonial, organizado de forma 
que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados, 
evidenciando os resultados dos processos desenvolvidos no âmbito da administração do 
Iate Clube. 
 

Devido à pandemia do Coronavírus - COVID/19 o Clube fechou as portas em 
cumprimento aos decretos do Governo do Distrito Federal e nos levou a buscar novas 
tendências de trabalho e repensar estratégias para dar continuidade aos projetos e 
manutenção do Clube e reestruturar todo planejamento para adequação a realidade 
atual que causou impacto mundial.  

Foi concedido ao quadro social nos meses de maio e junho/2020, desconto de R$ 200,00 
(duzentos reais) na contribuição de manutenção de 3.606 sócios patrimoniais, 
representando 40% do valor da contribuição, totalizando R$ 1.442.400,00 de desconto, 
além da isenção do pagamento dos valores mensais dos sócios matriculados na 
Academia e Ciate. 

Mesmo fechado, o Iate manteve integralmente seu quadro funcional. A jornada dos 
funcionários foi adaptada para que os serviços essenciais fossem mantidos, respeitando 
as recomendações das organizações de saúde. Como a interrupção das atividades do 
Clube, inicialmente prevista para ser até o dia 03 de maio, foi prorrogada pelo GDF por 
mais duas vezes, cerca de 200 funcionários, principalmente professores de atividades 
esportivas, do Ciate e da Academia, tiveram seus contratos suspensos, obedecendo às 
regras da Medida Provisória 936/2020, cujo principal objetivo foi garantir os empregos e 
não realizar demissões. 

Durante esse período foram realizados diversos projetos e manutenções essenciais para 
deixar o Clube ainda melhor e mais bonito para receber os sócios ao término do 
isolamento social. Os canais de comunicação do Clube permaneceram ativos e à 
disposição para as informações relevantes e esclarecimentos sobre nossas ações. 
Nossas equipes executaram trabalhos minuciosos para garantir a limpeza e a 
manutenção de todo o campus do Iate e também para a finalização de obras importantes, 
como a reforma das churrasqueiras, conclusão das obras das quadras cobertas de tênis, 
revitalização da pista de caminhada, entre várias outras. No período de isolamento, o 
patrimônio dos sócios também foi devidamente resguardado e os serviços de segurança 
e monitoramento funcionaram normalmente, 24h por dia. 
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Destacamos também no semestre a economia registrada no consumo de energia 
elétrica, resultado da execução e conclusão da maior parte dos projetos que compõem 
o Programa de Eficiência Energética, que permite que o Iate já sinta na conta de luz seus 
primeiros efeitos, com uma redução média de 42% (quarenta e dois por cento).  

Os trabalhos de digitalização do acervo documental das pastas dos associados não 
foram interrompidos no período e transcorrem dentro do cronograma projetado. A 
empresa contratada está realizando um trabalho de tratamento, higienização, troca de 
pastas e envelopamento dos documentos que irá, não apenas proteger o patrimônio do 
associado, mas também agilizar o atendimento, modernizar e controlar das demandas 
da Secretaria Social. 

Lamentavelmente adiamos os eventos em comemoração ao aniversário de 60 anos do 
Iate, que estavam sendo planejados com muito carinho para todos os integrantes do 
quadro social, mesmo assim, não podemos deixar de destacar o aniversário do Clube, 
que possui um lugar especial no coração de seus associados. Em seus sessenta anos, 
o Iate Clube se transformou em uma das melhores instituições de esporte, lazer e cultura 
do país sendo referência em qualidade de vida. Nos orgulhamos de pertencer a esse 
Clube maravilhoso que nos faz sentir tão bem em suas dependências e que desde 1960, 
proporciona momentos inesquecíveis à toda Família Iatista.  

Diante de todo esse cenário, entendemos que estamos vivendo tempos de redobrar e 
unir nossos esforços para, gradativamente, voltarmos ao convívio social, de forma mais 
inclusiva e responsável frente aos novos desafios que virão. 

Em mais essa oportunidade, rendemos sinceros agradecimentos ao Quadro Social pelo 
voto de confiança, colaboração e incentivo à Comodoria, bem como a importante 
parceria com cada integrante do Conselho Diretor, pela dedicação na melhoria e 
manutenção do Clube e sucesso de todas as ações praticadas em cada segmento dessa 
administração. O agradecimento estende-se ao Conselho Deliberativo pelo apoio, 
observando com zelo suas funções de representação e manifestação legislativa e 
fiscalizadora.  

Por fim, cumpre ressaltar que a gestão permanece no firme propósito de buscar as boas 
práticas de governança, fortalecimento dos princípios de transparência, honestidade e 
equidade, observando as normas estatutárias e regulamentares, com muito trabalho e 
dedicação.  

Atenciosamente, 
 
Rudi Finger 
Comodoro 
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DIRETORIA DE ESPORTES NÁUTICOS 
Diretor de Esportes Náuticos: Flávio Martins Pimentel  
Vice-Diretor de Escolas Náuticas: Juliano Camargo Rosas 
Vice-Diretor de Motonáutica: Marcelo Teixeira Gallerani 
Vice-Diretor de Windsurf: Danilo Mello Mattos 
 
I – Introdução. 
 
O 1º semestre de 2020, foi atípico no mundo e também no Iate Clube de Brasília, devido 
às restrições decorrentes das medidas de combate ao COVID-19.  
Mesmo assim, antes das restrições começarem, no âmbito da sua competência, a 
Diretoria de Esportes Náuticos organizou e realizou, em janeiro e fevereiro de 2020, 
algumas ações alinhadas as proposições contidas em seu planejamento 
estratégico/orçamentário, com o objetivo de dar continuidade às melhorias que 
demarcam o Iate como referência náutica nacional, tanto por sua infraestrutura existente, 
como excelência técnica de seus atletas. 
As principais ações realizadas encontram-se destacadas no presente relatório. 
  
II – Dos eventos realizados. 
 
Em janeiro e fevereiro de 2020, foram realizados 5 campeonatos (sendo 3 deles 
nacional) com o objetivo de incentivar a prática da vela: 
 Campeonato Brasileiro da Classe Laser Radial (4 a 10 de janeiro) e 

Campeonato Brasileiro da Classe Laser Standard e 4.7 (11 a 16 de janeiro); 
Esses eventos foram organizados pelo Iate Clube de Brasília, com o apoio do Comitê 
Brasileiro de Clubes, da Confederação Brasileira de Vela e da Federação Náutica de 
Brasília. O evento contou com a participação de 69 barcos da classe Standard, 90 na 
Classe Laser Radial e 34 na Classe Laser 4.7, totalizando 193 velejadores de 14 estados 
(Distrito Federal, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins) e 
27 Clubes. 
O Iate Clube de Brasília venceu em duas classes: Laser Standard, com o atleta Felipe 
Rondina e no Laser 4.7, com a atleta Marina Garrido. 
Na classificação por clube,  o Iate Clube de Brasília conquistou o título de melhor clube 
na classe Laser 4.7,  3º no Laser Standard e 4º no Radial 
Importante destacar, que o evento do Laser Radial, com 90 inscritos é um recorde 
nacional em número de participantes. 
 
 1ª Etapa do Ranking do DF de Optimist (1, 2, 8 e 9 de fevereiro) 

14 velejadores da classe Optimist do Iate participaram da 1ª regata de Optimist do ano 
no Iate, no qual a campeã geral foi Vitória Borges Viegas e o Campeão Estreante foi 
Breno Ramos. 
 
 Regata Pré Brasileiro de Finn (1, 2, 8 e 9 de fevereiro) 
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12 velejadores de Brasília participaram da regata Pré Brasileiro, que foi vencido pelo 
atleta do Iate Juliano Camargo Rosas. 
 
 Campeonato Brasileiro da Classe Finn (26/fev a 1/mar) 

Esse evento contou com a participação de 16 velejadores de 3 estados: Distrito Federal, 
Rio de Janeiro e São Paulo, e 6 clubes: ICB-DF, AABB-DF, CMIC-DF CNC-RJ, YCP-SP 
e YCSA-SP. 
O Campeão Brasileiro da Classe Finn foi o atleta Antonio Carvalho Moreira do Clube 
Naval Charitas/RJ/MB, o Vice - Campeão foi o sócio do Iate Clube de Brasília Rodrigo 
Carvalho Mendonça e em 3º lugar Juliano Camargo Rosas também sócio do Iate Clube 
de Brasília e Vice-Diretor de Escolas Náutica. Esse evento contou com o apoio da 
Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e da Federação Náutica de Brasília (FNB). 
Foi a primeira vez que o Campeonato Brasileiro da Classe Finn foi realizado em Brasília 

 
 Regata Online IATE 60 anos 

Nos dias 22, 23 e 24 de maio, a Diretoria de Esportes Náuticos organizou uma regata 
online em comemoração aos 60 anos do Iate Clube de Brasília. A competição teve lindas 
disputas, resultados apertados e contou com a participação de 54 velejadores, de 16 
clubes e 9 estados.  
Ao todo foram realizadas 9 regatas (de aproximadamente 8 minutos cada regata) na fase 
classificatória para todos os competidores e depois apenas os 10 primeiros colocados 
disputaram a regata final (conhecida como Medal Race) na qual a pontuação é dobrada 
e não pode ser descartada. 

 
 Pregão eletrônico 

Em maio o Iate Clube de Brasília realizou o pregão eletrônico 001/2020 para a aquisição 
de 3 barcos olímpicos da classe Laser, 1 bote inflável e 26 barcos da Classe Optimist, 
com recursos do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, Edital n.o 7,  no total de R$ 950 mil. 
A previsão de recebimento dos equipamentos licitados acontecerá até outubro de 2020.  

  
III – Do apoio ao atleta 

Apoiamos a participação dos atletas da vela em competições nacionais e 
internacionais para os velejadores que participaram dos seguintes eventos: 
 Campeonato Centro Sul Americano Master da Classe Laser, em fevereiro; 
 Campeonato Mundial da Classe Laser Radial Feminino, em fevereiro; 
 Campeonato Sul Americano da Classe 470, em janeiro; 
 Seletiva da Classe Optimist, em março; 
 Campeonato Brasileiro da Classe Optimist, em janeiro; 
 Campeonato Mundial da Classe 470, em março; 
 Copa da Juventude da Classe Laser Radial, em janeiro, onde os velejadores do 

IATE contaram com o apoio do CBC, que arcou as despesas de passagens 
aéreas e hospedagens; 

 
Destaque dos velejadores do Iate nos seguintes eventos: 



10 
 

 
 Isabela Franke Rosas – Vice-Campeão Mirim Feminino no Campeonato Seletivo 

da Classe Optimist; 
 
 Fernando Boani Paulucci Jr – Campeão Brasileiro Over 90kg da Classe Laser 

Standard; 
 
 Júlia Vilas Boas de Azevedo – Vice-Campeã Sub18 Feminino no Campeonato 

Brasileiro da Classe Laser 4.7; 
 
 Juliana Seixas – Campeã Sub18 Feminino, 3ª Colocada Feminino e 5º Geral no 

Campeonato Brasileiro da Classe Laser 4.7; 
 
 Luciano Mancuso – 3º Colocado Master Masculino no Campeonato Brasileiro da 

Classe Laser Radial; 
 
 Rodrigo Carvalho Mendonça – Vice-Campeão Campeonato Brasileiro da Classe 

Finn (Campeão Peso Pena); 
 
 Felipe Pereira Meira – 3º Colocado Pré-Master Masculino no Campeonato 

Brasileiro da Classe Laser Radial; 
 
 Flávio Martins Pimentel – 3º Colocado Grand Master no Campeonato Brasileiro 

de Laser Standard; 
 
 Johann Fenselau de Felippes – Campeão Pré-Master Masculino no 

Campeonato Brasileiro da Classe Laser Radial; Campeão Pré-Master e 3º Geral 
no Campeonato Centro Sul Americano Master da Classe Laser Radial; 

 
 Rossana Frattini Ramos – Vice-Campeã Master Feminino no Campeonato 

Brasileiro da Classe Laser Radial; 
 
 Felipe de Santa Ritta e Rondina – Campeão Brasileiro da Classe Laser Standard 

(Geral e Sênior);  
 
 Renato Gomez Lunetta -  3º Colocado Infantil no Campeonato Seletivo da Classe 

Optimist; 
 
 Juliano Camargo Rosas – 3º Colocado no Campeonato Brasileiro da Classe Finn 

(Campeão Master); 
 
 Marina Garrido - Campeã Brasileira da Classe Laser 4.7 (Geral e Feminino); 

 
 Guilherme Raulino – Vice-Campeão Great Grand Master no Campeonato 

Brasileiro de Laser Standard; 
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 Luiza Vargas Valadares - Vice-Campeã Sub16 Feminino no Campeonato 

Brasileiro da Classe Laser 4.7; 
 
 Luiz Felipe Giagio do Amaral - Conquistou vaga na Seleção Brasileira para 

disputar o Campeonato Norte Americano da Classe Optimist 2020; 
 
 Vitória Borges Viegas de Lima – Conquistou vaga na Seleção Brasileira para 

disputar o Campeonato Asiático da Classe Optimist 2020; 
 

 Carlos Alberto de Miranda Aviz – Campeão Great Grand Master no 
Campeonato Brasileiro da Classe Finn; 

 
 Rommel Augusto da Silva Castro – Campeão Legend no Campeonato 

Brasileiro da Classe Finn; 
 
 Raul Frattini Ramos - Vice-Campeão Grand Master no Campeonato Brasileiro 

de Laser Standard; 
  
 Fernando Silva Lopes – 3º Colocado Over 75 no Campeonato Brasileiro da 

Classe Laser Radial; 
 
 Patrícia Gatti – Campeão Grand Master Feminino no Campeonato Brasileiro da 

Classe Laser Radial; 
 

 Caio Lemos Mesquita – Vice-Campeão Mirim na Copa Brasil de Estrantes de 
Optimist; 

 
 Carlos Mateus Castello Branco – Vice-Campeão Pré-Master Masculino no 

Campeonato Brasileiro da Classe Laser Radial; 
 
 Celina Mariano – Campeã Great Grand Master no Campeonato Brasileiro da 

Classe Laser 4.7; 
 
 Rafael Araujo Trindade – 3º Colocado Sub16 Masculino no Campeonato 

Brasileiro da Classe Laser 4.7; 
 

Em relação à Escola de Vela Infantil (velejadores de 7 a 14 anos, das turmas Happy, 
A, B, C e D da classe Optimist), Vela Jovem e Vela Adulto foi aperfeiçoada a metodologia 
de ensino-aprendizagem contendo uma grade curricular para cada semestre de cada 
turma, contendo os objetivos e planos de aula de acordo com o nível. Também foi 
aperfeiçoado os critérios para mudança de nível de cada turma. 
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O treinamento físico/funcional elaborado e ministrado pelos Instrutores formados 
em educação física atendeu aproximadamente 10 velejadores da classe Optimist e Vela 
Jovem, na 6ª feira, das 18h30 até 20h no espaço do antigo DOL. 

Durante este semestre, atingimos a meta de manter a Escola de Vela com 
aproximadamente 100 alunos, bem como melhorar a qualidade dos treinos, devido ao 
trabalho desenvolvido pela equipe da Diretoria de Esportes Náuticos do Iate. 
 

 
No período em que o Iate permaneceu fechado, os marinheiros do Clube realizaram 
serviços de manutenção nas embarcações avariadas que são utilizadas na EDN. No 
decorrer do semestre, foi dado continuidade a turma Vela Jovem, para velejadores de 15 
a 23 anos. São 4 barcos da classe 420 e 4 barcos da classe Laser 4.7/Radial. O projeto 
da Vela Jovem é estimular que as crianças que atingem a idade limite da Classe Optimist 
continuem a velejar. 

Devido ao sucesso de participação na Escola de Vela do Iate Clube de Brasília, 
totalizando aproximadamente 100 alunos, a Diretoria de Esportes Náuticos adquiriu os 
seguintes equipamentos: 

 Peças e assessórios para equipar os barcos da Escola de Vela; 
 Bandeiras de Regata; 
 Um jogo de velas para o barco olímpico 470 de propriedade do Iate, que está 

sendo usado pelo associado Ricardo Paranhos, que se encontra em campanha 
olímpica para Tóquio 2021; 

 Duas maquetes de um barco Optimist e um tabuleiro de rajadas para auxiliar nas 
aulas da Escola de Vela; 
 

Mensagem do Diretor de Esportes Náuticos, Flavio Martins Pimentel, sobre a vela:  
 

CURSO 

Alun
os 
 2º 

Sem. 
2016 

Alun
os 
 1º 

Sem. 
2017 

Alun
os 
 2º 

Sem. 
2017 

Alun
os 
 1º 

Sem. 
2018 

Alun
os 
 2º 

Sem. 
2018 

Alun
os 
 1º 

Sem. 
2019 

Alun
os 
 2º 

Sem. 
2019 

Alun
os 
 1º 

Sem. 
2020 

Classe Optimist – Turma A 16 30 39 31 28 28 11 19 
Classe Optimist – Turma B 11 17 27 23 25 23 19 13 
Classe Optimist – Turma C 17 12 15 16 16 14 10 13 
Classe Optimist – Turma D 9 13 11 9 13 10 13 12 
Classe Optimist – Turma 
Happy 

- - 
- - - - 9 8 

Treino Físico/Funcional - - - 15 10 11 12 10 
Vela Jovem - 4 8 9 10 9 10 8 
Vela Adulto - 13 17 20 16 16 10 10 

Total 53 89 117 123 118 111 94 93 
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“Enfim, apesar da pandemia foi possível fazer várias ações no intuito de apoiar o esporte 
dentro do nosso Clube à Comunicação fez uma matéria com dois velejadores mirins 
sócios do Iate, a Vitória Viegas e o Luiz Felipe Amaral. Os bons resultados alcançados 
no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Seletiva da Classe Optimist (até 15 anos) 
realizados no início desse ano os credenciaram a compor a seleção brasileira que vai 
representar o país no Campeonato Norte-americano e no Campeonato Asiático no 
segundo semestre. A equipe da Comunicação comandada pela Cristiane foi além e 
produziu esses dois vídeos com as crianças, que eu achei muito bons e queria 
compartilhar com vocês. Os pais ficaram encantados. Agradecemos o Diretor Sidney 
Campos pelo excelente trabalho de sua equipe. Parabéns aos dois velejadores, aos 
outros velejadores da equipe do Iate, aos técnicos e aos pais. 
 
O objetivo era chamar a atenção das autoridades para a necessidade de se retomar os 
treinamentos sob a orientação dos técnicos do Iate com toda a segurança necessária 
segundo os protocolos do Iate, da FNB e da CBVela, considerando que são barcos 
individuais, sem contato com terceiros ao praticar o esporte. 
 
O que mais nos estimula na Diretoria de Esportes Náuticos é ver o desenvolvimento dos 
atletas desde a idade sub 15 até os da Vela Jovem com idade sub 23. Encaro como um 
grande desafio transformar o Iate em um clube formador de atletas. 
 
Atualmente o Iate é administrado de forma equilibrada e harmônica entre os setores 
social, cultural, esporte de lazer e esporte competitivo. Contamos com recursos do CBC 
e do próprio Iate para investir na base, apoiar a participação dos atletas em todos os 
campeonatos importantes, e realizar outros tantos no nosso clube. No caso dos dois 
velejadores, a participação e o apoio financeiro da família para viajar com frequência, 
participar de clínicas, treinamentos e campeonatos foram fundamentais e até mais 
significativos que o apoio tradicional do Clube. 
 
Em breve vamos receber barcos da Classe Optimist e da Classe Laser novos, 
competitivos, para serem usados pela equipe de velejadores, e também um bote para 
uso dos técnicos, adquiridos com recursos do CBC referentes ao edital 7. 
 
Estamos iniciando a elaboração de um projeto do edital 8 para contratação de técnicos 
de vela, tênis e natação com recursos do CBC. Em breve o CBC lançará o edital 9 para 
a compra de material de consumo. Esperamos que outras modalidades olímpicas 
praticadas no Clube participem dos editais do CBC com vistas a atingirmos um 
desempenho esportivo de excelência. 
 
O apoio do Comodoro Rudi e do ex-Comodoro Edison Garcia foram fundamentais e 
agradeço de coração. Também ressalto a importância do programa de contribuintes 
temporários atletas para o aumento da competitividade e desenvolvimento da equipe. 
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Acredito que a próxima gestão poderá avançar com projetos de captação de recursos 
para a formação de atletas de alto rendimento e formação de uma equipe de apoio 
multidisciplinar.” 
 
IV – Estrutura para o associado 

O Setor Náutico supervisiona a guarda de 529 embarcações de vários tipos, além dos 
195 boxes que são utilizados por sócios proprietários de barcos para a guarda de 
materiais, de acordo com os registros relacionados abaixo: 
 

Tipo de embarcação Quantidade 
Boxes 195 
Lanchas 149 
Veleiros - Médio Porte 102 
Jet-Ski 41 
Monotipos à Vela (Dingue, Europa, Finn, HobbieCat, Catamaram, 
Holder, Laser, Optimist, Pinguim, Prancha de Windsurf, Snipe, Star, 
420 e 470) 

199 

Outros (Canoa, Caiaque, Prancha de SUP, Inflável, Jangada e 
Traineira) 

38 

Total 724 registros 
Fonte: Sistema TechSoft 

Apesar do grande número de embarcações registradas no IATE, ainda temos uma 
enorme demanda de sócios interessados em conseguir uma vaga para colocar 
embarcação no Clube, conforme segue abaixo: 
 

Tipo de Embarcação Nº de sócios 
Lanchas 186  
Veleiros 27  
Monotipos 06  
Jet-Ski 41  
Caiaques, pranchas/velas de windsurf e pranchas de SUP 20  
Boxes  21  
Vaga Coberta e Box Conjugado 61  
Total 362  

Fonte: Secretaria Náutica 
 
Disponibilizamos para aluguel e empréstimo aos sócios, 08 (oito) pranchas de SUP,                 
05 (cinco) caiaques e 04 (quatro) barcos da classe dingue de propriedade do Clube, 
controlando e fazendo com que esses equipamentos pudessem ser utilizados pelo 
quadro social e seus convidados, por 19 vezes no caso das pranchas, 29 vezes os 
caiaques e 03 vezes os barcos da classe Dingue. 
No aspecto em geral os números foram reduzidos devido a pandemia do novo 
coronavírus que iniciou em março de 2020. 
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V – Manutenção e melhorias 

O Setor de Engenharia e o DOL auxiliaram o Setor Náutico executando as 98 (noventa 
e oito) solicitações, para manter o local sempre com bom aspecto e em condições de 
uso, executando serviços de manutenção (limpeza, pintura, serralheria, marcenaria e 
reparos em geral), com destaque pela montagem de mais um Quiosque na Prainha 
Norte. Vale ressaltar que os marinheiros fazem praticamente toda a limpeza do Setor 
Náutico em todos os dias da semana, menos do Espaço Gourmet e da Secretaria Náutica 
que fica a cargo do DOL.  

O Setor de Patrimônio também auxiliou nas aquisições de material e serviços solicitados 
pelo sistema de compras do Clube (Benner), atendendo 92 (noventa e duas) solicitações. 

Com apoio do Setor de engenharia do Iate, foram feitas algumas melhorias no setor 
náutico: 
 Duas Rampas para acesso ao Cais/Fingers flutuante; 
 Reforma do Quiosque do Cais; 
 Instalação de Novas Torres de Serviços no Cais; 
 Licitação da Dragagem; 
 Construção de Banheiro na Prainha Norte; 
 Reforma do Quiosque da Prainha Norte; 
 Pintura das Defensas/Pneus do Cais; 
 Substituição de Defensas/Pneus do Cais por madeiras recicladas; 
 Contratação do Projeto Executivo do Prédio da EDN; 
 Reaperto dos Parafusos do Cais Flutuante; 
 Luminária do Espaço Gourmet; 
 Pintura em todas demarcações com faixas de segurança do Pátio da Náutica; 
 Confecção de berços para a carreta de reboque que transportará barcos das 

classes dingue, finn, laser e snipe para campeonatos externos. 
 
A Secretaria Náutica trabalhou na regularização dos documentos de embarcações 
registradas no Clube por meio de notificação ao proprietário da embarcação e outros 
casos em desacordo com o novo Regulamento Interno do Setor Náutico aprovado no 
final de 2016. 
 
O Regulamento Interno do Setor Náutico permite a transferência do direito de uso de 
vagas de embarcações, e assim 2 embarcações (1 lancha e 1 veleiro) foram 
transacionadas pelos sócios que estavam na lista de espera. Além disso o Setor Náutico 
aumenta a sua receita, pois esse tipo de operação gera uma taxa de transferência no 
valor de 20 vezes da taxa mensal de embarcação. 
 
É importante mencionar que todos os setores do Clube (Comodoria, Superintendência, 
Secretarias, Comunicação, Portarias, Academia, Sauna, Informática, DARH, Financeiro 
e Jurídico) contribuem para a melhoria contínua dos serviços disponibilizados aos 
usuários do Setor Náutico, no qual agradecemos a todos. 
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Esse semestre foi um momento atípico no Clube e em todo mundo devido a pandemia 
do coronavírus, que levou ao fechamento do Clube em 12 de março de 2020 
permanecendo fechado por todo o resto do semestre. Nesse período, foram realizados 
vários serviços de manutenção e limpeza pelos próprios funcionários do setor. Conforme 
os Decretos nº. 40.583, de 1º de abril e o nº 40.817, de 22 de maio, foi dado acesso aos 
proprietários de embarcações marinadas no Clube, de acordo com regras de acesso e 
protocolos a serem cumpridos pelo associado elaboradas pela Diretoria de Esportes em 
conjunto com as Diretorias Jurídica, de Adm e RH e Médica. 
 
 
 
 
DIRETORIA DE ESPORTES INDIVIDUAIS 
Diretora: Ana Cláudia de Oliveira Costa Barreto  
Vice-Diretor de Esportes Aquáticos: Edward Cattete Pinheiro Filho 
Vice-Diretor de Tênis: Gilson Machado da Luz 
Vice-Diretor de Squash: Rodolfo Gonçalves Junior   
Vice-Diretora de Patinação Artística: Ana Cláudia de Oliveira Costa Barreto 
Vice-Diretor de Judô: Gilmar Tadeu Soriano 
Vice-Diretora de Corrida: Ana Carolina Aguiar C. Naves 
Vice-Diretor de Tênis de Mesa: Jaime Sampaio Bicalho 
 

 
ESPORTES AQUÁTICOS  
NATAÇÃO, DEEP WATER E POLO AQUÁTICO  
  
A pandemia do Covid-19 implicou na suspensão das atividades dos esportes aquáticos 
logo no início de seu funcionamento. Janeiro é mês de férias coletivas dos instrutores e 
também de férias dos associados. 
A Escola de Natação iniciou o ano realizando a atualização das inscrições das 600 
crianças e 140 adultos inscritos na modalidade. As alterações de horários escolares 
costumam implicar em pedidos de ajustes nas turmas da Escola, o que a vice-diretoria 
procura atender na medida do possível. 
As equipes de natação participaram apenas de um torneio de abertura na categoria 
federada e um na categoria máster, havendo todas as competições no Brasil sido 
suspensas pelas federações em meados de março. Nossos atletas aguardam ansiosos 
o retorno aos treinos, visando a conquista de mais títulos e medalhas nos campeonatos 
local e no Brasil. 
O mesmo ocorreu com a equipe de Polo Aquático, representante do Iate em 
campeonatos regionais, nacionais e internacionais, que teve de interromper os treinos e 
está aguardando a liberação das piscinas. 
As aulas diárias de Deep Water continuam com um grande número de praticantes. Com 
a suspensão da cobrança de taxa mensal pelo Conselho Deliberativo, os alunos podem 
participar sem a necessidade de inscrição. 
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Cabe, por oportuno, lembrar que sempre há raias disponíveis para o sócio que nade por 
conta própria, sendo 3 raias na piscina descoberta e 2 raias na piscina coberta, em todos 
os horários do dia e noite. 
 
Seguem, em ordem cronológica, notas relevantes destas modalidades esportivas ao 
longo do período. 
 
 
TORNEIO DE ABERTURA FDADF 2020 
 
Nos dias 15 e 16 de fevereiro, a equipe federada do Iate representada por 17 atletas, 
participou do único torneio realizado neste semestre, na piscina olímpica do clube Asbac. 
Participaram atletas de 9 anos e acima. O Torneio não tem premiação por equipe e serve 
como avaliação do trabalho realizado nos treinos das primeiras semanas do ano. 
 
TORNEIO MASTER ABERTURA 2020 
 
No dia 16 de fevereiro, a equipe máster do Iate conquistou o 3º lugar no torneio, que 
constou da prova única de 1.500 metros na piscina curta da Academia D’Stak. Nossos 
nadadores obtiveram 3 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze, além de 1 medalha 
de 4º e de 5º lugares. 
 
MARATONA AQUÁTICA 
 
A I Etapa Copa Brasil de Maratona Aquática, foi realizada nos dias 07 e 08 de março em 
Maceió/AL. A equipe do Iate foi representada por 4 atletas que disputaram as provas de 
2,5k e 5k. 
 
Resultado 2,5k     
Julia Mesquita – 2ª Sênior (3ª Geral)  
Guilherme Rabelo – 2º Sênior A  
Kenue Santana – 4º Infantil 2   
João Emanuel – 8º juvenil   
 
Resultado 5k 
Julia Mesquita – 2ª Sênior (2ª Geral) 
Guilherme Rabelo – 3º Sênior A 
Kenue Santana – 2º Infantil 2 
João Emanuel – 13º Juvenil 
 
 
TÊNIS 
 
ESCOLINHA DE TÊNIS 
  



18 
 

Atualmente a Escolinha de Tênis possui 198 alunos e atua na faixa etária entre 05 e 14 
anos de idade, de ambos os sexos, em horários distribuídos ao longo da semana e nos 
finais de semana. As quadras de tênis são utilizadas para aulas particulares, clínica 
infanto-juvenil, aulas do Ciate, jogos de barragens, partidas amistosas que são marcadas 
pelos tenistas e diversos torneios ao longo do ano. 
 
Dentre as ações de destaque, pontuamos: 
 
MELHORIAS PARA O SETOR NO SEMESTRE 
Reforma das quadras de saibro cobertas e descobertas, revitalização da cobertura das 
quadras de números 04, 05, 06 e 07, totalizando oito quadras totalmente reformadas, 
com a retirada e escarificação da camada superficial de saibro, colocação de uma nova 
camada de saibro, troca da tubulação das  quadras, nivelamento das laterais e fundos 
de quadra, colocação de novas linhas de demarcação, revitalização dos alambrados, 
pintura das cadeiras das arquibancadas e lixeiras.   
 
SUL-AMERICANO DE TÊNIS  
 
O Iate recebeu entre os dias 17 a 22 de fevereiro, uma das competições mais importantes 
do calendário infanto-juvenil de Tênis na América do Sul, a Copa BRB - Sul-americano 
de Tênis 18 anos. Devido ao elevado grau de pontuação no ranking mundial juvenil da 
ITF (International Tennis Federation), o torneio reuniu alguns dos melhores nomes do 
continente nas disputas. Foram 96 atletas de 10 países. Gustavo Heide foi o campeão 
da categoria masculina. Por causa do bom desempenho, os brasileiros devem 
apresentar boa evolução na lista na próxima atualização. Gustavo atualmente é o 29º 
colocado e Natan é o 11º do ranking mundial juvenil.  
Entre as mulheres, a jovem argentina Solana Sierra, de apenas 15 anos, ficou com o 
troféu ao derrotar a equatoriana Mell Gonzalez. Na categoria de duplas, as peruanas 
Dana Guzman e Daianne Hayashida levaram a melhor sobre a dupla formada pela 
uruguaia Guillermina Grant e pela peruana Camila Soares na decisão. No masculino, 
Natan Rodrigues e Bruno Oliveira enfrentaram os argentinos Roman Burruchaga e 
Santiago De La Fuente, que venceram e ficaram com o título. 
 
LARRI PASSO (EX-TREINADOR DO GUGA) VISITA O IATE 
 
No dia 13 de março, a tradicional escola de Nova Iorque, chamada Ross School Tennis 
Academy com apoio da Federação Brasiliense de Tênis veio à Brasília e promoveu uma 
clínica no Iate Clube com Larri Passos, ex-treinador de Guga Kuerten no tricampeonato 
de Roland-Garros. Larri Passos se tornou responsável pela metodologia de tênis 
aplicada por essa escola americana, que busca jovens talentos no Brasil. Ele é, um dos 
principais nomes da história do tênis brasileiro, atualmente é o treinador responsável da 
Ross School Tennis Academy. A clínica foi um sucesso absoluto de público e de 
frequência dos nossos tenistas infanto-juvenis da Clínica do professor Dumont, que 
ficaram entusiasmados com a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelo 
ex-treinador do Guga. 
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PATINAÇÃO 
 
A equipe de patinação artística do Iate começou o ano focada nos treinamentos e já na 
primeira competição do ano obteve um excelente resultado, mas devido a pandemia do 
COVID-19, os treinos foram suspensos. A escolinha continua com um grande número de 
participantes, com atualmente mais de 200 alunos (as) matriculados.  
 
Algumas ações de destaque foram: 
 
 
CAMPEONATO BRASILIENSE DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA 
 
A equipe da Patinação do Iate conquistou 51 medalhas no Campeonato Brasiliense de 
Patinação Artística, realizado entre os dias 06 a 08 de março, no Ginásio de Esportes do 
Clube. Foram 21 medalhas de ouro, 13 de prata, 10 de bronze, 4 de 4º lugar e 3 de 5º 
lugar. O torneio reuniu cerca de 60 atletas das agremiações Alta Rotação, Escola de 
Patinação Marcel Stürmer. 
 
NOVO PISO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO  
 
O Iate Clube de Brasília já recebeu o novo piso que será instalado no Ginásio 
Poliesportivo, fabricado pela Recoma, uma das empresas líderes no mercado de 
infraestrutura esportiva no Brasil. Os trabalhos de instalação deverão durar 35 dias. Os 
atletas do Iate terão à disposição um piso flutuante de madeira maciça Recomaflex 
Premium Grápia, com uma tecnologia mais moderna, usada nos melhores ginásios do 
Brasil e em ginásios onde são realizadas competições dos Jogos Pan Americanos. O 
piso tem sistema de absorção de impacto flutuante e é o único testado e aprovado 
segundo a norma alemã DIN 18.032 Part II, que serve de parâmetro para aprovação por 
diversas federações esportivas Nacionais e Internacionais.  
 
JUDÔ 
 
A Escolinha de Judô já conta com mais de 250 alunos, com idades variando entre 06 e 
14 anos, além de duas turmas para adultos. Pelo primeiro ano a equipe de judô do Iate 
se filiou a Federação Metropolitana de Judô e credenciou o professor Eduardo Costa 
como o técnico do Iate Clube de Brasília. 
Foram adquiridas novas placas de tatame, que serão utilizadas em competições internas, 
exames de troca de faixas, clínicas e demais eventos do Judô.    
 
Algumas ações de destaque foram: 
 
 
CAMPEONATO BRASILIENSE DE JUDÔ 
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No dia 1º de fevereiro, foi realizada a I Etapa do Campeonato Brasiliense de Judô, pela 
Federação Metropolitana de Judô (FEMEJU), no ginásio de esportes da 
Candangolândia. Pela primeira vez participando de uma competição externa e federada, 
a equipe de Judô do Iate Clube de Brasília foi representada por oito atletas e pelo técnico 
Eduardo Costa. Nas classes Chupetinha e Mirim, cinco atletas foram premiados. 
Destaque para Thomas Amorim Mandarino, que se sagrou campeão da classe Infantil 
Peso Ligeiro; Miguel do Carmo Gomes, que foi o 3º colocado na classe Infantil Peso 
Super Ligeiro; e Luis Felipe Hormazabal Santos, 3º colocado na classe Pré-juvenil Peso 
Leve. 
 
 
II ETAPA DO CAMPEONATO BRASILIENSE DE JUDÔ 
 
No dia 15 de fevereiro, foi realizada a II Etapa do Campeonato Brasiliense de Judô, no 
ginásio de esportes da Candangolândia, pela Federação Metropolitana de Judô 
(FEMEJU). A equipe do Iate Clube de Brasília foi representada por três atletas, nas 
categorias préjuvenil peso médio, peso leve e peso meio leve. Kristian Mizuno foi o 5º 
colocado na categoria peso médio. Na categoria pré juvenil peso meio leve, Matheus 
Maizon classificou-se no 5º lugar e Aquiles Alcacio, com um ótimo desempenho 
conquistou, o 3º lugar na categoria pré juvenil peso leve. A participação dos alunos do 
Judô do Iate nessas etapas do campeonato da FEMEJU, evidenciam o desenvolvimento 
da prática da modalidade no Clube. Para os alunos que queiram participar de torneios, 
está sendo oferecido um novo horário de treinamento específico para competições. 
  
WORKSHOP JUDÔ NAS ESCOLAS 
 
No dia 18 de fevereiro, foi realizado no Ginásio de Esportes da Candangolândia um 
Workshop de Judô nas Escolas. O instrutor foi o bicampeão mundial e medalhista 
Olímpico, peso médio pela seleção japonesa, Hirotaka. O curso foi traduzido pelo Sensei 
Umakakeba, professor que formou vários atletas Olímpicos do Brasil. O professor de 
judô do Iate, Eduardo Costa, participou do workshop e está repassando para seus alunos 
os ensinamentos adquiridos no evento. 
 
 
CLUBE DE CORRIDA 
 
Em plena pandemia, os atletas de corrida, conseguem manter a rotina, e trazer troféu 
para o Iate. Durante os meses de maio e abril, a professora Larissa manteve à distância, 
um desafio com os alunos do clube de corrida, para que eles não deixassem de praticar 
atividade física, já que é tão importante nesse momento. Os alunos tinham que cumprir 
as metas no quintal de casa, na esteira, ou na rua, desde que não corressem 
acompanhados e nem em lugares movimentados, isso motivou os alunos a se manterem 
ativos. 
Com o novo formato de corridas no Brasil, foi criada a corrida virtual pela GO RUN da 
empresa Conta Passos, os kits foram entregues em casa, a largada foi ao vivo pelo 
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YOUTUBE, e o resultado era publicado no site pelo relógio de cada atleta. O Iate obteve 
duas colocações no geral, com a Carla Benevides conquistando o 1º lugar nos 7km 
correndo na esteira e Paula Mantovani ficou com o 2º lugar nos 21km correndo na rua.  
A corrida é um dos únicos esportes que tem agitado as pessoas na pandemia, por ter a 
vantagem de ser praticada sozinha e em qualquer lugar. 
 
 
 
 
DIRETORIA DE ESPORTES COLETIVOS 
Diretor de Esportes Coletivos: Temístocles Grossi (Quinho) 
Vice-Diretor Beach Tennis: Maria Cecilia de Almeida Moço (Alexandre José Amaral 
Ferreira a partir de 15/06/2020) 
Vice-Diretor de Futebol: André Luis da Silva  
Vice-Diretor de Futevôlei: Luciano Ponte de Oliveira 
Vice-Diretor de Jogos de Cartas: Marilia Aparecida dos Reis Gallo  
Vice-Diretor de Peteca: Ruy Parente Vianna Filho   
Vice-Diretor de Sinuca: Moisés do Espírito Santo Junior 
Vice-Diretora de Voleibol: Jorge Eduardo Barreto Brasil   
 
 
 
EVENTOS ESPORTIVOS 
BEACH TENNIS - Torneio Perebão 2020  

Nos dias 07 e 08 de fevereiro, foi realizado no espaço Poliesportivo Sul o tradicional 
torneio Perebão 3 de Beach Tennis, diferente dos demais torneios realizados no Clube, 
nos quais o atleta escolhe a sua dupla, neste os jogadores mais experientes jogam com 
os iniciantes, formando duplas mais equilibradas. “O formato do torneio foi desenvolvido 
por atletas do Iate para proporcionar uma integração entre os jogadores de Beach 
Tennis” 

 

BEACH TENNIS - Torneio Guararapes 

Os atletas do Beach Tennis do Iate participaram do Torneio Guararapes de Beach Tennis 
realizado no clube do Exército no período de 2 a 8 de março 2020, o torneio culminou 
com o dia Internacional da Mulher, o Iate Clube obteve relevantes resultados com 
diversos Iatistas obtendo resultados expressivos.     

 

CARTAS - Torneio de Truco Iate 60 Anos 

Nos dias 29 de fevereiro e 1º de março foi realizado o Torneio de Truco Iate 60 Anos, 
com público recorde composto por 34 jogadores. A disputa foi acirrada e acompanhada 
de perto pela torcida, que se fez presente ao evento. 
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 CARTAS - Torneio de Buraco  

No dia 06 de março, em comemoração ao aniversário do Iate Clube, foi realizado o 
Torneio de Buraco Iate 60 Anos no Espaço Poliesportivo Sul.  

 

FUTEBOL – Copa Novos Talentos 

A equipe Sub – 11, Sub 12/13 e Sub 15 do Iate Clube começaram a participar da Copa 
Novos Talentos, jogando apenas três rodadas pela fase classificatória da competição, 
os nossos atletas estavam desempenhando um ótimo futebol, com o decreto 
governamental de 12 de março de 2020, o evento foi suspenso devido a Pandemia da 
Covid – 19.  
 

PETECA - Torneio Aniversariantes da Peteca 

 No dia 07 de março foi realizada mais uma edição do Torneio Aniversariantes da Peteca 
regado a disputadas partidas. 

 

SINUCA - Torneio de Sinuca Iate 60 anos 

De 07 a 15 de março, foi realizado o Torneio de Sinuca Iate 60 anos, no Salão da Sinuca, 
não houve premiação e confraternização devido a paralização da Pandemia da Covid – 
19.  

 

Realizações - Vice – Diretoria de futebol 

Foi realizado pequena reforma na tribuna do futebol, como troca dos azulejos e retirada 
da grade da tribuna, está providenciado um fogão industrial e cervejeira para melhor 
atender associado. 

Entre os campos society n º 1 e 2, foi construído uma ducha para banho, atendendo uma 
reivindicação dos associados do setor. 

 

Relatório das despesas com prestadores de serviço da Diretoria de Esportes Coletivos. 

FUTEBOL 

Empresa Valor 

Previsto 

Valor Pago Economia 

BFA – Brasília Futebol Academia R$ 16.500,00 R$ 4.500,00 R$ 12.000,00 

AGS – Produções e Eventos - LTDA R$ 16.500,00 R$ 4.500,00 R$ 12.000,00 
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Cleber Lima Guedes - ME R$ 16.500,00 R$ 4.500,00 R$ 12.000,00 

M&F Atividades de Ensino de Esportes – 

LTDA. 

R$ 11.615,00 R$ 3.450,00 R$ 8.165,00 

A&C - Eventos de Comunicação Produção -  

LTDA 

R$ 15.000,00 R$ 5.500,00 R$ 9.500,00 

 R$ 76.115,00 R$ 22.450,00 R$ 53.656,00 

FUTSAL 

Empresa Valor Previsto Valor Pago Economia 

Raptor comercio e evento esportivos - LTDA R$ 8.250,00 R$ 2.250,00 R$ 6.000,00 

 R$ 8.250,00 R$ 2.250,00 R$ 6.000,00 

BEACH TENNIS 

Empresa Valor Previsto Valor Pago Economia 

DAMAZIO PRO TENNIS E BEACH TENNIS - 

ME 

R$ 15.000,00 R$ 3.900,00 R$ 11.100,00 

 R$ 15.000,00 R$ 3.900,00 R$ 11.100,00 

BASQUETE 

Empresa Valor Previsto Valor Pago Economia 

JCBVF Serviços Gestão Educacional Esportiva  

LTDA 

R$ 16.500,00 R$ 4.500,00 R$ 12.000,00 

 R$ 16.500,00 R$ 4.500,00 R$ 12.000,00 

Quantitativo de Alunos nas Escolinhas  
Beach Tennis 48 
Futebol 396 
Futevôlei 22 
Futsal 35 
Voleibol 40 
Basquete 42 

Total: 583 



24 
 

DIRETORIA DO ESPAÇO SAÚDE  
Diretora: Maria Cecília de Almeida, a partir de 10 de junho. 
Vice-Diretor Técnico do Espaço Saúde: Martim Francisco Bottaro Marques, a partir 
de 10 de junho. 
Vice-Diretor Administrativo: Marcelo Verano Silva, a partir de 12 de junho 2020. 
Diretor: Eduardo Eric Martins de Toledo, até 13 de abril de 2020. 
Vice-Diretor Técnico do Espaço Saúde: Alfredo Eustáquio Pinto, até 13 de abril de 
2020. 
 
 
ESPAÇO FITNESS DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA - (ACADEMIA)  

Atualmente a Academia disponibiliza 20 modalidades de ginástica, sendo orientadas por 
profissionais capacitados e especializados. As modalidades são oferecidas em uma 
grade horária diária, de 2ª a 6ªfeira, das 6h às 22h, aos sábados das 8h às 17h e aos 
domingos e feriados das 9h às 15h. 

A Academia no 1º semestre de 2020 registrou uma média entre os meses de janeiro à 
março de 2693 alunos matriculados, em diversas modalidades físicas orientadas que 
ocorrem em horários diversos, conforme grades horárias disponíveis, inclusive nos finais 
de semana.  

Dentre as ações realizadas neste semestre, destacam-se: 

 

AÇÕES REALIZADAS  

I – ACADEMIA IATE CLUBE DE BRASÍLIA  

Dentre as ações realizadas neste semestre, destacam-se: 

COMPRA DE TOALHAS DE ROSTO  

Foram adquiridas toalhas de rosto para serem vendidas para os alunos, pois devido ao 
decreto para utilização da Academia não poderemos mais oferecer esse serviço de 
empréstimo.   

Toalhas 100 R$7,00 R$700,00 

TOTAL R$700,00 
 

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE MUSCULAÇÃO 

Devido à grande demanda de alunos nos horários de pico da academia, foi necessário a 
ampliação do espaço da musculação, para conseguirmos atender a todos os associados. 
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Para isso, incorporamos a sala de ginástica (G2) em continuidade da área da 
musculação. 

SERVIÇO DE GESSO E PINTURA 1 R$500,00 R$500,00 

TOTAL R$500,00 
 

VENTILADORES 

Para melhorar a circulação e climatização de ar do novo espaço ampliado da 
musculação, foram comprados mais ventiladores para serem instalado no ambiente. 
Também foram comprados dois ventiladores para a sala de Pilates, para nos 
adequarmos aos novos protocolos de funcionamento das Academias. 

VENTILADOR DE PAREDE 4 R$ 226,00 R$904,00 

TOTAL R$904,00 
 

PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO ESPAÇO SAÚDE 

Foi realizado o tratamento das infiltrações, rachaduras e demais problemas na estrutura 
interna e externo do complexo. Também foi realizado pintura dos mesmos espaços. 

TINTA ACRÍLICA BRANCA  8 R$260,00 R$2080,00 

TINTA BRANCO GELO TETO 6 R$340,00 R$2040,00 

MASSA CORRIDA  4 R$68,00 R$272,00 

TOTAL R$4.392,00 
 

REFORMA DE BARRAS OLIMPICAS DA SALA DE CROSS FIT 

Devido à grande utilização das barras olímpicas da modalidade de Crossfit, houve a 
necessidade de revitalização desses acessórios. 

Fizemos também a pintura da sala e de todos os equipamentos e acessórios do espaço 
que estavam enferrujados e deteriorados. 

REFORMA DE BARRAS 27 R$400,00 R$10.800,00 

TOTAL R$10.800,00 
 

CRIAÇÃO DE NOVA INTERFACE DA ACADEMIA NO SITE DO IATE 

Estamos finalizando a criação do novo sistema online de agendamento e gerenciamento 
de atividades para os alunos da academia 
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O Sistema online será desenvolvido para a navegação via plataforma (WP - Wordpress 
Customizado), com administrador de conteúdo para facilitar a interação dos usurários. 
Oferecerá uma maneira fácil e integrada de controlar as disponibilidades de horários e 
professores. 

 

CRIAÇÃO DE PÁGINA WEB 1 R$13.500,00 R$ 13.500,00 

MIGRAÇÃO DE DADOS SISTEMA TCF-CLUBE 1 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 

TOTAL R$ 18.000,00 
 

REFORMA DOS CLIMATIZADORES DE AR DO ESPAÇO SAÚDE 

Foi feito a substituição das colmeias/filtros, pintura das caixas e substituição de 
componentes internos dos aparelhos, pois os mesmos estavam desgastados devido ao 
uso intenso dos mesmos. 

MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES  9 R$1.656,00 R$ 14.904,00 

TOTAL R$ 14.904,00 
 

AQUISIÇÃO DE NOVAS BALANÇAS PARA OS VESTIÁRIOS DA ACADEMIA 

Foram adquiridas balanças digitais para substituir as antigas dos banheiros da 
Academia, pois estamos danificadas e precisando de muita manutenção. 

BALANÇA DIGITAL  2 R$160,00 R$320,00 

TOTAL R$ 320,00 
 

MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DAS FACHADAS DO PRÉDIO DA 
ACADEMIA 

Foram substituídos vidros que estavam trincados na fachada (pele de vidro). Também 
foi realizada uma vistoria para detectar possíveis vidros soltos.  

Substituição de vidros trincados   R$ 1.037,00 

TOTAL R$1.037,00 
 

RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA MUSCULAÇÃO E 
ERGOMETRIA. 
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Foi realizado tratamento em peças de equipamentos de musculação bem como, 
cromagens das empunhaduras dos aparelhos articulados, além da reforma das antigas 
esteiras e elípticos que estavam enferrujados. 

PINTURA DE PEÇAS DE APARELHOS DE 
MUSCULAÇÃO 46 R$ 31,25 

R$ 1.437,50 

TOTAL R$1.437,50 
   

APARELHO PULVERIZADOR ELÉTRICO 

Foram adquiridos, três aparelhos pulverizadores para serem usados para desinfecção 
dos ambientes da Academia e sauna, conforme orientação estabelecidas pelos órgãos 
responsáveis.    

APARELHO PULVERIZADOR ELÉTRICO 3 R$800,00 R$2.400,00 

TOTAL R$2.400,00 
 

RELATÓRIOS QUANTITATIVOS 

A Academia no mês de janeiro estava com 2.693 alunos matriculados em diversas 
atividades físicas orientadas que ocorrem todos os dias da semana, inclusive nos finais 
de semana. Porém devido a pandemia tivemos uma diminuição drástica no quantitativo 
de alunos matriculados nesse 1º semestre. 
 
Horário de funcionamento da Academia:  
Segunda a sexta de 06h às 22h 
Sábados de 08h às 17h 
Domingos e Feriados de 09h às 15h 
   

Valor da receita no 1º semestre. 

Desconto Quant Valor  Total por desc. 

0.00 1684 R$ 150,00 R$ 252.600,00 

10.00 717 R$ 135,00 R$ 96.795,00 

20.00 189 R$ 120,00 R$ 22.680,00 

30.00 29 R$ 105,00 R$ 3.045,00 

40.00 8 R$ 110,00 R$ 880,00 

50.00 2 R$ 75,00 R$ 150,00 

VALOR TOTAL DO MÊS FEVEREIRO R$ 356.481,65 

TOTAL ARRECADADO ATÉ O DIA 15/03 R$ 868.515,57 

 

Valor da receita referente a multas dos serviços da Academia no 1º semestre. 
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 A Academia arrecadou no 1º semestre de 2020 o valor de R$12.964,00 (doze mil 
novecentos e sessenta e quatro reais), referente aos lançamentos de multas que são 
aplicadas aos associados pelo não comparecimento de serviços agendados como: 
avaliação física, montagem de série, fisioterapia, nutricionista, Power Plate e Pilates em 
aparelhos, sem a devida desmarcação dentro das regras estabelecidas no contrato de 
matrícula da Academia.   

 

Valor da receita referente a taxa de Personal Trainer da Academia, 1º semestre. 

A Academia arrecadou no 1º semestre um valor de R$15.941,00 (quinze mil 
novecentos e quarenta e um reais), referente a taxa de Personal Trainer que é 
recolhida dos professores da Academia que atuam como Treinadores particulares, na 
modalidade permissionários de utilização de espaço em horários contrários aos de 
trabalho. 

O profissional paga uma taxa de R$11,30 (onze reais e) por crédito, na tesouraria do 
clube, que permite o atendimento de um aluno por hora. O valor mínimo que o 
profissional pode validar a cada compra é de 30 créditos.    

TAXA DE PERSONAL 2º SEMESTRE DE 2019 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

 R$ 3.277,00  
 R$ 
8.935,00  

R$ 
3.729,00       

Total  R$ 15.941,00                                                                                                                 
 

EVENTOS REALIZADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 

*Devido a pandemia não foram realizados eventos no 1º semestre. 
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DIRETORIA SOCIAL 
Diretor Social: Nelson Campos 
Vice-Diretor Social: Eider Alves de Faria e Queiroz 
 
 
A Diretoria Social é a responsável pelo planejamento e realização dos principais eventos 
sociais do clube e tem como objetivo oferecer qualidade, conforto e, principalmente, o 
bem-estar do quadro social do clube. 
  
Para que o Iate Clube possa trazer eventos na qualidade que seu público interno a 
valores acessíveis, os eventos realizados têm parte do custo do ingresso subsidiado pelo 
clube. 
  
Portanto, durante o planejamento de atividades sociais anuais, a gestão do Clube 
procura destacar recursos para apoiar a realização dos eventos, sendo a arrecadação 
das festas destinada para diminuir os débitos. 
  
  
FEIJUCA PRÉ-CARNAVAL DO IATE 
  
Como tradição, todos os anos a Diretoria Social realiza a Feijuca Pré-carnaval do Iate 
Clube de Brasília. 
  
Esse ano a festa aconteceu no dia 15 de fevereiro, sábado. Nessa edição o evento teve 
início às 13h e seguiu até às 19h30. 
  
Com um belo dia ensolarado, foi uma festa que contou com a presença 734 (setecentos 
e trinta quatro) pessoas, sendo 491(quatrocentos noventa um) sócios e 243 (duzentos 
quarenta três) convidados, tendo seus 750 (setecentos  cinquenta) ingressos esgotados 
dias antes do evento e 16 (dezesseis) pessoas não compareceram),  com direito 
camisetas, bebidas alcoólicas,  feijoada e sobremesas. 
  
Com o tema: Feijuca Tropical no Havaí, a decoração neste ano ficou a cargo da 
decoradora Eliana Brandão, que fez um projeto inspirado no Hawaii e nos 60 anos que 
o Iate Clube de Brasília está realizando no ano de 2020. 
  
O Buffet escolhido foi a Cozinha do Mundo, que serviu durante todo o evento produtos 
de excelente qualidade e com uma apresentação requintada, além de deliciosas 
sobremesas. Uma inovação esse ano foi que a decoração trabalhou junto com o buffet 
para colocar os doces no mesmo espaço o qual foi servida a feijoada. Portanto, após a 
feijoada, em uma continuação da mesa, o convidado já poderia se servir com os doces. 
  
A pista de dança ficou cheia durante todo o evento. Pela primeira vez a Feijuca contou 
com 3 (três) atrações musicais. A festa começou comandada pelo grupo 7 na Roda com 
o melhor do samba raiz. Com um repertório mais voltado para a música baiana, Thiago 
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Nascimento e fez todo mundo entrar no ritmo do axé até o último minuto. Para encerrar 
em grande estilo a cantora Dhi Ribeiro com samba, pagode e axé. Durante o início e 
intervalos entre os shows, contamos com o DJ Andrey Carvalho conhecido do público do 
Iate. 
  
Nessa edição, a Diretoria Social manteve a brinquedoteca com 60 (sessenta) crianças 
com alimentação diferenciada, uma demanda antiga dos associados, que utilizaram e 
aprovaram a ideia, pois curtiram a festa e ficaram tranquilos ao deixar seus filhos com 
nossos colaboradores. 
  
O serviço de bar montado no evento também foi um sucesso e atenderam perfeitamente 
a demanda. Foram servidos Chopp da Cervejaria Stadt, Cervejas Heineken e Amstel, 
caipiroskas preparadas na hora com vodka Absolut, Refrigerante, Suco e Água até o final 
do evento. 
  
  
MATINÊ DA ALEGRIA 
  
A mais animada festa de carnaval para as crianças de Brasília, a Matinê da alegria 2019, 
foi realizada nos dias 23 e 25 de fevereiro de 2020, no horário de 15h às 19h, ressaltando 
que na atual gestão a matinê da alegria passou a ser realizado em 2 (dois) dias, domingo 
e terça-feira. Eventos com sucesso de público.  
  
Como de costume, o tema do primeiro dia foi “Super-heróis”, e, na terça-feira de carnaval, 
“Neon”. Durante os dois dias de evento, com a presença de um grande público - a maioria 
de associados - garantiu a animação do início ao fim. Os funcionários do Clube que 
fizeram a decoração do salão da sede social das duas matinês. 
  
Para fazer a animação do evento, foi contratada a Companhia Sol e Lua, uma empresa 
especializada em eventos infantis, e conhecida do quadro social, que realizou 
brincadeiras, pinturas de rosto e performances com super-heróis e robôs neon. O Dj que 
comandou a pista foi o DJ Andrey, que não deixou nenhuma criança parada, colocando 
as músicas preferidas dos pequenos e marchinhas de carnaval para os pais e avós.  
  
Muita serpentina, confete e espuma fez parte do evento, onde o público presente pôde 
ainda se deliciar com uma grande variedade de produtos na praça de alimentação como 
Pipoca, Churros, Batata Frita, Crepes doces e salgados e Din-Din Gourmet. O público 
contou ainda com pontos de vendas de adereços e acessórios carnavalescos. Neste 
ano, chamou atenção de uma considerável presença de adolescentes que ficaram 
circulando na área externa ao redor da piscina do feijão. 
  
Foi uma diversão também para os pais e avós que acompanharam as crianças, inclusive 
na sua maioria fantasiados.  
  
  



31 
 

PANDEMIA COVID-19 
  
A Diretoria Social teve suas atividades suspensas por conta do Decreto do Governador 
do Distrito Federal que determinou o fechamento dos clubes recreativos a partir do dia 
20 de março de 2020 devido a pandemia da coronavírus-COVID-19. Assim sendo, a 
festa de aniversário do Clube que estava previsto para um domingo com churrasquinhos, 
bebidas e para a criançada brinquedos, sucos, cachorro quente, pipoca, churros, dentre 
outros. O baile de comemoração dos 60 anos do Iate Clube de Brasília, inclusive com a 
contratação do cantor Diogo Nogueira com sua banda também precisou ser cancelado. 
A Comissão de Eventos com base no Termo de Referências já tinha analisado 4 (quatro) 
proposta de empresas de decoração e também 4 (quatro) proposta de Buffet, além das 
apresentações das mesmas. Foi selecionada para decoração a empresa Maria Helena 
Decoração e o buffet por conta da Banqueteria Rio 40 ºC, todavia os contratos não foram 
firmados.  
 
Com relação a Festa Junina, os contratos dos cantores foram enviados e cancelados 
com os artistas Henrique e Ruan, Xambinho do Acordion e a banda Chiclete com 
Banana. 
 
A reabertura do Clube foi parcial, por meio de Decreto, no dia 04 de julho de 2020, sem 
previsão de autorização do Governo do Distrito Federal para shows e eventos que 
provoquem aglomeração de pessoas.  
 
 
 
   
DIRETORIA CULTURAL 
Diretor: Carlos Alberto Santiago 
 
O organograma atual da Diretoria Cultural está demonstrado abaixo, onde a Diretoria é 
responsável por exercer e planejar atividades de elaboração, organização, e divulgação 
de eventos culturais, no intuito de proporcionar aos sócios e seus convidados, momentos 
de entretenimento e cultura. Além disso, é também responsável pelas atividades de 
manutenção, conservação e atualização do acervo administrativo e histórico pertinentes 
ao setor Memorial, e Iate TV.  
 
 

 

 

 

 
 

DIRETORIA CULTURAL        
Santiago)

        IATE TV MEMORIAL 
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Encontros Literários 
 
Apoio, organização e logística da Diretoria Cultural nas edições do Projeto Encontro 
Literário, realizadas nos dias: 06/0 e 05/03, no Salão Social e Antiga Sede.  Evento 
fechado ao público pelo grupo de leitura Livros e Raquetes, promovido por Sócias Iatistas 
e entusiastas de obras literárias nas primeiras quintas-feiras de cada mês. Os livros 
apresentados nos encontros são escolhidos pelas aniversariantes.  
 
No dia 06 de fevereiro, o grupo Livros e Raquetes, com o apoio da Diretoria Cultural, 
realizou sua primeira edição Encontro Literário do ano de 2020, onde foi discutido sobre 
o livro O APANHADOR NO CAMPO DE CENTEIO, do americano J. D. Salinger, texto 
que desperta grande interesse há décadas, e contou com a participação de Sócios e 
convidados. 
O Grupo Sociedade Literária Livros e Raquetes, criado há 6 anos, realiza, com apoio da 
Diretoria Cultural, encontros mensais para confraternização e debate de um livro 
escolhido previamente. Nesse período, já foram lidos mais de 60 livros, com enorme 
diversidade de temas, autores e países de origem 

Esses eventos foram custeados pelo grupo de Livros e Raquetes com o apoio da Diretoria 
Cultural, com a cessão de espaço, projeção, organização e logística sem oneração para o 
Clube.  
 
Cine-Literatura 
 
A Diretoria Cultural em parceria com o coordenador do Grupo Cine-Literatura Nagib 
Nassar, Sócio do Clube desde 1987, durante o primeiro semestre tem presenteado aos 
sócios e convidados com exibição de filmes realizados nas datas: 12/02 e 5/03, no Salão 
Social e Antiga Sede, onde foi assistido e debatido do seu 1º encontro do ano, o filme “O 
Americano Tranquilo”, em fevereiro e a partir do mês de abril o grupo juntamente com o 
coordenador fizeram debates e análise de vários filmes pelo whatsapp. 
 
Estes eventos realizados foram custeados pelos Grupos Livros e Raquetes e o Cine-
Literatura, com o apoio da Diretoria Cultural com a cessão de espaço, projeção, 
organização, divulgação e toda logística da Diretoria Cultural. 
 
 
III Concurso de Fotografia do Iate Clube de Brasília em parceria com a 
FENACLUBES Período de 15.02 a 16.03/2020. 
 
O Iate Clube de Brasília através de sua Diretoria Cultural do Iate, planejou e preparou 
toda estratégia, logística e marketing para realização da 3ª edição do Concurso de 
Fotografia, em parceria com a FENACLUBES denominado “O orgulho da bandeira da 
FENACLUBES para meu Clube”, uma excelente oportunidade para mostrar todo o seu 
talento. Onde as Bandeiras da FENACLUBES ficaram expostas no Mastro principal em 
frente a Piscina do Feijão e na Náutica, para os associados fazerem suas fotos durante 



33 
 

todo período de realização. Abaixo descreve algumas demandas que foram realizadas 
tais como: 
 
 Definição do tema, formato/layout, local, premiação, cronograma junto ao Comodoro; 
 Elaboração e coordenação do projeto das artes do cartaz, de excreção;  

 Elaboração e coordenação do projeto, das artes do cartaz, Regulamento, ficha de 
inscrição, convite a comissão julgadora, e divulgações por meios de grupos de e-
mails da Diretoria Cultural, Conselho Deliberativo, e relatórios com planilhas 
contendo previsão de gastos, circular interna, briefing, check com todas as 
informações necessárias do evento; 

 As inscrições tiveram divulgação semanalmente em todos meios de comunicação do 
Iate no período de 15 de fevereiro a 16 de março de 2020. Com recebimento de foto 
juntamente com o formulário de inscrição devidamente preenchido por e-mail 
dir.culturalicb@gmail.com. Para facilitar a participação dos Sócios, o qual por falta 
de coro dos inscritos foi cancelado. 

 

EXPOSIÇÃO “ARTES AO VENTO V”, NO PERÍODO DE 12 A 22 DE MARÇO. 
 
A Diretoria Cultural do Iate Clube de Brasília, em parceria com a Associação Candanga 
de Artistas Visuais (ACAV), realizou todo planejamento e organização de sua quinta 
edição da exposição coletiva de pinturas: ARTES AO VENTO V, em homenagem às 
mulheres. O Vernissage estava tudo pronto para sua realização no dia 12 de março, que 
contou com mais de 50 trabalhos de artistas renomados da ACAV, expostos no Iate TV. 
O qual por motivo da pandemia não ocorreu sua abertura, e estas obras estão expostas 
no Iate Tv.  
 
ACAV já havia contratado todo o serviço de coquetel de abertura, sonorização, transporte 
e doação de uma obra de arte para compor o acervo do clube, conforme todos os anos 
acontecem. A DIRETORIA CULTURAL, também já tinha preparado toda logística, cessão 
do espaço Iate TV, divulgação interna, serviços de fotógrafo, coordenação, organização, 
montagem para a realização. Com tudo pronto, a abertura do evento não aconteceu por 
motivo da pandemia.  
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO EM QUE O CLUBE ESTEVE 
FECHADO.  
 
Durante o cumprimento aos decretos do Governo do Distrito Federal, que o Iate Clube 
de Brasília permaneceu fechado para os Associados. A Diretoria Cultural com sua equipe 
reduzida e trabalho home Office deu continuidade nos serviços de rotinas e 
administrativo do setor, como processamento técnico de manutenção, organização, 
atualização e backup dos documentos do acervo do Cultural/Memoria, e melhorias nas 
instalações do Iate, IATE TV e SALA DE ESTUDOS, também trabalhou arduamente para 
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as demandas finais  do grandioso  projeto do Livro dos 60 anos do Iate, contendo fotos 
históricas do clube que será lançado após em data a ser definida posteriormente. Essas 
demandas estão descritas nos anexos do Iate TV e Memorial 
 
FINALIZAÇÃO DO PROJETO DO LIVRO HISTÓRICO DOS 60 ANOS DO IATE 
  
Projeto Criação do Livro: “Histórico comemorando os 60 anos do Iate Clube de Brasília”. 
Com o olhar já pensando nos 60 anos de existência do Iate Clube, o Comodoro Rudi 
Finger idealizou e solicitou à Diretoria Cultural a elaboração do Livro com temática: “60 
ANOS - IATE CLUBE DE BRASÍLIA” onde está sendo registrado os momentos de 
relevância histórica de sua fundação das décadas de 60 a 2020.  Que ficarão marcados 
em cerca de 186 páginas, depoimentos, cultura, avanços, conquistas e muitas 
curiosidades, com objetivo principal de levar a história do Iate Clube de Brasília ao 
conhecimento de todo Público a Nível Nacional e Internacional. 
 
Como parte do planejamento do livro 60 anos do Iate Clube, a Diretoria Cultural neste 
semestre desenvolveu todo um trabalho de longa duração tais como: 
 

 Reuniões com a comissão Especial para Revisão e Fiscalização do Livro de 60 anos 
do Iate Clube de Brasília; 

 Renovação do contrato do designer gráfico para todo o trabalho de elaboração do 
livro; 

 Levantamento histórico juntamente com todas as diretorias do Clube envolvidas;  
 Seleção de fotos e conteúdos englobando cada diretoria;  
 Reuniões com a comissão para ajudar na finalização do livro dos 60 anos; 
 Reuniões com o Comodoro onde foi apresentado duas bonecas com layouts 

diferentes do livro contendo no conteúdo os títulos abaixo: 
 

ASSUNTO ABORDADO NA DIAGRAMAÇÃO NO ESCOPO DO LIVRO: 
JK NO IATE CLUBE ESPORTES COLETIVO 
DEPOIMENTOS DIRETORIA SOCIAL 
HISTÓRICO DIRETORIA CULTURAL 
INTRODUÇÃO CIATE 
INAUGURAÇÕES MARCANTES EMIATE 
NÁUTICA DIRETORIAS DE ATIVIDADES MEIOS 
ESPORTES INDIVIDUAIS CELEBRIDADES NO IATE 

 
 

PROJETO DE REFORMULAÇÃO DE UM NOVO LAYOUT DAS PÁGINAS DO 
CULTURAL DO SITE DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

  
A Diretoria Cultural fez uma nova reformulação no layout do projeto para a nova página 
do Cultural, no site do Iate que será criado pela empresa GUINAWEB ATELIÊ DESIGN 
que cuida do site do Clube e posteriormente será alimentada pela Diretoria Cultural, 
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juntamente com a empresa contratada. O projeto visa trazer mais visibilidade a parte 
Cultural e Memorial do Clube para os sócios e visitantes da página. 
 
Como estratégia para conquista e melhoria nas divulgações das atividades culturais no 
exercício de 2020, o projeto abrangerá a alimentação da página, onde serão publicados 
eventos e projetos culturais tanto do Iate Clube, quanto os que acontecerão em Brasília, 
bem como fotos após a realização dos eventos. Contará também as histórias e fatos 
mais marcantes sobre a Fundação do Clube e as principais atividades culturais 
realizadas, no qual o conteúdo já está preparado, apenas aguardando a reformulação 
pela empresa contratada, conforme descrito no anexo do Memorial. 
 
Quadro1: das atividades da Diretoria Cultural 1º semestre de 2020. 
DIRETORIA CULTURAL –  EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS. 

DESCRIÇÃO DATA 
Nº 
PESSOAS 

LOCAL DESPESAS RECEITA 

PROJETO ENCONTRO LITERÁRIO 

ENCONTRO 
LITERÁRIO  

12/02/20 30 
SALÃO 
SOCIAL 

APOIO ........... 

ENCONTRO 
LITERÁRIO  

05/03/20 
30 ANTIGA 

SEDE 
APOIO ........... 

PROJETO CINE-LITERATURA 

CINE-LITERATURA  
06/02/20 20 

SALÃO 
SOCIAL 

APOIO ........... 

CINE-LITERATURA  
05/03/20 

20 ANTIGA 
SEDE 

APOIO ........... 

III CONCURSO 
DEFOTOGRAFIA  

15.02 a 
16.03; 20 

03 
IATE TV 

ESTRUTURA E 
ORGANIZAÇÃO 

........ 

EXPOSIÇÃO “ARTES 
AO VENTO V”,  

12 a 22.03 
......... 

IATE TV 
ESTRUTURA E 
ORGANIZAÇÃO 

.......... 

LIVRO: 60 ANOS DO IATE DIR.CULT .......... 

CATÁLOGO COM MAIS DE 124 OBRAS DE ARTES 
CATALOGADAS 

DIR.CULT .......... 

NOVO LAYOUT DAS PÁGINAS DO CULTURAL  DIR.CULT .......... 

VALOR TOTAL:   

Fonte: Sistema Benner e Planilhas de Controle Internos – Diretoria Cultural 
 
FOTOS DOS EVENTOS 

 
Livros e Raquetes 
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Cine-Literatura 

  
 

  
Exposição Coletiva: Artes ao Vento V, no Iate Tv 
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Recepção do Iate 

TV 
Sala de estudo Cyber Café 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Capa e Contracapa do Livro: “Histórico comemorando os 60 anos ICB”. 
 

  

Catalogo das obras de Artes Live Cultural  
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Imagem do projeto da página 
do Cultural 

Imagem dos arquivos com conteúdo histórico da 
página do Cultural 

 
 
  

  

Imagem dos arquivos com 
conteúdo do Iate inconcert de 
2015 a 2019 

Imagem dos arquivos com conteúdo dos 
eventos página do Cultural 
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ESPAÇO IATE TV 

 
O espaço IATE TV tem por finalidade, proporcionar aos usuários ambiente saudável, 
com instalações técnicas adequadas; objetivando o uso da televisão (Cine Iate), 
ministração de aulas e palestras, a leitura de jornais e revistas, bem como utilização dos 
equipamentos de informática configurados para acesso à internet, correio e jogos 
eletrônicos. 
 
Desde 1º de fevereiro de 2018, à Diretoria Cultural tem assumido o Iate TV, e vem sendo 
com muita dedicação, responsável pelo gerenciamento dos espaços Iate TV e Sala de 
Estudos, ampliando e sediando mais atividades culturais como a galeria permanente do 
acervo de obras de artes do Iate Clube, exposições de artes individuais e coletivas, a 
guarda dos troféus, exposições de fotos relevantes a memória do Clube, shows e entre 
outros. E também criou um lugar com 05 (cinco) mesas para atender o grupo do jogo de 
carteado, mantendo a mesma estrutura com as duas mesas de xadrez e Projeto Piano 
no Iate TV, disponibilizado ao sócio que gostam de jogar xadrez, carteado e tocar Piano. 
 
Durante este semestre, mesmo com o período que o Iate TV permaneceu fechado por 
motivo do contagio da pandemia. A Diretoria Cultural pensando na segurança, conforto 
e bem-estar do sócio, realizou melhorias nas instalações do Iate, IATE TV e SALA DE 
ESTUDOS pelas equipes de Engenharia e DOL,tais como: 
 

 Reparos na pintura da parede do fundo da Recepção do IATE TV; 
 Pintura geral da sala de COMPUTADORES; 
 Pintura geral da Recepção da sala de leituras; 
  Pintura geral nas 3(três) salas de estudos; 
 Pintura dos 4(quatro) banheiros da sala de estudos; 
 Reforma geral das cadeiras da sala de computadores. 
 Reparos nas poltronas das salas de estudos; 
 Limpeza geral nas luminárias, ar condicionado e todos os objetos para evitar o contágio 

da pandemia; 
 Foi realizada ligações e envio de email com protocolo, para todas as empresas 

solicitando a suspensão temporária no recebimento de todas as assinaturas que o Clube 
possui, dos jornais e revistas em sua forma impressa, no prazo  de 30 dias de abril a 
maio, também foi feito um relatório minucioso com registro de todas ligações pela 
Diretoria Cultural, ainda no mês de junho voltamos a ligar para todos novamente 
solicitando a suspensão por  mais um período , conforme o quadro abaixo. 
 
Quadro 1- Relação de Revistas 

EDITOR ABRIL -RELAÇÃO DE REVISTAS - IATE TV 

REVISTA QUANT. REVISTA QUANT. 

CARAS 1 VEJA 2 

CLAUDIA 1 ÉPOCA 2 
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QUATRO RODAS 1 ISTO É 1 
EXAME 1 ISTO É DINHEIRO 1 
REVISTA DO IATE 1   
SUPER INTERESSANTE 1   
MARIE CLAIRE 1   

Fonte: Levantamento da relação de revistas no Iate Tv, realizado em dezembro de 2020. 
 
 

Quadro 2-Relação de Revistas Jornais 
ASSINATURAS QUE O CLUBE POSSUI  DOS JORNAIS  EM SUA FORMA IMPRESSA. 

DESCRIÇÃO QUANT. QUANT. 
JORNAIS SEMANA FINAL 

SEMANA 

EDITORA O GLOBO – DOS JORNAIS O GLOBO E VALOR 
ECONÔMICO 

2  

EDITOR CORREIO BRAZILIENSE – JORNAL CORREIO 
BRAZILIENSE  

2 4 

EDITORA DO JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO – 
ESTADÃO 

1 1 

EDITORA DO JORNAL DE BRASÍLIA  1 1 
EDITORA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO 1 1 
   

Fonte: Levantamento da relação de revistas no Iate Tv, realizado em dezembro de 2020. 
 

No período de janeiro a 20 de março de 2020, foram atualizados os seguintes itens 
citados abaixo: 

 Continuidade na atualização dos controles em planilhas no Excel dos acessos dos sócios 
aos jornais, revistas, correio e jogos eletrônicos, computadores por 30 minutos de uso 
para cada sócio, baias na Sala de Estudos por 7 horas no máximo com fila de espera; 
empréstimos das toalhas e baralhos. 

  Controle dos gastos com café, açúcar, adoçante, e do orçamento do Iate TV;  
 Limpeza das máquinas de café do Iate TV a cada 45 minutos; 
 Readequação nos horários dos funcionários do Iate TV, evitando acúmulo no banco de 

horas; 
 Continuidade no controle e gerenciamento dos contratos e chaves dos armários do Iate 

sobre a responsabilidade e supervisão da Diretoria Cultural.  
 
Manutenção e doação de Livros 
 
Em virtude da manutenção dos Espaços Literários nas dependências do Iate, a Diretoria 
Cultural tem todo o cuidado de fazer a limpeza e organização dos livros nas estantes dos 
espaços: “Espaço Leitura do Iate TV”, “Espaço Livros e Raquete” e “Espaço Leitura dos 
funcionários”, para melhor atender a cada leitor com segurança. 
 
  Quadro 3- acesso as salas de estudos. 
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Fonte: Planilhas de Controle de Acesso Internos – Iate Tv e Diretoria Cultural 

 
  Quadro 4- acessos aos computadores. 

 
 
Fonte: Planilhas Internas de Controle de Acesso – Iate Tv e Diretoria Cultural 

 
 
MEMORIAL 
 
Atualização, organização, conservação, manutenção, divulgação e higienização de todo 
o acervo do Memorial, para disponibilizar cada vez melhor o acesso às informações 
documentais, bibliográficas e artísticas. 
 
Atividades desenvolvidas pela Diretoria Cultural e Memorial. 
 
Elaboração de relatórios financeiros dos eventos culturais com toda a estratégia para 
sua realização de 2020; Preparação e supervisão do calendário de eventos e outros 

0
200
400
600
800

1.000
1.200 1.002

566 560

0 0 0

CONTROLE DE ACESSO A  SALA DE ESTUDOS 2020

Série1

0
100
200
300
400
500
600 501

400

200

0 0 0

CONTROLE  DE ACESSO AOS COMPUTADORES 2020

Série1



42 
 

projetos em desenvolvimento na área cultural para o ano de 2020, acompanhado de 
relatório minucioso de previsão de gastos desta Diretoria Cultural, Memorial e Iate TV; 
Elaboração de circular interna, briefing e check list para os setores envolvidos, com todas 
as informações necessárias para realização de cada evento, junto aos setores 
envolvidos; Solicitações e acompanhamento de divulgação dos eventos por meio de 
grupos de e-mails da Diretoria Cultural, Conselho Deliberativo e Conselho Diretor; 
Solicitações de liberações de acesso para convidados e prestadores de serviços de 
eventos ao setor de secretaria social; Elaboração e acompanhamentos de toda 
estratégia com programação, planejamento, planilhas de previsão de gastos, montagem, 
iluminação e desmontagem para realização dos eventos culturais supracitados; 
Solicitações de divulgação dos eventos por meio de grupos de e-mails da diretoria 
cultural; 
 
Realização de inúmera seleção de fotos e pesquisas históricas, em diversos informativos 
e sites, entre outras demandas para inclusão no livro dos 60 anos do Clube;  
Atualização do conteúdo e finalização do catálogo, logo contendo inúmeras fotos e 
descrição das obras de artes de diversos artistas que expuseram no Iate e doaram suas 
obras como aquisição histórica para o Clube, que se encontram expostas nos diversos 
setores; 
 
Coordenação e supervisão das demandas administrativas no que envolve a gestão dos 
setores, Cultural e Iate TV acompanhando e controlando folha de ponto e outras 
demandas no programa de gestão da equipe da Diretoria Cultural, e no que for 
necessário; Continuidade no processamento técnico de organização, atualização e 
backup dos seguintes documentos do acervo do Cultural/Memorial: Multimídias CD’s e 
DVD’s, contendo vídeos com filmagens, jornais semanais, troféus, atas das reuniões, 
fotografias impressas e digitais, acervo das obras de artes, descartes de jornais e 
revistas desnecessários e continuidade de backup do acervo do histórico do Iate para 
conservar e as facilitar pesquisas futuras;  
 
A Diretoria  Cultural elaborou o projeto "LIVE - CULTURAL". Em virtude da pandemia 
da Covid-19, para buscar inovação para os associados e visitantes online. O projeto seria 
em parceria com Emiate e o apoio da Diretoria de Comunicação e Marketing com 
diversas apresentações online com diversas programações, como contar um pouco da 
história do Iate junto à criação de Brasília, mostrar estilos musicais, aulas com finalidade 
artística. Visamos ainda atender os anseios dos Iatistas e da comunidade brasiliense 
diante do atual cenário por meio de Lives no Instagram, Facebook, YouTube, entre outras 
plataformas de transmissão ao vivo.  
Os quais não foram realizados por motivo de falta de equipamentos e mão de obra 
especializada. 
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Levantamento e organização de todo conteúdo histórico das décadas de 1960 a 2020 
com fotos e legenda dos eventos culturais de 2014 a 2019, organizados por projetos com 
legendas para alimentação da nova paginam do Cultural tais como: 
 
RELAÇÃO DAS FOTOS ORGANIZADAS PARA ALIMENTAÇÃO DA NOVA PAGINA 

DO CULTURAL  
 

 PROJETO ARTES INTEGRADAS são os eventos denominados Exposições Coletiva as e Individuais em 
diversas técnicas, Concursos de Fotografias, Noite Cultural “o Sonho de Jk realizado”, Gastronomia entre outros 
de 2014 a 2019 

 EXPOSIÇÃO COLETIVA “CAMINHOS DAS ARTES”,VERNISSAGE DIA 01/11/2014; 

 FESTIVAL GASTRONÔMICO EM 2014 

 EXPOSIÇÃO “O SONHO DE JK REALIZADO”, VERNISSAGE DIA 30/04/2015;  

 EXPOSIÇÃO “ARTE AO VENTO”, VERNISSAGE DIA 19/03/2015. 

 EXPOSIÇÃO “EXPRESSÃO DAS IMAGENS”, VERNISSAGE DIA -19/08/2015;  

 EXPOSIÇÃO “UMA HOMENAGEM A MEU PAÍS”, VERNISSAGE DIA 18/05/2016; 

 EXPOSIÇÃO “REVELAÇÕES”, ABERTURA DIA -20/04/2017; 

 EXPOSIÇÃO COLETIVA “TONS & ACORDES”, VERNISSAGE DIA 23/08/2017; 

 I SALÃO DE ARTE DA “ACAV & IATE”, VERNISSAGE DIA 08 A 20.11.17;  

 CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA REALIZADO NO PERÍODO DE -10 
A 26/17; 

 EXPOSIÇÃO “ARTES AO VENTO III”, VERNISSAGE DIA -07/03/2018; 

 ALUNOS DO CIATE VISITAM EXPOSIÇÃO “ARTES AO VENTO III”, DIA 14/03/2018; 

 EXPOSIÇÃO COLETIVA “IATE NAS ARTES” VERNISSAGE DIA -18/04/2018; 

 ALUNOS DO CIATE VISITAM EXPOSIÇÃO IATE NAS ARTES NO DIA 18/04/2018; 

 EXPOSIÇÃO COLETIVA “ARTE DE CRIAR”, VERNISSAGE DIA  09/05/2018; 

 ALUNOS DO CIATE VISITAM EXPOSIÇÃO COLETIVA “ARTE DE CRIAR” EM MAIO DE 2018; 

 EXPOSIÇÃO “DESAFIOS DA ARTE”, VERNISSAGE DIA 16 /08/18; 

 VISITA DO CIATE A EXPOSIÇÃO “DESAFIOS NA ARTE”,  DIA 22/08/18. 

 VERNISSAGE DE PREMIAÇÃO DO II SALÃO DE PINTURA “ACAV & IATE”, DIA  12 09/2018; 

 EXPOSIÇÃO “INOVAR I9” VERNISSAGE DIA 17.10/2018; 

 VISITA DO CIATE A EXPOSIÇÃO “INOVAR I9”, DIA 23.10/2018; 

 EXPOSIÇÃO COLETIVA “EMI-ARTE”, VERNISSAGE DIA 05.12/2018; 

 EXPOSIÇÃO COLETIVA “ARTES AO VENTO IV ”,  REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 31/03/19; 

 VISITA DO CIATE A EXPOSIÇÃO COLETIVA “ARTES AO VENTO IV”, DIA 20/03/19; 

 EXPOSIÇÃO COLETIVA “ARTE NO EMIATE”, REALIZADA NO PERÍODO DE 04 A 21.04/19. 

  CONCURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO NO PERÍODO DE 18.02 A 14.3/19. 

  EXPOSIÇÃO “PRAZER EM FAZER ARTE”, REALIZADA NO PERÍODO DE 27.08 A 08/09/19; 

 “II SALÃO DE PINTURA ACAV & IATE”, VERNISSAGE DIA 12 09/2018; 

 III SALÃO DE ARTES ACAV & IATE, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 29/19; 

 EXPOSIÇÃO COLETIVA “CELEBRANDO ARTE”, EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DA CASA 
DAS ARTES REALIZADA EM OUTUBRO DE 2019. 

 CONCURSO DE FOTOGRAFIA PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 18.02 A 14.3/19 
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PROJETO ENCONTRO DAS ARTES são eventos denominados Quintas culturais com diversas bandas, Sexta 
Culturais, Rcital de Piano, Natal das Crianças, Palestras, Lançamento de livros, Encontro Literário Livros e 
Raquetes, Cine-Literatura, Apresentações do Coral, Canta Brasília na homenagem ao Dia das Mães do Ciate, 
Coral Cantus Firmus na Chegada do Papai Noel, Poesia, músicas e shows com artistas de diversos ritmos de 
2011 a 2019. 

 RECITAL DE PIANO – REGINA MAURA DIA 13/08/2015; 

 NATAL DAS CRIANÇAS DIA 29/11/2015; 

 “APRESENTAÇÃO DO CORAL SARAZATE”, NO NATAL DAS CRIANÇAS DIA 06/12/2015; 

 PALESTRA DO ENCONTRO LITERÁRIO LIVROS E RAQUETES – REVOLTA DA CHIBATA 

 PALESTRA SUPERANDO OS MEDOS E AS ANSIEDADES, DIA 18.05/2017 

 PALESTRA CORA CAROLINA “A DOCEIRA DA CASA DA PONTE”,DIA 04.05.2017; 

 APRESENTAÇÃO CORAL CANTUS FIRMUS NA CHEGADA DO PAPAI NOEL DIA 10.12.2017; 

 CORAL CANTA BRASÍLIA NA HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DO CIATE DIA 06/05/2018; 

 PALESTRA “PANORAMA DA LITERATURA BRASILEIRA NOS SÉCULOS XX E XXI”, COM 
PALESTRANTE DE SÁ DIA 08/11/2018; 

 CORAL CANTUS FIRMUS NA CHEGADA DO PAPAI NOEL DIA 09/12/2018; 

 LANÇAMENTO DO LIVRO DA ELIETE DIA 24.10.2018; 

 ALMOÇO SHOW DE DIA DAS MÃES: COMO É GRANDE MEU AMOR POR VOCÊ! EM 2018 
 

PROJETO IATE IN CONCERT: Realizado pela primeira vez em 2015, o Iate in Concert foi pensando com três 
grandes objetivos: o desenvolvimento da cultura, ao colaborar com a promoção da música erudita para os Sócios 
do Iate e o grande público, apoiar a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro e estimular o 
engajamento social em favor dos mais carentes. 

 IATE IN CONCERT 2015  

 IATE IN CONCERT  2016 

 IATE IN CONCERT 2017 

 IATE IN CONCERT 2018 

 IATE IN CONCERT 2019 

 ENTREGAS DE ALIMENTOS REFERENTE AOS 5 ANOS DE IATE IN CONCERT 
Fonte: Levantamento da relação das fotos e legendas arquivo digital da Diretoria Cultural 

 
A Diretoria Cultural em virtude da pandemia realizou no 1º semestre de 2020, com 
poucas realizações dos eventos focando mais na confecção do Livro: “Histórico 
comemorando os 60 anos do Iate Clube de Brasília” e nas atividades administrativas de 
manutenção, organização, atualização e backup dos documentos do acervo do 
Cultural/Memorial, e melhorias nas instalações do Iate, IATE TV e SALA DE ESTUDOS. 
No qual, se destaca o projeto denominado “LIVRO DOS 60 ANOS DE IATE”, que será 
realizado em data a definir. 
 
 
 
 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
Diretora: Marili Maria Amorim Peixoto Rodrigues 
Vice-Diretor de Informática: André Ruelli 
 

Integrada às metas do Clube, esta Diretoria vem apresentar os avanços 
relacionados às condições técnicas, operacionais e motivacionais que ocorreram neste 
semestre, além das ações para enfrentamento dos desafios trazidos pela pandemia do 
Novo Coronavírus. 
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SETOR QNT SETOR QNT

ACADEMIA 52 INICIAÇÃO ESPORTIVA NATAÇÃO 4

ADM GERAL DO CIATE 15 INICIAÇÃO ESPORTIVA PATINAÇÃO 4

ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES COLETIVOS 12 INICIAÇÃO ESPORTIVA VELA 4

ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES INDIVIDUAIS 7 JURÍDICO 3

ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES NÁUTICOS 21 LAVANDERIA 4

ADMINISTRATIVO 4 MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS 42

BRINQUEDOTECA DA ACADEMIA 4 NATAÇÃO 6

BRINQUEDOTECA DO CLUBE 2 OBRAS  0

COM. E MARKETING 4 OUVIDORIA 1

CONSELHO DELIBERATIVO 4 PATINAÇÃO ARTÍSTICA 4

CONTABILIDADE 6 PETECA 1

CULTURAL 2 PONTO DE ABASTECIMENTO 2

DOL - APOIO/SEGURANÇA 43 PORTARIA SOCIAL 16

DOL - GERAL DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA 15 RECURSOS HUMANOS 7

DOL - JARDINAGEM 16 SAUNA 5

DOL - LIMPEZA 69 SECRETARIA SOCIAL 12

DOL - PISCINAS 32 SEDE SOCIAL E IATE TV 4

DOL - TRANSPORTE 8 SERVIÇO MÉDICO 9

EMIATE 2 SINUCA 1

ENGENHARIA 5 SOCIAL 2

GERAL DO PATRIMÔNIO 11 SUPERINTENDÊNCIA 5

INFORMÁTICA 4 TENIS 10

INICIAÇÃO ESPORTIVA ARTES MARCIAIS 2 TESOURARIA 5

INICIAÇÃO ESPORTIVA FUTEBOL 4 VELA 1

INICIAÇÃO ESPORTIVA FUTSAL 1 VOLEIBOL DE AREIA 1

 

Pessoal 

No encerramento do 1º semestre de 2020, o quadro de pessoal do Iate Clube de 
Brasília tem em sua composição 498 (quatrocentos e noventa e oito) funcionários. 

Assim, apresentamos a relação total de funcionários por área de lotação, até 
30/06/2020, a saber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sistema Benner RH  

 

Cabe destacar que, comparado ao semestre anterior, houve aumento de apenas 1 
(um) funcionário, conforme segue: 
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Comparativo da evolução do quadro de pessoal entre o semestre anterior e o atual. Fonte Sistema Benner 
RH 

Ações para enfrentamento da pandemia 

A situação pela qual o mundo enfrenta  a  pandemia pelo novo coronavírus 
atualmente trouxe ao RH desde meados de março/2020 inúmeros desafios, dos quais 
podemos citar a necessidade imediata de implementar e gerenciar a metodologia de 
trabalho “home office”, bem como a concessão de férias não-planejadas, inúmeras 
suspensões de contratos de trabalho possibilitada pela Medida Provisória  936 e, ainda, 
estudar e sugerir as possibilidades de reduções de jornada de trabalho e, 
consequentemente, salarial. 

Diante de toda situação imprevisível e absolutamente nova, foi necessário que o 
RH se adaptasse à realidade para transparecer aos colaboradores tranquilidade em meio 
a um cenário que fortalece incertezas, ansiedade e que, por se tratar da área que efetua 
a gestão de pessoal, é necessário haver extrema responsabilidade e precaução na 
tomada de decisões, bem como no momento de repassá-las aos colaboradores. 

Ante ao atual cenário a DARH procurou adotar medidas e protocolos indicados 
pelas autoridades de saúde, bem como, aplicar o que há de mais atual em termos de 
legislação, a fim de afastar os empregados do grupo de risco e os que se encontravam 
sem atividades devido a suspensão de diversas atividades no Clube. 

No primeiro momento, nos meses de março e abril, quando foi determinado o 
fechamento do Clube, foram concedidas férias e licença prêmio aos empregados que já 
haviam adquirido direito a concessão e que estavam lotados em áreas que ficaram sem 
atividades ao quadro social, bem como também concedemos àqueles que não 
suspenderam completamente as atividades, mas tiveram sua demanda reduzida, das 
quais elencamos as seguintes áreas afetadas: Academia, Sauna, Ciate, Escolas de 
Esportes Individuais e Coletivos e Iate TV. 

497
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497,2
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Evolução do Quadro de Pessoal
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Diante da necessidade de concessão dos direitos supracitados, informamos que o 
total de benefícios concedidos – relativo ao direito a férias e licença prêmio - é de 427 
(quatrocentos e vinte e sete), fato que demonstra expressivo aumento comparado ao 
mesmo período do ano anterior, senão vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema Benner RH  

 

Não obstante, diante da continuidade da suspensão das atividades do Clube, 
esgotadas as possibilidades de manter afastados os empregados sem atividades pelos 
mecanismos legais constituídos até então, a DARH, com o apoio da Diretoria Jurídica, 
propôs à Comodoria a aplicação da MP 936/2020 que instituiu o Programa de 
Preservação do Emprego e Renda, sendo que tal medida possibilitou a suspensão dos 
contratos de trabalho por até 60 dias e a redução da jornada de trabalho por até 90 dias. 

Assim, sem uma data efetiva de possível retorno das atividades, decidiu-se que 
adotaríamos as suspensões de contrato de trabalho a partir do dia 04/05/2020, 
inicialmente, pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período. No primeiro momento 
foram suspensos 201 (duzentos e um) contratos de trabalho, sendo que no mês de junho 
o total foi de 188 suspensões, considerando prorrogações e suspensões novas. 

Em análise da evolução da situação, verifica-se que, apesar do Clube possuir 
autorização para reabrir com diversas restrições, grande parte das áreas fechadas 
anteriormente permanecem sem atividades, o que torna necessário a manutenção do 
afastamento de alguns empregados que tiveram seus contratos suspensos. 

Assim, para o próximo semestre estudamos a possibilidade de reduzir a jornada de 
trabalho de alguns funcionários que permanecerão sem atividades por mais 30 dias 
(prazo máximo permitido pela MP 936/2020), a fim de gerenciar o quadro funcional com 
responsabilidade e aferir maior economia ao Clube. 

Diante do cenário fático, verificamos que as medidas adotadas pela DARH geraram 
considerável economia para o Clube no que se refere aos custos com pessoal, conforme 
comprova o quadro demonstrativo abaixo: 
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Fonte: Sistema Benner Coorporativo  

Com relação aos funcionários que continuaram desempenhando suas funções para 
o bom andamento das atividades internas e essenciais do Clube, foram adotados 
protocolos visando garantir a saúde e segurança. 

Elencamos os principais protocolos instituídos pela DARH para o enfrentamento da 
pandemia: Realização de escalas de revezamento (de dias e de horários), a fim de evitar 
a aglomeração dentro dos departamentos; Escalas diferenciadas nos refeitórios para 
almoço, café e lanches; Diferenciação dos horários de entrada e saída para não haver 
aglomeração nos vestiários. Ainda nesse contexto, foi montado, em espaço aberto, 
refeitório provisório para alimentação dos empregados, garantindo maior segurança, 
como se verifica na imagem abaixo: 

 

Cabe destacar a distribuição de máscaras de tecido, máscaras estas que na maior 
parte foram confeccionadas pelos próprios funcionários do setor de capotaria/DOL. Cada 
empregado do clube recebeu um kit com 4 máscaras acompanhadas de instruções de 
uso e higienização. 
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Passou-se a ser feito controle rigoroso na entrada do Clube, avaliando todos para 
identificar possíveis sintomas da COVID-19. Em caso de confirmação dos sintomas o 
empregado tinha a entrada proibida e era orientado a procurar o serviço de saúde. Esse 
controle passou a ser feito pela equipe do Serviço Médico que também é responsável 
por aferir a temperatura corporal. 

Apesar de todos os cuidados vimos que a contaminação pelo Coronavírus ao 
passar do tempo acaba sendo inevitável. E nesse contexto, adotamos o protocolo de 
afastar e submeter à testagem os empregados que apresentaram sintomas ou que 
tiveram contato com paciente que testaram positivo. Esta medida visa evitar a 
transmissão entre os empregados e a consequente contaminação em massa do quadro 
funcional. Abaixo um demonstrativo do custo dos testes, bem com o número de 
empregados testados, o que permitiu a detecção de 11 casos positivos. 

 

 

Nº SETOR RESULTADO Pagamento do exame Data Valor
1 APOIO/SEGURANÇA NEGATIVO GDF 12/06/2020 -            
2 CIATE NEGATIVO GDF 10/06/2020 -            
3 CULTURAL POSITIVO IATE 30/06/2020 350,00     
4 EMIATE NEGATIVO IATE 05/05/2020 350,00     
5 ENGENHARIA POSITIVO IATE 19/06/2020 350,00     
6 ENGENHARIA POSITIVO IATE 18/06/2020 480,00     
7 ENGENHARIA POSITIVO GDF 20/06/2020 -            
8 ENGENHARIA POSITIVO IATE 29/06/2020 350,00     
9 ENGENHARIA NEGATIVO GDF 15/06/2020 -            

10 ENGENHARIA NEGATIVO IATE 18/06/2020 300,00     
11 JARDIM NEGATIVO IATE 30/06/2020 350,00     
12 LIMPEZA NEGATIVO IATE 24/06/2020 300,00     
13 PATRIMONIO NEGATIVO IATE 02/06/2020 200,00     
14 PATRIMONIO NEGATIVO GDF 09/06/2020 -            
15 PATRIMONIO NEGATIVO IATE 22/06/2020 300,00     
16 RH NEGATIVO GDF 12/06/2020 -            
17 RH NEGATIVO Plano de saúde 09/06/2020 -            
18 SECRETARIA SOCIAL POSITIVO IATE 30/05/2020 350,00     
19 SECRETARIA SOCIAL NEGATIVO IATE 03/06/2020 350,00     
20 SECRETARIA SOCIAL NEGATIVO IATE 03/06/2020 350,00     
21 SEGURANÇA POSITIVO GDF 23/06/2020 -            
22 SEGURANÇA POSITIVO IATE 23/06/2020 350,00     
23 TENIS POSITIVO IATE 16/06/2020 350,00     
24 TESOURARIA NEGATIVO IATE 03/06/2020 350,00     
25 TRANSPORTE POSITIVO GDF 01/06/2020 -            
26 TRANSPORTE POSITIVO GDF 08/06/2020 -            

5.430,00 CUSTO TOTAL

CASOS DE COVID-19 (SUSPEITOS X CONFIRMADOS)
1º SEMESTRE
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Diante das informações acima prestadas é possível notar que nem todos os 
funcionários foram testados na rede privada. Logo, devido ao custo dos testes, o 
funcionário tenta primeiro realizar o exame através do SUS e, caso não consiga, o Clube 
viabiliza a realização na rede particular. 

Informamos que a DARH realizou estudo para uma possível testagem em massa 
do quadro funcional, porém, devido ao custo que ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais), a cada 15 dias, esta medida só deve ser adotada caso seja uma determinação 
legal imposta pelos órgãos governamentais.  

 

Gestão 

No último semestre, em conjunto com a área de suporte tecnológico, a DARH 
implantou a ferramenta de gestão RHWEB, que possibilita aos gestores um acesso mais 
rápido, dinâmico e preciso das informações relacionadas à sua área, o que gerou 
autonomia de acesso às informações pertinentes a cada setor a seus respectivos 
gestores.  

Em continuidade ao planejamento de implantação da ferramenta, foi disponibilizado 
a todos os empregados acesso ao sistema através do perfil “colaborador”, onde é 
possível ter acesso ao contracheque, recibo de férias, relatórios de ponto, informe de 
rendimentos para declaração do imposto de renda, entre outros serviços, sendo muito 
bem recebido pelo quadro de empregados, desonerando sobremaneira a demanda no 
Departamento de Pessoal  na busca de tais documentos. 

Abaixo demonstramos a tela inicial da ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Sistema RHWeb 

 

Outra ação que merece destaque é a abertura de processo licitatório para 
contratação de empresa especializada em confecção e fornecimento de uniformes a 
serem utilizados pelo quadro funcional. Sabemos que o uniforme é o cartão de visitas de 
uma empresa, além de facilitar a comunicação, é um diferencial responsável pela 
identificação dos colaboradores. Com o objetivo de reorganizar, padronizar e melhor 
controlar a reposição do material, o processo licitatório foi aberto e permitirá mais 
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agilidade na aquisição, o que reduzirá custos devido ao fato de que a demanda passará 
a ser confeccionada por apenas um fornecedor. 

 

Recrutamento e seleção 

Com vista a valorizar os talentos, as seleções internas têm sido a primeira opção 
quando surgem as vagas. Nesta linha, ao longo do semestre, foram promovidos 5 
colaboradores, observados os requisitos e perfil necessários para cada oportunidade 
(plano de carreira). 

No total, foram realizados 31 processos seletivos, entre internos e externos, nos 
quais participaram 144 candidatos, o que resultou em 31 admissões, conforme 
demonstra a tabela abaixo: 

 

FECHAMENTO DE VAGAS 

  
Processos 
Seletivos 

Candidatos 
Entrevistados 

JAN 7 35 

FEV 14 62 

MAR 8 40 

ABR 0 0 

MAI 0 0 

JUN 2 7 

 

 

Representação das admissões de funcionários ao longo do 1º semestre de 2020 
considerando as substituições de pessoal. 

 

Treinamento e Desenvolvimento 

7

14

8

0 0

2

0

2

4
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1
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN
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A DARH acredita que o treinamento serve para alinhar gestores e colaboradores 
aos procedimentos do Clube ao mesmo tempo em que desenvolve suas habilidades. 
Portanto, este subsistema de RH é considerado um investimento, e não um custo. 

Neste semestre foi investido mais de 15% da verba destinada a esse fim, o 
equivalente a R$ 19.219,00 (dezenove mil, duzentos e dezenove reais), o que 
representou um total de 109 colaboradores treinados. A execução foi muito abaixo do 
planejado para o 1º semestre, onde tornou-se impossível executar o planejamento 
devido aos reflexos da pandemia. 

Ainda assim podemos destacar o Curso de Excel intermediário que capacitou 
colaboradores de diversas áreas nessa ferramenta que auxilia na administração, 
compartilhamento e análise de dados, e ajuda na criação de tabelas e gráficos. 

Outra ação que merece evidência foi o Treinamento In Company “Atendimento 
Efetivo e Encantador – Metodologia Disney”. Destinado aos profissionais que atuam no 
atendimento ao associado desde o primeiro contato nas portarias até as secretarias 
social e de esportes o treinamento possibilitou a capacitação profissional, 
desenvolvimento pessoal e o aumento da produtividade. 

Os profissionais tornaram-se capazes de atender com empatia, compreender perfis 
comportamentais de seus demandantes, negociar com foco em ganhos mútuos e 
encantar pessoas. O objetivo do curso foi formar profissionais para comunicação 
assertiva por meio do método construtivista de Piaget e fórmula do sucesso com pessoas 
adotado pela Disney. 

O RH acredita que o investimento no treinamento, desenvolvimento e capacitação 
profissional de nossos funcionários é uma excelente estratégia, que tem se mostrado 
efetiva para melhoria na produtividade, retenção de talentos, motivação da equipe e 
constante qualificação profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade de Vida 

 Uma das missões da Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos é buscar a 
constante melhoria dos benefícios ofertados aos colaboradores do Iate Clube, visando, 
inclusive, a retenção dos talentos ora existente no quadro funcional. 
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Considerando: que grande parte dos nossos funcionários possuem baixo poder 
aquisitivo; que a maioria dos colaboradores e seus respectivos dependentes utilizavam 
os serviços da carreta Odontosesc para realizarem tratamentos odontológicos e 
cuidados com a saúde bucal; que os preços praticados pelo Odontosesc eram 
extremamente acessíveis; que o Odontosesc encaminhou ao Iate ofício informando que 
para o ano de 2020 os serviços prestados às empresas estão suspensos; e que 
entendemos que o serviço prestado anteriormente deve ser substituído, visando a saúde, 
bem estar e qualidade de vida de nossos colaboradores, posto que a saúde bucal é de 
extrema importância, após pesquisa de mercado, foi contratado plano odontológico AMIL 
Dental. 

O plano atende a funcionários e dependentes totalizando 226 vidas, onde o 
pagamento é realizado mediante desconto em folha. 

 

Segurança do Trabalho 

O foco na segurança tem se mantido, e neste sentido temos adotado um conjunto 
de medidas visando minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

A aplicação dos conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do 
trabalho ao ambiente de trabalho e a todos funcionários de campo, inclusive aqueles que 
operam máquinas e equipamentos, tem sido fundamental para a redução dos riscos para 
os trabalhadores. 

O trabalho em conjunto com a CIPA (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes 
do Trabalho), conforme determina a NR 5, tem sido realizado cotidianamente com vista 
a conscientizar os empregados da importância da prevenção. A exemplo disso, foi 
promovida a SIPAT, evento que ofereceu palestras e workshops sobre temas relativos a 
segurança. 

Foram realizadas inspeções nos locais de trabalho, identificando condições de 
perigo, tomando as providências necessárias para eliminar estas situações de risco, 
além de treinar e conscientizar os funcionários quanto as atitudes na segurança do 
trabalho. 

Foram realizados DDS (Diálogo de Diário de Segurança do Trabalho) voltado a 
prevenção do COVID-19. 

Realização de inspeção nos ambientes de trabalho, voltado para criação de 
medidas protetivas contra o Coronavírus. Criando leiaute para o distanciamento seguro 
entre os funcionários, seguindo as orientações de especialistas.   
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O setor gerencia ainda alguns indicadores que auxiliam no acompanhamento dos 
acontecimentos da área, dentre eles está o número de acidentes de trabalho, que neste 
semestre não houve nenhum registro. 

 

Administrativo 

O administrativo da Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos - DARH é 
composto por 02 (duas) áreas de atuação, quais sejam: Setor de Licitações e 
Contratos e Setor de Alimentos (Concessionários), salientando que a área 
administrativa da DARH, após sofrer adequação em seu quadro funcional, permanece 
sendo composta por apenas 4 (quatro) colaboradores. 

Em dezembro de 2019 uma das colaboradoras da equipe administrativa da DARH 
foi cedida temporariamente ao Encontro Master do Iate – EMIATE, colaboradora que foi 
reclassificada e transferida definitivamente para o EMIATE em fevereiro do presente ano, 
fato que ensejou na necessidade de contratação de novo colaborador, sendo oportuno 
esclarecer que a folha de pagamento do setor administrativo não sofreu qualquer 
aumento de custo com a substituição em questão. 

Preliminarmente, como é de conhecimento de todos, estamos enfrentando a 
Pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), sendo 
oportuno esclarecer que, desde o dia 19 de março de 2020, o Iate Clube de Brasília 
encontrava-se com as atividades suspensas em virtude das determinações contidas no 
Decreto do GDF nº 40.520, de 14 de março de 2020. 

Não obstante, no Brasil, em 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde, através 
da Portaria nº 454, declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão 
comunitária do Coronavírus (Covid-19) e, na mesma data, 20/03/2020, foi publicado o 
Decreto Legislativo nº 6 de 2020, que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade 
pública no país. 

Assim, necessário esclarecer que, em relação ao Setor de Alimentos, área 
responsável pelo gerenciamento e fiscalização dos concessionários, o presente 
relatório de atividades será fracionado em atividades pré e pós pandemia. 

 O Setor de Alimentos executou diversas atividades de suma importância, as 
quais, de 01/01/2020 a 18/03/2020, destacamos: 

1) Elaboração de 16 (dezesseis) relatórios nutricionais de avaliação da 
operação dos concessionários, constando as não conformidades verificadas 
diante do que determina a Resolução – RDC nº 216 da ANVISA, de 
15/09/2004;  
2) Elaboração de cronograma e fiscalização da dedetização periódica das 
instalações dos Concessionários; 
3) Gestão do controle de acesso de funcionários e prestadores de serviços de 
Concessionários, suspendendo o acesso de empregados de concessionários 
que não possuíam regularidade trabalhista, a fim de minimizar eventuais 
passivos trabalhistas ao Clube;  
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4) Gerenciamento das manutenções corretivas e preventivas dos 
equipamentos do Clube cedidos aos concessionários, tudo em consonância 
com o que disciplina a Resolução Normativa nº 001/2016;  
5) Fiscalização da aplicação do reajuste dos preços praticados no âmbito do 
Clube, que foram aprovados na 50ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, 
ocorrida em 02/12/2019, oportunidade em que foi aprovado o índice de 
reajuste na ordem de 3% (três por cento);  
6) Determinação de que concessionários reduzissem valores praticados 
indevidamente, afim de cumprir o limite máximo de reajuste determinado pelo 
Clube, e; 
7) Fiscalização quanto a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária das 
pessoas jurídicas/empresas concessionárias. 

 

No período de 19/03/2020 a 30/06/2020 - data final de abrangência do presente 
relatório – não houve funcionamento dos concessionários estabelecidos no Clube, 
motivo pelo qual houve controle de acesso de eventuais prestadores de serviços que 
acessaram o Clube para proceder com manutenções nas instalações de 
concessionários, bem como a fiscalização procedida pelo Setor de Alimentos se deteve 
somente quanto à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária das pessoas jurídicas 
concessionárias no Clube. 

Com o intuito de demonstrarmos a queda de arrecadação relativa a cessão de 
espaços do Iate Clube de Brasília para exploração comercial por concessionários, 
apresentamos tabela com a expectativa de arrecadação de taxas de concessão de área 
e os valores efetivamente arrecadados, com exceção das concessões das quadras de 
esportes, a qual demonstra que deixamos de arrecadar R$ 181.355,01 (cento e 
oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e um centavo): 

 

PERÍODO 
EXPECTATIVA DE 
ARRECADAÇÃO 

VALORES EFETIVAMENTE 
ARRECADADOS 

1º semestre de 2020 R$ 280.678,97 R$ 99.323,96 

Fonte: Planilha de controle de Concessões. Setor de Alimentos. Data base 30/06/2020. 

 
Não obstante, apresentamos tabela comparativa entre a arrecadação do presente 

semestre e a do semestre anterior, a qual demonstra que a arrecadação de taxas de 
cessão de espaço sofreu expressiva redução, no percentual de 64%, senão vejamos: 

 

PERÍODO ARRECADAÇÃO TOTAL 
TOTAL DE 

CONCESSIONÁRIOS 

2º semestre de 2019 R$ 273.034,61 21 

1º semestre de 2020 R$ 99.323,96 21 

PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE ARRECADAÇÃO 64% 
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     Fonte: Planilha de controle de Concessões. Setor de Alimentos. Data base 30/06/2020. 

 
Por oportuno, informamos que, comparado ao semestre anterior, a inadimplência 

quanto ao pagamento de taxa de cessão de espaço aumentou 9%, salientando que 
apenas um concessionário permanece com débitos em aberto, senão vejamos a tabela 
demonstrativa abaixo: 

 
 

PERÍODO 
INADIMPLÊNCIA 

TOTAL 
TOTAL DE CONCESSIONÁRIOS 

INADIMPLENTES 

2º semestre de 2019 R$ 28.525,01 01 

1º semestre de 2020 R$ 31.111,31 01 

PERCENTUAL DE AUMENTO DE INADIMPLÊNCIA 9% 

     Fonte: Planilha de controle de Concessões. Setor de Alimentos. Data base 30/06/2020. 

 
Ademais, informamos que o Clube permanece com o quantitativo de 21 (vinte e 

um) concessionários, visto que houve desocupação de uma área (Restaurante do Farol) 
e ocupação de outra (Barbearia). 

Nesse sentido, esclarecemos que o contrato de concessão celebrado com 
concessionário FR COELHO JUNIOR, que explorava o Restaurante do Farol, não foi 
renovado em virtude da ausência de regularidade da pessoa jurídica concessionária, fato 
que ensejou a desocupação da área em 05/02/2020, o que representa queda de 
arrecadação mensal de R$ 1.163,00 (mil cento e sessenta e três reais). 

Por outro lado, em 18/05/2020, houve celebração de contrato de concessão 
onerosa de uso de área destinada à exploração comercial no ramo de barbearia, através 
do qual a empresa LION BARBEARIA EIRELI se tornou nova concessionária do Clube, 
o que representa expectativa de arrecadação mensal de R$ 3.800,00 (três mil e 
oitocentos reais).  

Nesses termos, informamos a relação atualizada dos espaços atualmente 
explorados por concessionários: Lava Jato, Loja e Oficina Náutica, Manutenção de 
embarcações, Cantina dos Funcionários, Bar do Tênis, Bar dos Cunhados, Creperia, 
Boutique do Iate Shopping, Banca de Jornal, Lojas 01, 02 e 03 do Complexo de 
Restaurantes da Sede Social, Quiosque da Piscina do Feijão, Spa Saúde, Salão de 
Beleza, Barbearia, Lanchonete da Academia, Boutique da Academia, Bar da Peteca, 
Curso de línguas e Ginástica artística. 

Já o Setor de Licitações e Contratos, que tem por objetivo instruir, dar 
transparência, viabilidade econômica e segurança aos procedimentos de compras e 
serviços do Clube, no 1º semestre de 2020, teve expressiva participação na instrução e 
regularização dos processos de contratação do Clube, mesmo com a suspensão das 
atividades do Iate, posto que após o fechamento do Iate inúmeras manutenções, obras 
e serviços foram formalizadas e efetuadas. 
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Nesse sentido, informamos que, de 01/01 a 30/06/2020, foram elaborados 124 
(cento e vinte e quatro) Instrumentos Contratuais, 74 (setenta e quatro) 
correspondências e 9 (nove) Notificações Extrajudiciais, detalhadas no quadro abaixo: 

 

PRODUÇÃO SETOR DE CONTRATOS 
1º semestre de 2020 

Instrumentos Quantidade 

Contratos 65 

Termos Aditivos 52 

Termos de Suspensão Temporária de 
Contrato 

06 

Termos de Quitação 01 

Correspondências Internas CI’s 62 

Correspondências Externas CT’s 12 

Notificações Extrajudiciais 09 

PRODUÇÃO TOTAL 207 

     Fonte: Planilha de controle de Produção. Setor de Contratos. Data base 30/06/2020. 

 
Salientamos que no quantitativo de termos aditivos há contabilizado cinco 

instrumentos através dos quais foram formalizadas a redução de valores praticados em 
virtude da pandemia, sendo necessário esclarecer que as reduções foram negociadas 
diretamente pelas diretorias demandantes, quais sejam: Diretoria de Secretaria, Diretoria 
de Operação e Logística e Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos, as quais 
geraram economia ao Clube nos termos abaixo ilustrados: 

Contrato 
nº 

Objeto 
Valor mensal 

praticado 
Valor mensal 
renegociado 

Vigência da 
Renegociação 

021/2015 
Manutenção da 

Piscina 
Semiolímpica I 

R$ 1.987,73 R$ 993,86 
Enquanto as 

atividades estiverem 
suspensas 

095/2015 
Manutenção da 

Piscina 
Semiolímpica II 

R$ 1.997,33 R$ 998,66 
Enquanto as 

atividades estiverem 
suspensas 

108/2018 

Manutenção das 
piscinas do 

toboágua, baleia e 
hidromassagem 

R$ 2.086,50 R$ 1.043,25 
Enquanto as 

atividades estiverem 
suspensas 
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024/2016 
Manutenção das 
cancelas e motor 

das portarias 
R$ 500,00 R$ 250,00 90 dias 

026/2019 

Manutenção e 
suporte técnico ao 

sistema integrado de 
gestão 

administrativo - 
financeiro – ERP 

R$ 21.000,00 R$ 15.750,00 
12 meses de 
09/05/2020 a 
09/05/2021 

     Fonte: Planilha de controle de Contratos. Setor de Contratos. Data base 30/06/2020. 

 
Abordando acerca dos certames licitatórios, o Setor de Licitações e Contratos 

elaborou e conduziu no primeiro semestre 12 processos licitatórios, sendo 10 (dez) na 
modalidade Concorrência e 2 (dois) na modalidade Pregão Eletrônico, os quais 
buscaram selecionar as propostas mais adequadas para o Iate, em igualdade de 
condições entre os licitantes, considerando todos os aspectos técnicos e econômicos 
associados, em total atendimento aos interesses do quadro social do Iate Clube de 
Brasília e em atenção ao que determina a Resolução Normativa nº 001/2012. 

Nesse passo, destacamos três certames licitatórios que tiveram grande relevância 
para o clube, quais sejam: Concorrência nº 013/2019, cujo objeto é a Concessão 
onerosa de uso de área destinada à exploração comercial, no ramo de barbearia; Pregão 
Eletrônico nº 001/2020, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para aquisição 
de equipamentos e materiais esportivos para a náutica, visando a atualização e 
modernização dos parques esportivos que o Iate Clube de Brasília disponibiliza aos 
atletas em formação, na forma do programa de formação de atletas do CBC – Comitê 
Brasileiro de Clubes; e Concorrência nº 003/2020, cujo objeto é Contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de desassoreamento da dársena 2, 
localizada na náutica do Iate Clube de Brasília. 

Deste modo, elencamos todos os certames licitatórios realizados no 1º semestre 
de 2020 e os valores adjudicados/homologados: 

 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

OBJETO VENCEDORAS 
VALOR 

ADJUDICADO 

001/2020 

Contratação de pessoa 
jurídica para aquisição de 
equipamentos e materiais 
esportivos para a náutica, 
visando a atualização e 
modernização dos parques 
esportivos que o iate clube de 
Brasília disponibiliza aos 

LOTE 01 (Optimist): 
 

Declarado fracassado 
- 

 

LOTE 02 (Laser) 
 
Active Sailing Acessórios 
Náuticos e Esportivos 
LTDA. 

R$ 218.999,98 
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atletas em formação, na 
forma do programa de 
formação de atletas do CBC – 
Comitê Brasileiro de Clubes. 

LOTE 03 (Bote) 
 
Terezinha Prieto Rojas – 
ME. 

R$ 101.138,74 

002/2020 

Contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de 
barcos, mastreações e velas 
da classe optimist, visando a 
atualização e modernização 
dos parques esportivos que o 
Iate Clube de Brasília 
disponibiliza aos atletas em 
formação, na forma do 
programa de formação de 
atletas do CBC – Comitê 
Brasileiro de Clubes 
 

Data da Publicação:03/07 
 
Data do Pleito: 16/07 

Em andamento 

CONCORRÊNCIA OBJETO 
 

VENCEDORAS 
 

VALOR 
ADJUDICADO 

012/2019 

Contratação de empresa 
especializada em 
fornecimento de materiais de 
pintura, elétrica, hidráulica e 
ferragem 

Licitação Deserta - 

013/2019 

Concessão onerosa de uso 
de área destinada à 
exploração comercial, no 
ramo de barbearia 

 
Lion Barbearia Eireli 

 

Valor da concessão 
R$ 3.800,00 

014/2019 

Contratação de empresa 
especializada para prestação 
de serviços de 
gerenciamento de resíduos 
sólidos urbanos não 
recicláveis, não perigosos, 
gerados e disponibilizados 
nas dependências do Iate 
Clube de Brasília 

 
 
MKS Empreendimentos e 
Participações LTDA 
 

 

R$ 247,00 por 
tonelada 

015/2019 

Contratação de empresa 
especializada em 
fornecimento e locação de 
máquina para café torrado 
em grãos gourmet, e 
fornecimento de café moído 

Data da Publicação: 27/12 
 
Data dos Pleitos: 28/01 e 
06/02 

Em andamento  
(Havia sido 
suspensa em razão 
da COVID-19) 

016/2019 

Contratação de empresa 
especializada em 
fornecimento de materiais de 
expediente 

Data da Publicação: 27/12 
 
Data do Pleito: 30/01 

Em andamento  
(Havia sido 
suspensa em razão 
da COVID-19) 

001/2020 
Contratação de empresa 
especializada em confecção 
e fornecimento de uniformes 

Data da Publicação: 13/03 
 
Data dos Pleitos: 08 e 
22/06 

Em andamento  
(Havia sido 
suspensa em razão 
da COVID-19) 
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002/2020 

Contratação de empresa 
especializada para execução 
dos serviços de 
desassoreamento da 
dársena 2, localizada na 
náutica do Iate Clube de 
Brasília 

Licitação revogada para 
adequações no Termo de 
Referência 

- 

003/2020 

Contratação de empresa 
especializada para execução 
dos serviços de 
desassoreamento da 
dársena 2, localizada na 
náutica do Iate Clube de 
Brasília 

Data da Publicação: 29/05 
 
Data dos Pleitos: 15 e 
24/06 

Em andamento 

004/2020 
Aquisição de um trator de 24 
cavalos de potência com 
motor de 3 cilindros. 

Data da Publicação: 19/06 
 
Data do Pleito: 06/07 

Em andamento 

005/2020 

Contratação de empresa 
especializada para 
montagem e fornecimento de 
dois quadros de distribuição 
elétrica padrão ABNT 

Edital elaborado em junho 
Data da Publicação: 03/07 
 
Data do Pleito: 20/07 

Em andamento 

     Fonte: Planilha de controle de Licitações. Setor de Contratos. Data base 30/06/2020. 

 
Além das atividades diárias, o Setor de Licitações e Contratos presta auxílio e 

suporte à Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube, sendo que no primeiro 
semestre de 2020 os limites para as dispensas e para as modalidades de licitação foram 
reajustados, com base no IGP-M (da Fundação Getúlio Vargas - FGV), conforme 
previsão contida no art. 6º, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 001, de 
24/04/2012. 

Por todo exposto, avaliamos que no 1º semestre de 2020 as áreas administrativas 
da DARH caminharam em sintonia com as normas estatutárias e regulamentares do Iate 
Clube de Brasília, executando atividades de suma importância, em conformidade com 
as necessidades efetivas do Clube e de seus associados. 

 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

A área de Tecnologia da Informação – TI, priorizou a aquisição de Sistema de 
Backup. Este projeto teve como objetivo proteger os serviços prestados pelo Setor de 
Informática aos Quadros Social e Administrativo do Clube, bem como minimizar os riscos 
inerentes à perda de dados e informações corporativas. 

Com o volume de informações necessário para o dia a dia da Administração, a 
segurança dos dados é fundamental. Para isso, o backup, por meio de software, traz 
diversas vantagens. Esse tipo de sistema garante a redundância de dados, permitindo 
que as informações sejam gravadas em mais de um lugar e estejam sempre disponíveis 
— se um dos registros tiver problema, outros poderão ser acessados. 
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Foi renovado o contrato de prestação de serviços de manutenção e atualização 
do Sistema Techsoft com a empresa APN PENNA ME. 

Esta Diretoria optou pela continuidade do suporte ao Sistema Benner ERP com a 
Empresa Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização LTDA, com redução de 25% do 
valor do contrato anterior, gerando uma economia de R$ 63 mil/ano. Nesse processo, já 
está incluído um dispositivo no bojo das obrigações da contratada para migrar a solução 
para Cloud Computing. 

Diversas fontes de alimentação ATX BABY (Fontes Específicas do Fabricante 
HP), foram recuperadas.  

Vários computadores com configurações adequadas para a melhoria da execução 
dos serviços foram adquiridos por esta Diretoria para atender à Secretaria de Tênis, à 
Comodoria e aos Setores de Recursos Humanos e Financeiro, uma vez que as máquinas 
existentes se encontravam obsoletas e, por consequência, implicavam nas atividades 
pertinentes aos Setores. 

Os racks de informática existentes no prédio da Antiga Sauna e no Iate TV, por 
não estarem em condições de serem ampliados, foram transferidos para um novo espaço 
dentro do Iate TV. 

A fibra ótica do rack de informática existente na Sauna foi passada uma extensão 
para o rack da Barbearia, além de ter sido feito o cabeamento Interno. 

Devido à descarga atmosférica ocorrida nesse semestre, foram substituídos os 
switches do Deck do Comodoro, do Setor de Patrimônio, do Memorial, do Patrimônio, da 
Secretaria de Esportes Individuais e da Recepção.  

Esta Diretoria auxiliou o Departamento de Operações e Logísticas – DOL, com as 
instalações e configurações dos novos equipamentos de Circuito Fechado de Televisão 
- CFTV. 

Devido à pandemia do novo coronavírus, foi feito o cadastro no Sistema Teans da 
Microsoft, para a realização de reuniões do Conselho Diretor por meio de vídeo 
conferência.  

De acordo com as solicitações da Diretoria Administrativa e de Recursos 
Humanos, foram disponibilizadas por esta diretoria, as configurações para que alguns 
funcionários pudessem trabalhar em home office. 

Acompanhamento das instalações e configurações do Sistema de digitalização 
dos documentos da Secretaria Social, bem como do Sistema de Monitoramento de 
Aquecimento Solar.               

Foram realizadas melhorias no Sistema Techsoft, tais como: 

1) Consulta e impressão do Setor de “Perdidos e Achados”; 
2) Emissão dos Boletos da Academia com desconto nos meses de março, abril e 

maio; 
3) Emissão de boletos sem encargos; 
4) Crédito de R$ 200,00 nos carnês com vencimento em 05/06/2020; 
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5) Tesouraria: parcelas de crédito em consultas e relatórios; e 
6) Declaração de Nada Consta. 

  NOTA: O Setor de Informática do Clube auxiliou todos os setores nas criações, 
permissões, consultas e demais rotinas do Sistema Techsoft. 

 

 No Sistema BENNER esta diretoria atuou no suporte e no apoio das demandas 
e dos processos internos de diversos setores. Tais como:  

 
Contabilidade 
 

5 Auxílio nos fechamentos mensais contábeis; 
6 Implantação de saldos de transferências de Plano de Contas; 
7 Auxílio no envio do SPED ECD; 
8 Realização da criação da Visão no BI para o Orçamento, conforme modelo 

enviado pela Contabilidade.  
9 Liberação da Visão de Orçamentos de Anos Anteriores para todos os Gestores. 

 
Recursos Humanos 
 

a) Realizada alteração na rotina de vouchers, para não constar mais na Folha 
de Pagamento, mas ainda ocorrer na integração do Sistema para 
pagamento; 

b) Liberação do Portal RHWeb para todos os Colaboradores; 
c) Ajuste nas verbas de Plano de Saúde e Pensão Alimentícia para geração 

na DIRF; 
d) Auxílio na geração de validação da DIRF 2019; 
e) Disponibilização dos Comprovantes de Rendimentos gerados pela DIRF 

no RHWeb; 
f) Parametrização do Plano Odontológico para desconto em Folha de 

Pagamento e integração com o Corporativo; e 
g) Parametrização do Sistema para geração do arquivo do “Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda” - MP-936. 
 
Relatórios: 
 

 Conferência de voucher por funcionário no RHWeb; 
 Conferência de empregados por escala; 
 Conferência da DIRF; 
 Gozo de férias por hierarquia; e 
 Ajuste na Relação do Plano de Saúde. 

 
Patrimônio 
 

1- Ajuste dos Relatórios de Mapa de Cotação; e 
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2- Criação da rotina para que as Requisições passem pela Conta de Estoque e ainda 
exista a Conferência Orçamentária (homologando pela Contabilidade). 

 
Financeiro 
 
1) Ajustes em documentos integrados do Techsoft; 
2) Customização da integração de Transferências e Créditos Identificados – Techsoft; 

e 
3) Customização da opção de integrar as Taxas do Techsoft como Crédito Suspenso, 

conforme parametrização da Taxa (Débito, Crédito). 
 

Destarte, apresentamos neste documento uma proposta de modernização de 
parte do nosso ambiente computacional, com o objetivo de restabelecer de forma 
adequada os serviços prestados à Administração do Clube, bem como ao quadro 
social. 

Ressalte-se que a nossa proposta, em médio prazo, é migrar parte dos nossos 
Sistemas para a nuvem (cloud computing), mas, para tanto, precisamos de uma estrutura 
robusta que suporte essa migração e proporcione a comunicação de dados com 
desempenho adequado e segurança.   

Adicionalmente, registramos que se encontra em curso o processo licitatório para 
a aquisição de licenças Servidor + Cal de acesso, visando à modernização tecnológica, 
redução de custos e ganhos de produtividade, uma vez que as licenças atuais são 
Windows Server 2008 R2 e o ciclo de vida de suporte dessas licenças já venceram e não 
suprem mais as necessidades do Iate Clube de Brasília. 

Este projeto tem por objetivo fortalecer os serviços prestados pelo Setor de 
Informática aos Quadros Social e administrativo do Clube, bem como minimizar os riscos 
inerentes às perdas de dados e informações corporativas. 

Ressalte-se que a proposta desta diretoria em curto prazo, é prestar um serviço de 
qualidade e contar com uma empresa especializada (contrata), para garantir a 
manutenção dos níveis de serviços contratos e se responsabilizar por qualquer tipo de 
incidente que venha ocorrer no Clube. Para tanto, especificamos neste documento 
requisitos para uma estrutura mais robusta que proporcione a comunicação de dados 
com desempenho adequado e segurança. 

 

 
 
DIRETORIA DE SECRETARIA 
Diretor: Carlos Alberto Ferreira Júnior  
 
A Diretoria de Secretaria possui no bojo de suas competências elencadas no Estatuto 
do Clube a responsabilidade por elaborar, controlar, registrar os atos oficiais da 
Comodoria e do Conselho Diretor; manter o controle da documentação e demais 
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registros dos integrantes do quadro social, emissão de convites, lavratura das atas das 
reuniões do Conselho Diretor, bem com a supervisão, orientação e fiscalização dos 
serviços das portarias.  
 
Ressaltamos que as atividades desenvolvidas no setor foram norteadas pelos princípios 
da busca pela excelência e transparência dos serviços prestados aos associados, na 
formação de equipe de alto rendimento, alinhando os colaboradores com a estratégia e 
metas do Clube, com vistas à plena satisfação do quadro social.  
 
Atos da Comodoria 
Nesse período foram elaborados 18 (dezoito) atos oficiais da gestão 2017/2020 entre 
nomeações, exonerações e criação de vice-diretorias e comissões para fins específicos.  
 
Reuniões do Conselho Diretor 
Foram elaboradas 12 (doze) atas referentes às reuniões ordinárias, sendo 07 (sete) 
realizadas por videoconferência. 
 
Cancelamento de dependentes maiores de 30 anos e Contribuinte Femininas 
Após extensa campanha de divulgação nos meios de comunicação do Iate e 
encaminhamento de correspondências aos associados, foram cancelas em 1º de janeiro 
de 2020, 525 dependentes maiores de 30 anos e 22 contribuintes femininas. A medida 
foi tomada em cumprimento ao disposto no artigo 140, inciso VI do Estatuto do Iate Clube 
de Brasília, de acordo com a última alteração estatutária aprovada em assembleia geral, 
onde há determinação expressa de que as filhas, enteadas e irmãs solteiras, maiores de 
30 anos, que eram dependentes em 31/12/2014, o direito de assim permanecer até 
31/12/2019, bem como, o disposto no artigo 138 do mesmo diploma normativo, em que 
prevê a extinção da categoria de Contribuinte Feminina, assegurando as ocupantes 
dessa condição a permanecia no quadro social até a data já mencionada.   
 
Quadro Social 
Além dos cancelamentos constantes no parágrafo anterior, no período de pandemia 
ocorreram cancelamentos diversos, tais como: dependentes e usuários, conforme 
podemos analisar no gráfico da evolução do quadro social abaixo: 
 
Quadro Social  

 DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
I. PATRONO 1 
II. FUNDADOR 32 
Dependentes  16 
III. PATRIMONIAL 0 
Titular de Proprietário  3.798  
Dependentes 7.394 
Titular Remido 190 
Dependentes 510 
Familiar  38 
Usuário de Título Proprietário 637 
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Dependentes 1.614 
Usuário de Título Remido 1 
Dependentes 2 
Usuário de Título Especial 87 
Dependentes 207 

IV. HONORÍFICO 0 
Benemérito 15 
Dependentes 10 
Honorário 16 
Dependentes 14 
V. CONTRIBUINTES 0 
Especial 07 
Dependentes 18 
Atleta 25 
Total Geral 14.632 

Fonte: Secretaria Social/Sistema Techsoft      

 
Evolução do quadro social  

 
 
 
Digitalização dos documentos dos Associados 
Após amplo estudo e pesquisa de mercado, foi contratada uma empresa terceirizada 
especializada para a digitalização de todo acervo documental contido nas pastas dos 
associados. O trabalho iniciou em fevereiro com a triagem das pastas e teve continuidade 
mesmo no período de pandemia. Esse serviço é de extrema importância devido à 
necessidade urgente de conservação e restauração dos documentos dos nossos 
arquivos, pois foi detectado que estavam se deteriorando pelo manuseio frequente e pela 
ação do tempo. A empresa contratada está realizando um trabalho de tratamento, 
higienização, troca de pastas e envelopamento dos documentos. Após a realização do 
serviço, o histórico com os dados completos dos títulos e documentos dos sócios ficarão 
armazenados numa pasta protegida, na base de dados do Clube, o que vai proporcionar 
mais segurança, melhor controle do patrimônio dos associados e agilidade no acesso às 
informações para atendimento das demandas da Secretaria Social e na atualização dos 
cadastros.  
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Comissão de Sindicância 
Foram analisados pela Comissão de Sindicância 124 processos de admissão e inclusões 
de candidatos a integrante no quadro social do Iate, sendo: 46 transferências de títulos 
patrimoniais, 30 usuários e 1 contribuintes Atletas, 03 contribuintes temporário especial, 
além de 28 inclusões de dependentes maiores de 18 anos.  
Foram registradas ainda 20 migrações (integrantes do quadro social na condição de 
titular/meeiro(a) que mudam de categoria, exemplo, usuário para proprietário ou 
contribuinte para usuário, portanto, dispensados de um novo processo de admissão). 
 
Inclusões no quadro social  
Foram feitas 211 inclusões no quadro social, conforme discriminado no quadro abaixo: 
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DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 
Usuário 19 07 22 0 01 03 52 
Cont. Temp. 
Especial 

0 01 03 0 0 0 4 

Cont. Temp. Atleta 03 0 0 0 0 0 3 
Dependente < 18 
anos 

28 03 08 0 03 15 57 

Dependente 18 
>_< 60 

01 0 0 0 0 0 1 

Dependente > 60 0 06 02 0 0 1 9 
Transferência 28 24 31 0 0 1 84 
Transf. de Tit. 
Familiar 

1 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 58 33 41 0 3 17 211 
Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  

 

 

 
Cancelamentos no quadro social  
Foi registrado o maior índice de cancelamentos dos últimos semestres devido os 
cancelamentos das dependentes maiores de 30 anos e das contribuintes femininas, além 
dos cancelamentos decorrentes do período da pandemia, somando o total de 957 
cancelamentos no quadro social, conforme discriminado no quadro abaixo: 
 

DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 
Usuário 12 05 09 05 27 11 69 
Cont.Temp. 
Especial 

1 0 0 0 2 0 3 

Cont. Temp. Atleta 2 0 2 1 2 1 8 
Contribuinte 
Feminina 

22 0 0 0 0 0 22 

Dependente < 18 
anos 

0 2 6 2 6 5 21 
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Dependente 18 >_< 
60 

525 16 23 28 89 35 716 

Dependente > 60 7 6 8 27 31 39 118 
TOTAL 569 29 48 63 157 91 957 

Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  

 
 

 
 
Processos de Retomada 
No período, 17 (dezessete) processos de retomada estavam em tramitação, destes, 03 
(três) processos foram arquivados e os demais encontram-se em tramitação.   
 
Títulos Revertidos ao Patrimônio do Iate Clube 
Atualmente temos registrados em nome do Iate Clube 13 (treze) títulos patrimoniais 
proprietários, sendo: 07 (sete) títulos retomados por inadimplência: P/066; P/0121, P/0322 
(sub judice), P/0363, P/0754, P/1267, 2716 e 06 (seis) títulos patrimoniais proprietários 
oriundos da transformação da retomada de 02 títulos patrimoniais especiais - E/23 
(retomado da CCA) e E/26 (recomprado Embaixada da Sérvia) em cumprimento ao 
disposto no artigo 19, § 2º do Estatuto, além de 01 título patrimonial especial E/36 retomado 
da Transbrasil, que encontra-se sub judice.  O número não sofreu alteração em relação ao 
semestre passado. Destes, 05 títulos encontram-se cedidos para usuários.  A Diretoria 
avaliou ser inoportuna a realização de uma nova hasta, visto que um novo leilão, e para um 
número elevado de títulos, certamente provocaria uma desnecessária desvalorização dos 
preços recentemente praticados no mercado. Outro ponto a considerar, a pandemia 
também age como fator limitante de procura de títulos do IATE. Ademais, vale informar que 
na Secretaria já se encontram alguns títulos oferecidos para venda particular pelos sócios. 
Por fim, esclarecemos que a Diretoria continua realizando constantes pesquisas no 
mercado para definir qual o melhor momento e condições para promover a destinação dos 
mencionados títulos, sem maiores prejuízos para os sócios e para o Clube. 
 
Emissão de Convites  
Os convites emitidos pelos integrantes dos Conselhos Diretor e Deliberativo apresentam os 
seguintes dados:  
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 Convites extraordinários de 30 (trinta) dias:  
A emissão desses convites é de caráter institucional e são solicitados de acordo com 
a conveniência ao Clube, sendo uma prerrogativa prevista no Regulamento de 
Acesso ao Clube – RAC, art. 29, § 2º, que autoriza o Comodoro a emitir convite de 
até trinta dias consecutivos em favor de um mesmo convidado, por no máximo três 
vezes durante o ano. 
 

 Convites extraordinários de 1 dia:  
Solicitado à Secretaria Social, por integrante do Conselho Diretor, para que, 
individualmente, seu convidado possa participar de evento específico. Ressaltamos 
que no quantitativo do Conselho Diretor, acima apresentado, estão inclusos os 
acessos de participantes não sócios com objetivo de complementar a prática de 
atividades esportivas do associado, tais como: voleibol, esportes aquáticos, futevôlei, 
beach tênis, etc.  

 
Convites emitidos – Integrantes do Conselho Diretor 
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Extraordinário Iate – (Institucional para 30 dias)  0 
Extraordinário Vice-Comodoro (30 dias) 1 
Extraordinário Assessor da Comodoria – (para 30 dias)  0 
Extraordinário Diretor – (para 30 dias)  10 
Extraordinário Vice-Diretor – (para 30 dias)  8 
Total 19 
Extraordinário Iate – (Institucional para 1 dia) 5 
Extraordinário Vice-Comodoro (1 dia) 45 
Extraordinário – Diretor – (para 1 dia)  90 
Extraordinário – Vice-Diretor 1 dia  293 
Extraordinário – Assessor da Comodoria – (para 1 dia) 0 
Total 433 
Total Geral 452 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 

 
Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
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Os convites emitidos pelos integrantes do Conselho Deliberativo apresentam os seguintes 
números:  
 
Convites emitidos – Integrantes do Conselho Deliberativo  
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Extraordinário – Presidente do Conselho – (para 30 dias)  0 
Extraordinário – Solicitado ao Comodoro por Conselheiros – (para 
30 dias)  

10 

Total 10 
Extraordinário – Presidente do Conselho – (para 1 dia)  7 
Extraordinário – Conselheiro – (para 1 dia)  360 
Total 367 
Total Geral 377 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 

 
Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  

 
Os convites emitidos pelos Associados apresentam os seguintes números:  

 CONVITES COMUNS: Foram emitidos um total de convites 3.357 convites comuns, 
válido para 1 (um) acesso. 

 CONVITES ESPECIAIS: 324 convites especiais, válido por 30 (trinta) dias, somente 
para convidados de fora de Brasília.  

 CONVITES DE CHURRASQUEIRAS: 4.968, para uso exclusivo na área de 
churrasqueiras. 

 CONVITES DE ADMISSÃO: 205 convites para candidatos a integrantes no quadro 
social (30 dias, incluindo dependentes e inclusões).    

 CONVITES ESPORTIVOS: 174 convites solicitado à Secretaria Social, pelos 
Diretores de Esportes Coletivos e Individuais ou seus vice-diretores, por delegação 
deste, para que o desportista convidado possa participar da competição de times, 
tendo por objetivo o desenvolvimento de esportes. Foram emitidos.  

 
Emissão de Carteirinhas de Prestadores de Serviços e Visitantes 
A expedição de carteirinhas de prestadores de serviços, tais como: babá, motorista, 
profissionais de saúde e etc., até o final do semestre registraram os seguintes números:   
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DISCRIMINAÇÃO 

QUANTIDADE 

Carteirinha (Babá, Motorista, Prof. Saúde) 99 
Permissão Provisória  64 
Crachá para visitantes e prestadores de serviços 
eventuais/fornecedores 

5.087 

 Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  

 
Reserva de Churrasqueiras 
Foram reservadas 818 churrasqueiras de janeiro a março de 2020, via internet e 
diretamente no Clube, ressaltando que no período da pandemia da COVID 19 todas as 
churrasqueiras foram bloqueadas:  
Reserva de churrasqueiras  

DISCRIMINAÇÃO SECRETARIA INTERNET 
JANEIRO 81 116 
FEVEREIRO 112 154 
MARÇO 287 68 
ABRIL BLOQUEADA  BLOQUEADA 
MAIO BLOQUEADA BLOQUEADA 
JUNHO BLOQUEADA BLOQUEADA 
Total 480 338 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  

 
Diretoria de Secretaria - Comparativo de reserva de churrasqueiras 

 
Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft 
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Frequência ao Clube. 
Foram registrados no semestre 153.718 (cento e cinquenta e três mil e setecentos e dezoito) 
acessos nas portarias. No período da pandemia somente os integrantes dos Conselhos 
Diretor e Deliberativo tiveram o acesso autorizado. Os sócios proprietários de embarcações 
passaram a ter acesso à Náutica a partir de 31 de março de 2020.  
 
Quadro de acessos ao clube 

CATEGORIA JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Proprietário 38.388 45.707 21.759 29 60 95 106.038 

Cont. Temporário 
Especial 

14 24 33 0 0 0 71 

Contribuinte Atleta 276 348 207 0 0 0 831 

Remido 1.881 2.342 1.114 5 16 16 5.374 

Usuário Empresarial 608 735 383 0 0 0 1.726 

Usuário 8.291 11.108 5.653 2 2 1 25.057 

Conv. Comum 1.113 1.058 475 0 0 0 2.646 

Conv. Churrasqueira 1.576 1.512 632 0 0 0 3.720 

Conv.Especial (para 
30 dias) 

946 776 313 0 0 0 2.035 

Conv. Eventos (para 1 
dia) 

165 224 129 0 0 0 518 

Conv. Sauna 0 0 0 0 0 0 0 

Visitantes/Prest Serv. 2.155 1.840 885 41 48 124 5.093 

Aut. de Embarque 216 315 78 0 0 0 609 

T  O  T  A  L 55.629 65.989 31.661 77 126 236 153.718 

 
 
Comparativo de acessos ao clube por semestre 

 
                                                                                                       Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft 
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No gráfico comparativo, o maior percentual de acessos por categoria é dos sócios 
proprietários, seguidos dos usuários e convidados: 

 
Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSof 

 
Acesso aos restaurantes. 
Foram registrados acessos aos restaurantes, conforme quadro detalhado abaixo: 

Relatório de acesso aos restaurantes  
Meses JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Diurno 376 229 106 0 0 0 711 
Noturno 04 20 0 0 0 0 24 
Acesso P/ Norte 18 38 30 0 0 0 86 
TOTAL 398 287 136 0 0 0 821 

 
 
 Emissão de documentos dos associados e de identificação 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Carteirinha Social  596 
Carteirinha do Ciate 5 
Crachá funcionários 143 
Crachá Concessionários  106 
Pesquisa CDL 226 
Edital de Avisos 87 
Diplomas 43 
Declarações 9 
Cartas de apresentação - Clubes conveniados (enviadas) 79 
Cartas de Apresentação – Clubes conveniados (recebidas) 115 
Total 1409 

Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  
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DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS 
Diretor: Ricardo Macedo 
Compete à Diretoria de Patrimônio e Suprimentos a supervisão de Compras, Bens 
Patrimoniais, Almoxarifado, Lançamento Físico/Fiscal e Ponto de Abastecimento. 
De se ressaltar que, com a situação atípica provocada pela pandemia do Coronavírus, 
nossa estrutura foi afetada com a redução de quadros, visando uma melhor adequação das 
finanças do clube ante a redução das receitas previstas. 
Assim, utilizamos todos os períodos de bancos de horas, férias e licenças dos nossos 
colaboradores, trabalhando em regime de escala, sem deixar de atender as demandas do 
Iate Clube de Brasília. Com isso conseguimos contribuir para uma redução nas despesas 
com pessoal, bem como garantirmos a manutenção dos postos de trabalho a nossa 
disposição. 
Ainda assim, louvando os esforços de todos os servidores desta diretoria, conseguimos o 
resultado que ora se apresenta. 
 

 Compras 
 
O setor de compras atuou durante todo o exercício de 2020 atendendo 100% (cem por 
cento) das demandas das diversas diretorias, Conselho Deliberativo e Comodoria, sempre 
com o foco na eficiência e transparência dos processos, tendo como limite a lei, o Estatuto 
do Iate Clube de Brasília e seus normativos.  
Foram realizadas pesquisas de preços e negociações junto aos fornecedores, buscando 
sempre novos parceiros, para melhor atendimento, qualidade e economia ao clube. 
Nesse semestre entrou em funcionalidade o Portal de Compras, na qual, estamos 
trabalhando constantemente para melhor sua operacionalização. Continuamos o trabalho 
para que o nosso fornecedor utilize essa ferramenta, obtendo, cada vez mais, transparência 
em nossas cotações. 
Nesse período de pandemia do COVID-19, tendo o clube sido fechado em março do 
corrente ano, iniciando sua reabertura gradual somente no mês de julho, as compras 
diminuíram substancialmente, conforme se observa no QUADRO II. 
Foram elaboradas 821 Ordens de Compras (mapas de preço) para todas as aquisições 
neste 1º Semestre, totalizando o valor de R$ 3.087.558,88. Os maiores demandantes neste 
semestre foram a Diretoria de Operações e Logística, Comodoria e Diretoria de 
Engenharia. 
Nosso quadro atual conta com 4 (quatro) compradores que atendem perfeitamente todas 
demandas do Iate Clube de Brasília.  
Seguem abaixo os quadros representativos da atuação do setor de compras. 
 
 
QUADRO I – Quantitativo das Compras  
 

Diretoria/ Presidência Total 
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Jurídico 1 
Financeiro 1 
Conselho Deliberativo 2 
Comunicação 4 
Secretaria social 5 
Ciate 7 
Informática 8 
Dep. Médico 9 
Emiate 16 
Comodoria 16 
Cultural 16 
DARH 30 
Espaço Saúde 39 
Social 51 
Esportes Coletivos 59 
Esportes Individuais 63 
Náutica 72 
Operações e Logistica 86 
Patrimônio e Suprimentos 124 
Engenharia 212 

Total 821 
Fonte: Ordens de Compra por Departamento – ERP Benner. Data base 30/06/2020 

 
QUADRO II – Valores das compras 
 

Diretoria/ 
Presidência 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 
Subtotal 
(R$) 

Conselho 
Deliberativo 

  
             
229,00  

        229,00 

Ciate 
             
89,90  

             
750,00  

        839,90 

Juridica 
           
283,92  

             
153,20  

           
238,30  

  
           
240,00  

           
255,00  

1.170,42 

Dep. Médico   
         
1.431,66  

           
897,99  

             
52,50  

       
2.096,40  

             
98,00  

4.576,55 

Cultural 
     
15.350,00  

             
420,00  

             
49,00  

  
             
60,00  

  15.879,00 

Financeiro 
           
229,70  

       
34.250,00  

      
           
290,00  

34.769,70 

Secretaria 
social 

    
             
49,00  

     

47.997,78  
    48.046,78 
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Comunicação 
       
9.673,00  

       
42.600,00  

           
504,40  

       
3.800,00  

    56.577,40 

DARH 
       
6.240,00  

       
10.072,78  

       
6.647,10  

     
28.927,38  

     
10.633,75  

           
612,00  

63.133,01 

Espaço Saúde 
     
35.681,55  

       
13.520,00  

       
5.124,86  

           
289,00  

     
24.757,00  

       
2.386,50  

81.758,91 

Informática 
             
49,00  

       
44.960,89  

       
2.100,00  

       
2.500,00  

     
40.362,00  

     
10.109,12  

100.081,01 

Emiate 
   
102.952,00  

  
                
9,00  

      102.961,00 

Esportes 
Individuais 

     
19.517,13  

       
43.484,99  

     
37.259,57  

       
3.929,80  

       
5.806,61  

     
10.005,40  

120.003,50 

Náutica 
     
49.031,58  

       
66.305,03  

     
31.302,34  

           
862,00  

     
20.601,45  

       
3.154,20  

171.256,60 

Esportes 
Coletivos 

     
70.952,50  

       
33.014,58  

     
87.652,37  

  
       
7.468,00  

           
280,00  

199.367,45 

Social 
   
100.587,88  

    
124.038,40  

        224.626,28 

Patrimônio e 
Suprimentos 

     
66.799,92  

    
101.454,71  

     
54.934,06  

     
10.582,75  

     
20.694,36  

     
20.471,28  

274.937,08 

Engenharia 
     
96.275,37  

       
78.722,94  

     
27.872,42  

     
40.610,21  

   
124.834,82  

   
113.143,02  

481.458,78 

Comodoria 
       
4.586,64  

    
450.701,13  

       
2.258,32  

  
     
13.549,80  

     
76.689,65  

547.785,54 

Operações e 
Logistica 

     
34.618,77  

       
77.822,64  

   
306.671,81  

     
45.012,80  

     
25.255,23  

     
68.719,72  

558.100,97 

Total (R$) 612.918,86 1.123.931,95 563.570,54 184.564,22 296.359,42 306.213,89 3.087.558,88 

Fonte: Ordens de Compra por Departamento – ERP Benner. Data base 30/06/2020  
 
Ainda, para a realização de despesas emergenciais e de pequeno valor, o setor gere um 
Fundo de Caixa, para pagamento em espécie de valor inferior a 50% (cinquenta por cento) 
do salário mínimo, conforme Resolução do Conselho Deliberativo nº 002/2017. 
As despesas de Fundo de Caixa, no 1º semestre de 2020 totalizaram R$ 24.413,75. Os 
maiores demandantes neste semestre foram a Diretoria de Operações e Logistica, 
Diretoria de Engenharia e Diretoria Náutica. 
 

Diretoria/ Presidência Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 
Subtotal 
(R$) 

Conselho Deliberativo         18,00                     18,00 

Cultural               60,00               60,00 

Emiate 
       
93,00  

                       93,00 

Financeiro 
     
229,70  

                     229,70 

DARH         56,98    232,00                   288,98 

Dep. Médico 
       
31,44  

    
       
52,50  

  224,00               307,94 
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Juridica 
     
283,92  

    153,20            17,32             454,44 

Social 
     
167,88  

    758,59                     926,47 

Esportes Individuais 
       
52,22  

    413,55    817,64  
       
22,80  

            1.306,21 

Espaço Saúde       450,00    660,49  
     
289,00  

            1.399,49 

Esportes Coletivos 
     
410,47  

    484,84    201,32        418,00          1.514,63 

Patrimônio e Suprimentos 
       
14,40  

    414,69      15,00  
     
449,55  

  586,48    192,76          1.672,88 

Comodoria 
     
708,21  

      99,70    695,02  
     
109,88  

      99,80          1.712,61 

Náutica 
     
917,99  

      15,00    143,40  
     
922,34  

  143,60    459,20          2.601,53 

Engenharia 
  
1.557,14  

    792,41    586,29  
     
462,01  

  160,00    264,00          3.821,85 

Operações e Logistica 
  
2.051,05  

    802,70    546,00  
  
3.003,71  

  666,00    936,56          8.006,02 

Total (R$) 6.517,42 4.441,66 3.915,16 5.311,79 1.780,08 2.447,64 24.413,75 

Fonte: Planilha de Controle do Fundo Fixo. Data base 30/06/2020  
 

 Almoxarifado 
 
O Setor de Almoxarifado, tem responsabilidade pela guarda e controle de todos os bens 
adquiridos para reposição de estoque. Nesse semestre atendeu 3.901 requisições de 
consumo para os diversos setores do clube. Segue tabela abaixo. 
 
 
QUADRO III – Quantitativo das Requisições de Consumo 
 

Qtd. De 
Req. de 

consumo 
atendida

s 

Janeiro 
Fevereir

o 
Março Abril Maio Junho Total 

857 847 643 333 450 771 3.901 

 

21,97% 21,71% 16,48% 8,54% 11,54% 19,76% 100,00% 

Fonte: Sistema ERP-BENNER. Data base 30/06/2020 
 
 
 
GRÁFICO I – Quantitativo das Requisição de Consumo 
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Os itens de reposição de estoque (uso e consumo, e material de obra e manutenção) estão 
em constates reavaliações, buscando sempre a otimização do processo e redução dos 
custos. 
 
Inventários são realizados a cada trimestre, e nesse período da pandemia do COVID-19 
concentramos nossa atenção para uma contagem e organização dos itens do almoxarifado. 
Ressaltamos que o atendimento às Diretorias com materiais de limpeza e manutenção 
permaneceu normal nesse período citado. 
Importante destacar que, com as novas diretrizes de aquisições implantadas pela Diretoria 
de Patrimônio, conseguimos diminuir, sem qualquer prejuízo, o valor imobilizado do 
estoque, conforme se comprova com o quadro abaixo.  
 
QUADRO IV – Quantitativo de Materiais em Estoque 

ALMOXARIFADO PRINCIPAL 

  
 QTD. DE ITENS 

(VOLUME)   SALDO (R$)   REDUÇAO (R$)  

JANEIRO 
2019              108.004  415.117,66 

27,63% 
2020                92.327  300.401,33 

FEVEREIRO 
2019              111.302  432.053,93 

32,45% 
2020                100.465 291.838,79 

MARÇO 2019              126.241  379.637,88 18,61% 
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2020              107.160  308.968,59 

ABRIL 
2019              122.290  372.028,20 

19,06% 
2020              106.654 301.129,08 

MAIO 
2019              111.794  325.430,07 

1,30% 
2020              103.677  321.198,2 

JUNHO 
2019              112.335  301.789,75 

4,48% 
2020                95.668  288.276,37 

Fonte: Balancete de Materiais – Iate – ERP Benner. Data base 30/06/2020  
 

 Bens Patrimoniais 
 
Cabe ao setor de Bens Patrimoniais examinar, coordenar, orientar e fiscalizar o cadastro 
de todos os bens da Instituição.  
Hoje o Iate Clube de Brasilia conta com um total de 12.328 bens ativos do imobilizado, 
sendo que, 3.365 foram adquiridos no 1º semestre de 2020, conforme dados fornecidos 
pelo Sistema ERP-BENNER.  
Cabe destacar que no mês de março/2020 o clube agregou o montante de 3.243 bens 
imobilizados para o campus, tais como: cadeiras, mesas e espreguiçadeiras. 
Nesse 1º semestre, foi contratada a empresa JOSE CHAVES DOS SANTOS – ME (Inventu 
Patrimonial) para promover uma reavaliação e atualização do inventário patrimonial de 
todos os bens imobilizados do clube. O trabalho está em fase de conclusão para emissão 
do relatório final, em que constará todos os bens cadastrados e identificados com suas 
devidas plaquetas. 
 

 Ponto de Abastecimento 
O Ponto de Abastecimento do Iate Clube de Brasília, serve como uma instalação para 
suprimento de combustíveis aos equipamentos móveis e estacionários, veículos 
automotores terrestres e embarcações do Clube. Sua estrutura física conta com 02 tanques 
bipartidos, ambos com capacidade de 30 mil litros, 15 mil em cada compartimento, com três 
equipamentos de saídas (bombas) 02 na Pista de abastecimento, 1 bomba dupla com 
gasolina comum e diesel S-10, 1 quadrupla com 2 bicos para gasolina comum e 2 bicos 
para gasolina Aditivada Grid e 1 bomba dupla no caís de abastecimento com 2 bicos de 
gasolina comum.  
Destaca-se que, a Agência Nacional do Petróleo – ANP liberou o funcionamento das 
bombas interditadas apenas para abastecimento da frota e equipamentos, conforme quadro 
abaixo, dos combustíveis Diesel S10 e Gasolina comum, sob o Ofício nº 1859/2017/SFI. 
Sendo vedado o abastecimento de veículos dos associados, por ser considerado revenda, 
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o que não é permitido pela categoria de Ponto de Abastecimento (art. 11 da Resolução nº 
12/07). 
Por oportuno, informo que o aumento de consumo de gasolina no mês de janeiro/2020 deu-
se devido ao evento realizado pela Diretoria Náutica – CAMPEONATO BRASILEIRO DA 
CLASSE LASER (barcos de apoio aos eventos), no período 04 à 16/01/2020, conforme 
apresentada a Ci 2300/069/2020 da Diretoria Náutica.  
 
QUADRO V – Demonstrativo de Aquisição de Combustíveis 

Diretoria de Patrimônio e Suprimentos 
 

Demonstrativo de Aquisição de Combustíveis 

Mês 
Diesel Gasolina Comum 

Em litros Em (R$) Em litros Em (R$) 

Janeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fevereiro 10.000,00 36.980,00 0,00 0,00 

Março 10.000,00 33.732,00 5.000,00 20.066,00 

Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Junho 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 20.000,00 70.712,00 5.000,00 20.066,00 

Fonte: Relatório de aquisição de combustíveis. Data base 30/06/2020 
 

 
QUADRO VI – Demonstrativo de Consumo Interno de Combustíveis 

Diretoria de Patrimônio e Suprimentos 

Demonstrativo de Consumo dos Combustíveis 

Mês 
Diesel Gasolina Comum 

Em litros Em (R$) Em litros Em (R$) 

Janeiro        7.529,08          28.235,63         3.237,33     13.508,07  

Fevereiro        8.777,84          32.433,74            978,31           4.082,09  

Março        5.577,48          19.814,76            940,05           3.886,39  

Abril        3.160,47          10.752,32            345,18           1.400,27  

Maio           759,55            2.697,18            459,70           1.864,83  

Junho        2.420,88            8.338,80            650,22           2.637,74  

Total      28.225,30        102.272,43         6.610,79  27.379,39 

Fonte: Relatório de consumo interno de combustíveis. Data base 30/06/2020 
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DIRETORIA DE ENGENHARIA 
Diretor: Francisco Carpóforo da Rocha Neto  
 

A Diretoria de Engenharia, em cumprimentos às normas do estatuto, vem apresentar os 
resultados das atividades executadas no 1º semestre 2020, em cumprimento ao art. 88, 
inciso IX, do Estatuto Dirigente.  

De acordo com o Artigo 98, compete ao Diretor de Engenharia: 

I. Planejar e supervisionar a execução das obras e serviços de manutenção, reparos 
e reformas, executados por empreiteiros e empresas contratadas, ou realizados 
diretamente pelo IATE; 

II. Cumprir e supervisionar a execução do Plano Diretor de Obras; 

III. Elaborar, à vista de projetos, os orçamentos e os cronogramas de edificações e 
obras a serem executadas, submetendo-os à aprovação do Conselho Diretor. 

 

Recursos Humanos 

O Setor de Engenharia encerrou o 1º semestre de 2020 com um quadro funcional de 46 
funcionários, subdivididos da seguinte maneira: setor administrativo; setor de 
elétrica/hidráulica; setor da marcenaria; setor de pintura e setor de serralheria. 

 
Figura 1 

 

Fonte: RHWEB 

 

Setor Administrativo 

Compreende em 4 funcionários lotados no setor administrativo composto da seguinte 
maneira: 1 (um) assistente administrativo, 1(um) engenheiro civil, 1(uma) 
supervisora,1(uma) arquiteta. 
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Elétrica/Hidráulica: é formada por uma equipe composta de 1(um) encarregado e 5(cinco) 
bombeiros/eletricistas e um ajudante de elétrica. 

 

Pintura: é formada por uma equipe composta por 3 (três) pintores. 
 
Marcenaria: é formada por uma equipe composta 1(um) encarregado e 4 (quatro) 
marceneiros. 
 

Serralheria:  é formada por uma equipe composta por 1 (um) encarregado, 2 (dois) 
serralheiros e 1 (um) ajudante de serralheria. 

 

Manutenção Predial e Obras: 1 (um) encarregado, 1(um) mestre de obras, 12 (doze) 
serventes de obra e 9 (nove) pedreiros. 

 

Segue abaixo a tabela com os dados do quadro funcional da Diretoria de Engenharia e o 
quadro de admissão e demissão realizadas nesse primeiro semestre de 2020, que 
compreende do dia 1 de janeiro a 30 de junho de 2020. 
 
Quadro Funcional da Engenharia junho 2020.  

SETOR QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS 

ENGENHARIA- ADMINISTRATIVO 4 

SERRALHERIA 4 

MARCENARIA 5 

PINTURA 3 

ELÉTRICA 7 

MANUTENÇÃO PREDIAL/OBRAS 23 

TOTAL 46 

 

Contratação por RPA- 3 meses 

Nome Cargo Início do 

Contrato 

Término do 

Contrato 

José alderi da Silva marceneiro 18/11/2019 18/02/2020 

João Inácio de Brito serralheiro 20/11/2019 18/02/2020 

Edivon Farias Coutinho 
 

Serralheiro 
24/4/2020 22/07/2020 

Leonardo Souza Custódio pintor 24/4/2020 22/07/2020 
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Sergio Omar Xavier 
 

Pintor 
12/05/2020 09/8/2020 

Nome Cargo Início do 

Contrato 

Término do 

Contrato 

Darlan dos Santos Sousa 
 

Servente de 
obras 26/5/2020 23/08/2020 

Jose Alderi da Silva 
 

Servente de 
obras 26/5/2020 30/06/2020 

Edmilson Soares de Souza 
 

Servente de 
obras 26/5/2020 23/08/2020 

Fabio Sales Cruz 
 

Servente de 
obras 27/05/2020 

24/08/2020 

 

 

Admissão  

Nome Cargo Início da 

Contratação 

Valdimir Pessoa da Silva Servente de obra 01/02/2020 
David Junio Rodrigues Lacerda Servente de obra 03/02/2020 

José Alderi da Silva Marceneiro 01/07/2020 

 

Quadro Comparativo da Engenharia por Semestre do quantitativo de funcionários efetivos, 
sem contabilizar os contratados por RPA.  

 

SETOR DEZEMBRO 
2019 

JUNHO 2020 

ADMINISTRATIVO 4 4 

SERRALHERIA 5 4 

MARCENARIA 4 5 

ELÉTRICA 7 7 

PINTURA 3 3 

MANUTENÇÃO/OBRA  20 23 

TOTAL 43 46 
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Manutenção Geral do Campus 

A Diretoria de Engenharia no cumprimento de suas atribuições executou no primeiro 
semestre do ano de 2020 serviços de manutenções corretiva e preventivas em diversos 
setores do clube, no período que corresponde do dia 1º de janeiro a 30 de junho de 2020 
foram atendidas 320 “OS” (ordens de serviços), os serviços são solicitados através de e-
mail encaminhado ao setor de engenharia ou por preenchimento da ordem de serviço que 
fica disponível a cada encarregado do setor da manutenção. 
O plano de manutenção preventiva e corretiva ocorre conforme descrição do ciclo abaixo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades na manutenção geral do campus seguem rotina durante o ano todo, sendo 
as principais: 

 Foram executados serviços de manutenção corretiva e preventiva em diversos 
setores do clube, solicitados através de e-mails, entre estes serviços podemos citar: 
Troca de lâmpadas e reatores danificados, substituição de registros, reparos em 
telhados, pisos, paredes e revestimentos, consertos elétricos e hidráulicos, reforma 

PLANO DE MANUTENÇÃO 
 

Solicitação 
Demandas enviadas por: e-mail; telefone; solicitações diretas; ouvidoria 

 

Verificação 
Aprovação das ordens de serviços e despacho para o setor executor 

 

Preparação 
Planejar soluções 

 

Execução 
Corrigir os problemas com prazo determinado para término 
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e confecção de móveis e equipamentos, substituição de vidros, espelhos e 
acessórios danificados, reconstituição de calçadas, pisos, forros e lajes, reformas 
em coberturas, pintura interna e externa das edificações, além de inúmeros outros 
serviços considerados rotineiros; 

 Manutenção na estrutura de sustentação dos pneus no cais, soldas de peças 
danificadas, reforma de móveis metálicos, confecções e reformas de guarda corpos 
e corrimões, alambrados, fechamentos, telas, portões, portas metálicas, 
manutenção em dobradiças, ferrolhos, fechaduras, executados pela equipe de 
serralheria; 

 Serviços de acompanhamento quanto à aprovação de diversos documentos 
pertinentes a Órgãos Públicos, tais como: Administração de Brasília, ADASA, CEB, 
marinha etc.; 

 Gerenciamento do desenvolvimento dos projetos de arquitetura e complementares 
(estruturais, de instalações, decoração e paisagismo); 

 Drenagem e captação de águas pluviais e casa de bombas do ginásio; 
 Fechamento das laterais do Ginásio de Esporte; 
 Adequação da tribuna do Futebol; 
 Construção de uma nova Ducha para o Campo de futebol; 
 Rampa no cais de acesso aos cais flutuantes; 
 Adequação das novas torres de serviço do cais da náutica; 
 Reforma e modernização da entrada e circulação do ciate; 
 Substituição dos guarda corpos da sede social; 
 Reforma dos quiosques do tênis e quadras de lisonda; 
 Readequação da rede de esgoto do quiosque do Fábio e rede de águas pluviais; 
 Mudança e reestruturação do sistema de aterramento do CPD central do IATE; 

 
 

 Recuperação completa dos revestimentos das piscinas semiolímpicas 1 e 2; 
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 Substituição de toda a rede de irrigação das quadras de tênis de saibro (irrigação 
manual); 
 

 
 
 

 Pintura Geral da Academia; 
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 Pintura geral do campus (academia, cyber café, iate tv, sala de estudos, meios fios, 
faixas de demarcação, vagas de carros e etc.); 
 

 

 

 
 



88 
 

 Desobstrução da rede de águas pluviais do ginásio de Esportes; 
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Gráfico de Orçado x Realizados x Comprometido na  

Manutenção Geral do Campus 

 

 
 

Monitoramento das Contas da CEB 
 
Todos os meses são acompanhadas o consumo de energia através das contas de energia 
e são montados gráficos para monitoramento do consumo. 
Abaixo a tabela com os respectivos valores referente ao primeiro semestre de 2019 e 2020 
e o gráfico comparativo de custo e em resumo podemos afirmar que o consumo de energia 
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de 2020 comparado ao mesmo período do ano de 2019 houve uma grande redução de 
valores, visto que a partir do mês de fevereiro já havia sido concluído 90% do projeto de 
eficiência energética. 
 

Custo de Energia  

Meses Ano 2019 Ano 2020 

Janeiro 117.487,20 110.811,67 
Fevereiro 121.047,62 64.270,20 

Março 114.981,05 87.566,50 
Abril 120.832,90 57.394,51 
Maio 118.205,18 39.047,25 

Junho 132.318,55 44.682,31 
 

  

         
 

Elaboração de Projetos e Orçamentos p/ Reformas   
 

Reforma Bar do Farol 
- Definição técnica dos revestimentos junto ao arquiteto Galbinski – finalizado. 
- Orçamento dos revestimentos – finalizado. 
- Definição do mobiliário junto com o Milton Maria – finalizado. 
- Orçamento dos mobiliários com empresa especializada – iniciado. 
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Reforma da Portaria das Piscinas e salas administrativas 
Visita ao local com engenheiros da empresa CONCRETA para esclarecimento de dúvidas. 
Esta empresa foi contrata para desenvolver os projetos complementares e planilha 
orçamentária; 
- Verificação dos projetos entregues pela CONCRETA. 
- Acompanhamento das correções dos projetos. 
- Elaboração do termo de recebimento da 1° etapa do contrato, referente aos Projetos 
Complementares da Portaria e salas administrativas das Piscinas Semi Olímpicas. 
- Acompanhamento do prazo para a entrega da 2° etapa. 
 
 
Escola dos Desportos Náuticos: 
- Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos e esclarecimento de dúvidas, via 
WhatsApp, telefone e reuniões online. 
- Apresentação para o diretor da Náutica, Flávio, do andamento dos projetos até o 
momento. 
 
Barbearia: 
- Acompanhamento do andamento da obra, de forma a verificar a execução da obra 
conforme projeto. 
- Visita técnicas para verificação da execução dos serviços 
- Em Julho, dia 09, a obra estava em fase final, com os revestimentos e pinturas 
finalizadas, grande parte do mobiliário instalado, faltando alguns ajustes de iluminação, e 
detalhes de acabamento como pintura, acesso à rede do iate, para finalização completa 
da obra. 
 
Paisagismo – Prainha da Náutica: 
- Elaboração de projeto de paisagismo para as áreas verdes da Prainha da Náutica, 
visando valorizar ainda mais o espaço e criar áreas de contemplação e descanso. 
 
Posto de Saúde: 
- Elaboração de projeto de reforma de layout para o posto de saúde. A solicitação partiu 
do Dr. Nelson. O objetivo é aumentar a capacidade de atendimento com a criação de 
mais um consultório e melhoria das instalações e melhor aproveitamento do espaço. 
 
Área Nobre: 
- Elaboração de projeto para reforma das oficinas localizadas na área nobre. O projeto 
contempla nova estrutura para as oficinas com novo telhado, reformulação do layout e 
organização dos espaços em geral. 
 
Obras e Investimentos 1º Semestre de 2020 

Em consonância com a solicitação do Conselho Deliberativo no parecer dos relatórios de 
atividades do segundo semestre de 2019, segue abordagem sobre os investimentos 
previstos e executados no primeiro semestre. 
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Execução do quiosque de lisonda, troca da cobertura e perda portuguesa, nova 
instalação elétrica e envernizamento da estrutura. 

 

 



93 
 

 

 

Reforma do Banheiro das piscinas semiolímpicas:  

Os vestiários das piscinas semiolímpicas, foram feitos serviços de substituição de 
revestimentos, restauração de instalações e pintura geral, adequação das instalações 
hidráulicas, troca de chuveiros danificados.  
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Reforma do Banheiro da Peteca:  

O banheiro masculino da Peteca foi reformado, foram feitos serviços para melhorias da 
impermeabilização do piso, substituição de revestimentos, restauração de instalações e 
pintura geral, adequação de todas as bancadas de granito.  

 

 

Construção de um banheiro na prainha: para melhoraria de atendimento ao grupo 
associado, foi construído um novo banheiro próximo a prainha e lava jato. 
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Troca do piso do Ginásio de Esportes 

Serviço executado por empresa terceirizada, mão de obra e fornecimento de material com 
custo previsto no valor de R$410.741,76 (quatrocentos e dez mil reais setecentos e 
quarenta um reais e setenta e seis reais). O piso vinil Paviflex danificado da quadra foi 
substituído por um piso de madeira, dessa forma a permitir a prática esportiva. 
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Antes 

 

   
execução novo piso  
 

Nova rampa de acessibilidade na entrada da academia 

Como forma de melhorar a acessibilidade ao prédio do Espaço saúde, foi revitalizado a pisa 
de acesso a academia, melhorando a declividade, dessa forma foi feita uma nova 
terraplanagem no local e com acabamento em pedra portuguesa. 
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Revitalização do alambrado, meio fios 
 
Foi realizada uma revitalização completa do fechamento do alambrado na extensão da 
portaria norte até o setor de reciclagem, com colocação de meios fio padrão novacap e 
introdução de plantio de grama e pintura dos meios fios. 
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Novo quiosque da náutica de piaçava da prainha 
 
Foi executado nova cobertura de piaçava na prainha e regularização de piso e 
assentamento de pedra Pirinopólis. 
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2ª Etapa da revitalização da pista de Cooper 

 

1ª etapa ocorreu em 2019 e a segunda etapa iniciou em janeiro com término final e 
fevereiro. 

- Dimensão pista de Cooper a ser recuperada: 1.100 metros lineares 
- Areá : 2.500 m2 ( aproximadamente); 
Os serviços foram executados por empresa terceirizada, onde a contratante forneceu todo 
material. As estapas da execução ocorreram da seguinte forma: 
 
Área chão cimentado 
1° Passo: Aplicacão prime acrílico (uma demão) 
2° Passo: Aplicacão regularizador acrílico (uma demão) 
3° Passo: Aplicacão tinta acrílica (duas demãos) 
Área chão asfáltico 
1° Passo: Aplicacão regularizador acrílico (uma demão) 
2° Passo: Aplicacão tinta acrílica (duas demãos) 
3° Passo: Demarcação as faixas laterais com tinta acrílica branca (8 centímetros) 
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Substituição de quadros de comando  

Foram substituídos quadros de comando por questões de segurança ou para facilitar o 
manuseio dos comandos de iluminação de diversos locais no clube conforme descritos 
abaixo: quadro do recalque novo; quadro do box da náutica; 
Quadro e iluminação do Galpão dos barcos; quadro de iluminação dentro do ginásio de 
esportes  e quadro que fica atrás do ginásio; quadro da piscina semiolímpica; quadro do 
toboágua; quadro de comando do recalque de dentro da mina de água do ginásio de 
esportes; quadro de iluminação do futevôlei na orla do lago; quadro de tomada e iluminação 
do quiosque da piscina do feijão; quadro do CPD próximo a sede social; quadro dos totens 
dos restaurantes e ar condicionado da sede social; quadro de ar condicionado do cyber 
café; quadro de iluminação de jardins da sede social; quadro de tomadas e iluminação do 
poliesportivo sul; quadro de iluminação do beach tênis; quadro de iluminação do ginásio de 
peteca, quadro de iluminação e tomadas dos contêiner da área nobre. 
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Ampliação e troca dos filtros da piscina do feijão, semiolímpica 1 e 2. 
 

A piscina social foi trocada os dois filtros e foi adquirido mais 4 novos filtros para as 
piscinas semiolímpicas para aprimorar a filtragem da água aquecida. 
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Reforma das Churrasqueiras 8 e 9 (M1 E M2) 
 
As antigas churrasqueiras 8 e 9 foram revitalizadas onde houve a troca completa da 
cobertura, troca das bancadas de granito, revestimento e piso, todas as instalações 
hidráulicas e elétrica/ iluminação e reforma da churrasqueira  

 
 Eficiência Energética 

Em 2016, o Iate Clube de Brasília iniciou uma série de pesquisas visando a redução do 
consumo de energia elétrica, tornando-se a assim o primeiro clube do país a integrar o 
programa e cm êxito, através da modernização de equipamentos consumidores de energia 
e a instalação de uma miniusina de geração de energia fotovoltaica (energia solar). 
As primeiras mudanças começaram com a substituição dos holofotes de vapor metálico das 
quadras de tênis, peteca e beach tênis, por tecnologia LED. 
Segundo foram identificados os principais pontos de consumo de energia no Clube, para 
direcionar um programa de investimento destinado à eficiência energética no uso final. O 
diagnóstico energético do Clube foi emitido e o programa foi apresentado à CEB e aprovado 
em 2018 e assim assinado o Termo de Cooperação Técnica e desta forma o Cube foi 
incluído no Programa de Eficiência Energética desenvolvido pela CEB (Lei 9.991/2000). 

Planilha de Movimentação Financeira da EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

ACOMPANHAMENTO MENSAL DO PROJETO DE ENERGIA 
ELETRICA 

SAGE BRASILIA CONSULT 
EPROJ EM ENERGIA E MEIO 
AMB LTDA 15.000,00 

ACOMPANHAMENTO MENSAL DO PROJETO DE ENERGIA 
ELETRICA 

SAGE BRASILIA CONSULT 
EPROJ EM ENERGIA E MEIO 
AMB LTDA 15.000,00 

ACOMPANHAMENTO MENSAL DO PROJETO DE ENERGIA 
ELETRICA 

SAGE BRASILIA CONSULT 
EPROJ EM ENERGIA E MEIO 
AMB LTDA 50.000,00 

ACOMPANHAMENTO MENSAL DO PROJETO DE ENERGIA 
ELETRICA 

SAGE BRASILIA CONSULT 
EPROJ EM ENERGIA E MEIO 
AMB LTDA 15.000,00 
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ACOMPANHAMENTO MENSAL DO PROJETO DE ENERGIA 
ELETRICA 

SAGE BRASILIA CONSULT 
EPROJ EM ENERGIA E MEIO 
AMB LTDA 15.000,00 

FORNECIMENTO E ISNTALACAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS 
NO CLUBE (1º MEDICAO) 

CONCEITO ENGENHARIA E 
ARQUITETURA 139.669,40 

INSTALACOES E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS 
NO CLUBE (2º MEDICAO) 

CONCEITO ENGENHARIA E 
ARQUITETURA 43.015,81 

FORNECIMENTO E INSTALACOES DE LUMINARIAS NO CLUBE 
CONCEITO ENGENHARIA E 
ARQUITETURA 496.696,20 

SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE 
COMUNICACAO INSTITUCIONAL E PUBLICITARIA 

OK CRIATIVO ESPACO 
PUBLICITARIO LTDA 15.000,00 

IMPLATACAO DE PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA 

SAGE BRASILIA CONSULT 
EPROJ EM ENERGIA E MEIO 
AMB LTDA 15.000,00 

IMPLANTACAO DE PROGARAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA 
CO CLUBE 

SAGE BRASILIA CONSULT 
EPROJ EM ENERGIA E MEIO 
AMB LTDA 15.000,00 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE 
AQUECIMENTO DE ÁGUA DAS PISCINAS  OFICINA DO SOL LTDA - ME 56.609,96 
INSTALAÇÃO DE USINA DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA 
DE 162,50 KWP. 

SMARTLY ENGENHARIA 
SUSTENTAVEL LTDA - ME 17.800,00 

MATERIAIS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA DE PISCINA E DE 
BANHO  OFICINA DO SOL LTDA - ME 86.981,80 
INSTALAÇÃO DE USINA DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA 
DE 162,50 KWP. 

SMARTLY ENGENHARIA 
SUSTENTAVEL LTDA - ME 664.700,00 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETORES DE LED 
CONCEITO ENGENHARIA E 
ARQUITETURA 177.093,09 

IMPLATACAO DE PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA 

SAGE BRASILIA CONSULT 
EPROJ EM ENERGIA E MEIO 
AMB LTDA 15.000,00 

MATERIAIS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA DE PISCINA E DE 
BANHO.  OFICINA DO SOL LTDA - ME 71.679,29 
MATERIAIS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA DE PISCINA E DE 
BANHO.  OFICINA DO SOL LTDA - ME 546.161,39 

IMPLATACAO DE PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA 

SAGE BRASILIA CONSULT 
EPROJ EM ENERGIA E MEIO 
AMB LTDA 12.500,00 

IMPLATACAO DE PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA 

SAGE BRASILIA CONSULT 
EPROJ EM ENERGIA E MEIO 
AMB LTDA 15.000,00 

SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE 
COMUNICAÇÃO INSTITUICIONAL E PUBLICITÁRIA 

OK CRIATIVO ESPACO 
PUBLICITARIO LTDA 5.000,00 

MATERIAIS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA DE PISCINA E DE 
BANHO.  OFICINA DO SOL LTDA - ME 387.213,65 

REFERENTE AO CONTRATO Nº 057/2019 

 ZINNG CONSULTORIA EM 
EFICIENCIA ENERGETICA 
LTDA 15.000,00 

REFERENTE AO CONTRATO Nº057/2019 

 ZINNG CONSULTORIA EM 
EFICIENCIA ENERGETICA 
LTDA 15.000,00 

IMPLATACAO DE PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO 
ADITIVO Nº057/2019 

SAGE BRASILIA CONSULT 
EPROJ EM ENERGIA E MEIO 
AMB LTDA 15.000,00 
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CONFECCAO DE FOLDERS DE DIVULGACAO 
GRAFICA E EDITORA POSITIVA 
LTDA 640,00 

REFERENTE AO CONTRATO Nº057/2019 

 ZINNG CONSULTORIA EM 
EFICIENCIA ENERGETICA 
LTDA 30.000,00 

  2.965.760,59 
 
Aquecimento de Água 
                  
                                                            Toboágua 
                                                            Semiolímpica 1 
                                                            Semiolímpica 2 
   
 
 
                                                         Ginásio Poliesportivo 
                                                         Piscinas 
                                                         Sede Social 
                                                         Área da Peteca 
                                                         Tribuna do Campo de Futebol 
                                                         Academia 
                                                         Sauna 
 
 
Foram instalados 22 reservatórios de 2000 litros e 3 de 5000 litros, que abastecerão os 
vestiários do iate Clube. 
 
Iluminação: Substituições 
Foram trocadas 4.977 lâmpadas por tecnologia de LED em todas as edificações e áreas 
externas o iate Clube de Brasília. Os campos de Society oficial e Quadras de Tênis foram 
contemplados pela nova iluminação, com projetores de última geração. E as quadras de 
areia ganharam novos conjuntos de holofotes, todos de LED. 
 
Instalação de sistema fotovoltaico com dimensionamento de 162,6 KWp. Composto de 465 
painéis de 355 W e 3 inversores de 50KWp. O sistema foi implantado na cobertura do 
Ginásio do Tênis. 
 
Plano de Comunicação e Marketing. (Divulgações) 
- Foi realizado sistema de Cotação de Preço. 
- Empresa Vencedora: OK CRIATIVO 
- Inícios dos trabalhos iniciados: Previsão da Placa: até 2ª semana de julho. 
Fase atual: CONCLUÍDO 
 
Cobertura do Tênis – Cobertura das quadras do Tênis. 
Obra que consiste na substituição da cobertura existente em telha trapezoidal galvanizada 
Gr 40 por telhas Termo Acústica modelo trapezoidal espessura 0,43 mm com núcleo em 
poliuretano. A cobertura com área aproximada de 3.407 m2. Com a substituição das telhas 

PISCINAS 
 

Instalação de 
1.166 coletores 

 
BANHEIROS 
 
Instalações de 150 

coletores 
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o telhado principal foi projetado uma nova cobertura, a qual caracteriza dois lanternins. 
Estes lanternins tem a finalidade de melhorar a iluminação e a ventilação do galpão. 
Para evitar a incidência direta da luminosidade dos raios solares, foi projetado um anteparo 
(uma grande bandeja abaixo dos lanternins) em estrutura e chapas metálicas no interior do 
galpão, com a finalidade de deixar passar luminosidade de forma indireta pelos lanternins. 
As fachadas principais, com maiores dimensões foram fechadas com brises de alumínio da 
empresa Permetal, brises Brp nº 12. Para a fixação dos brises foi necessária uma nova 
estrutura em perfis metálicos. A finalidade dos Brises; proteger a incidência direta dos raios 
solares, chuvas e ventos. 
O galpão das quadras foi executado uma sala de arbitragem, com visibilidade tanto para as 
quadras do galpão como para a quadra 01.A cobertura da sala de arbitragem foi protegida 
por guarda corpo em vidro. O nível das quadras foi alterado para que todas as quadras 
tivessem o mesmo nível. Muretas foram executadas e as estruturas existentes adequadas. 
Após toda conclusão das estruturas, nova pintura foi executada. 

 
 
 
 
DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA – DOL 
Diretor: Francisco Zenor Teixeira. 
 
 

A Diretoria de Operações e Logística (D.O.L.), em cumprimento às normas estatutárias, 
vem mui respeitosamente apresentar o Relatório de Atividades referente ao 1º Semestre 
de 2020, em cumprimento ao art. 88, inciso IX, do Estatuto Dirigente. 

De acordo com o Art. 99, compete ao Diretor de Operações e Logística: 
I. Planejar e executar as operações internas e externas que envolvam serviços de 

transporte, zeladoria, jardinagem, segurança (física e patrimonial), portarias, 
lavanderia e apoio aos esportes;  

II. Supervisionar o uso e instalações dos serviços de som, imagem, 
telecomunicações e informática;  

III. Supervisionar as dependências e instalações cedidas a terceiros, verificando o 
uso dos equipamentos, móveis e utensílios;  

IV. Supervisionar os serviços de portaria, segurança patrimonial, vigilância e de 
salva-vidas. 
 

Em 19 de março de 2020, devido aos acontecimentos atuais, o clube fechou as portas 
conforme determinação do Decreto 40.520. Desde então, todas as atividades foram 
suspensas, menos as manutenções corretivas e preventivas, que foram intensificadas. 

No decorrer do relatório iremos explanar todos os serviços que foram executados e que 
estão em fase de execução. 
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Recursos Humanos 
O DOL possuiu um quadro funcional de 190 funcionários divididos por áreas, 

conforme demonstrado na tabela abaixo, ficando responsável pela emissão de: solicitações 
de férias, licença prêmio, justificativas de ponto, impressão e distribuição de contracheques, 

elaboração de escalas e acordos de compensação, escalas de equipes de eventos e 
planilhas de vouchers, pedidos de contratações e desligamentos dentre outras demandas 
que são encaminhados à Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos para validação. 

 
A Diretoria de Operações e Logística, visando seguir todas as orientações da DARH, 

resolveu: 
1- Conceder licença prêmio e férias adiantados, entre os meses de abril e maio. 
2- Para os funcionários que não quiseram adiantar férias, devido a programações 

pré-agendadas, ficaram em regime de banco de horas. 
3- Os funcionários que não tinham licença prêmio ou férias ficaram em regime de 

banco de horas. 
4- Os funcionários aposentados, após acordo coletivo entre o Iate e Sindclubes, 

ficou decidido que seria melhor mantê-los afastados, visto que a MP 936/2020 
não poderia ser aplicada a eles, sendo um total de 8 funcionários. 
  

Diante da atual situação e com o objetivo de garantir a manutenção dos empregos, 
e amparado pela medida provisória nº 936/2020, em caráter excepcional, o Iate clube 
resolveu suspender temporariamente por 30 dias, o contrato de trabalho dos empregados 
do clube, no mês de maio, prorrogável por mais 30 dias em junho, conforme descrito na 
tabela abaixo.  

QUADRO FUNCIONAL 
1º SEMESTRE 2020 

SETOR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

ADMINISTRATIVO 5 5 5 5 5 5 

APOIO 42 42 42 42 42 42 

CAPOTARIA 2 2 2 2 2 2 

COPEIRAGEM 1 1 1 1 1 1 

JARDIM 16 14 16 16 16 16 

LAVANDERIA 4 4 4 4 4 4 

LIMPEZA 72 69 71 72 72 71 

MANUTENÇÃO 6 6 6 6 6 6 

MONITORAMENTO 2 2 2 2 2 2 

PISCINA 30 30 30 30 30 30 

RECICLAGEM 2 2 2 2 2 2 

TRANSPORTE 8 8 8 8 8 8 

TOTAL 190 185 189 190 190 189 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS SUSPENSÕES DE CONTRATO 

COVID-19 
SETORES  MAIO JUNHO 

LIMPEZA 39 21 
APOIO 4 2 
JARDIM 5 3 
PISCINA 27 27 
LAVANDERIA 2 2 
ADMINISTRATIVO 6 0 
TRANSPORTE 2 1 

TOTAL 85 56 

Abaixo, tabela demonstrativa referente as contratações e demissões realizadas no 
1º Semestre/2020: 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONTRATAÇÕES  
1º SEMESTRE 2020 

NOME FUNÇÃO MÊS 
ELIDIVÂNIA FREITAS DOS SANTOS SERVENTE – LIMPEZA FEVEREIRO 
STHEFANY LIMA DE OLIVEIRA SERVENTE – LIMPEZA FEVEREIRO 
WILTON GONÇALVES DE SOUSA SERVENTE – LIMPEZA FEVEREIRO 
JOSINALDO OLIVEIRA DA SILVA SERVENTE – LIMPEZA FEVEREIRO 
WILSON FILHO MENDES DOS SANTOS JARDINEIRO – JARDIM FEVEREIRO 
ALDEMIR RODRIGUES CARVALHO JARDINEIRO – JARDIM FEVEREIRO 
DENILTON BISPO SANTOS JARDINEIRO – JARDIM JANEIRO 

  

   
QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESLIGAMENTOS  

1º SEMESTRE 2020 
NOME FUNÇÃO MÊS 

MARCELO FERREIRA ALVES JARDINEIRO - JARDIM JANEIRO 
EDUARDO OLIVEIRA SANTA ROSA JARDINEIRO - JARDIM FEVEREIRO 
DENILTON BISPO SANTOS JARDINEIRO - JARDIM FEVEREIRO 
ANANIAS DOS SANTOS PEREIRA SERVENTE - LIMPEZA FEVEREIRO 
CLEIDE ANA SOUSA DOS SANTOS SERVENTE - LIMPEZA FEVEREIRO 
DENIS FELIPE DA SILVA SERVENTE - LIMPEZA FEVEREIRO 
RAIANE GUARINO DOS SANTOS SERVENTE - LIMPEZA MARÇO 

  
 

RELAÇÃO DE AFASTAMENTOS - COVID-19 

MARÇO 
19 A 30/03 

  

ABRIL 

  

MAIO 

  

JUNHO 

FÉRIAS 
L.P 

DÉBITO 
FÉRIAS 

L.P 
DÉBITO 

FÉRIAS 
L.P 

SUSP.  
CONTRATO 

DÉBITO 
FÉRIAS 

L.P 
SUSP.  

CONTRATO. 
DÉBITO 

PISCINA    PISCINA    PISCINA    PISCINA  
11 15   17 10   2 27 0   0 27 0 

JARDIM   JARDIM   JARDIM   JARDIM 
3 10   8 -   1 5 2   0 3 1 
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MANUTENÇÕES EXECUTADAS PELO DOL 
 
Salientamos que a Diretoria de Operações e Logística continua executando 

atividades de elétrica e hidráulica, que não são executas pela Diretoria de Engenharia, visto 
que são demandas de reparos imediatos, visando tão somente executá-las o mais rápido 
possível. Algumas demandas que os Setores do Clube solicitam à Engenharia, muitas 
vezes são encaminhadas ao DOL pela própria Engenharia, afim de darmos agilidade na 
execução dos serviços. 

Neste sentido, com o objetivo de cumprir com os propósitos pretendidos, no que se 
refere a melhoria na manutenção emergencial, preventiva e corretiva, suporte e 
gerenciamento das atividades realizadas pelos subsetores vinculados a essa Diretoria, 
realizamos as demandas conforme especificado abaixo: 
 

1. Elétrica e Hidráulica em geral  
Abaixo, quadro demonstrativo da quantidade dos itens que são vistoriados diariamente 

pelos bombeiros/eletricistas do DOL, e que necessitam da manutenção preventiva e 
corretiva: 

Banheiros Vestiários 
Box c/ 

chuveiro 

Box 
c/ 

vaso 

Secador 
Mão Mictório Pias Torneiras 

Porta 
Papel 

Higiênico 

Porta 
Papel 

Toalha 

Ducha 
Higiênica 

Dispenser 
Álcool 

Dispenser 
Sabonete 

202 25 143 277 18 95 277 274 277 143 159 80 157 

 

Ressaltamos que, seguindo recomendações do Diretor Médico, o DOL instalou 
dispensers de álcool, porta papel toalha e porta copos em diversos setores do clube, tais 
como: ao lado de todos os bebedouros, quadras de tênis, pontos eletrônicos, elevadores, 
etc. 

 
2. Refrigeração em geral – Somos responsáveis pela manutenção de todos os 

equipamentos listados abaixo: 

Ar 
Condicionado  

Bebedouro 
Filtro 

de 
Parede 

Geladeiras Freezer Fogão 
Trocador 
de Calor 

Climatizador 
Aquecedor 

de 
Piscinas 

148 27 57 30 39 13 18 9 18 

 

LAVANDERIA   LAVANDERIA   LAVANDERIA   LAVANDERIA 
- 4   2 0   0 2 0   0 2 0 

APOIO   APOIO   APOIO   APOIO 
7 -   8 2   5 4 1   2 2 1 

ADM   ADM   ADM   ADM 
2 10   6 0   1 6 0   0 0 0 
LIMPEZA   LIMPEZA   LIMPEZA   LIMPEZA 

11 54   38 2   1 39 4   1 21 4 
TRANSPORTE   TRANSPORTE   TRANSPORTE   TRANSPORTE 

2 1  4 0  1 2 0  0 2 0 
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Durante o fechamento do clube, realizamos:  

 Bloqueio de todos os bebedouros do clube, deixando liberado apenas a parte de 
encher a garrafa, conforme Decreto nº 40.923. 

 Instalação de dispenser de álcool ao lado de todos os bebedouros, juntamente 
com o informativo. 

 Limpeza geral de todos os aparelhos de ar condicionado. 
 Troca dos filtros dos bebedouros que já estavam próximos do vencimento. 
 Fizemos manutenções corretivas nos freezers e geladeiras do clube. 
 Instalamos novos 02 purificadores de água na sauna 

 
 

3. Capotaria em geral – A equipe, composta apenas por 2 funcionários é responsável 
por todo serviço de conserto e restauração em assentos, estofados, lonas de 
embarcações, redes, etc. Dentre os serviços que foram executados durante o 
semestre, destacamos: 
a)  Confecção de 2000 unidades de máscaras para serem distribuídas aos 

funcionários que estão trabalhando. 
b) Costura de 12.000 metros de tela para as quadras de tênis. 
c) Confecções e manutenções de capas para embarcações do setor náutico, que 

dura em média de 03 a 04 dias. 
d) Confecção de 30 ombrelones para o campus. 
e)  Confecção de cortinas para o ônibus 
f) Confecção de cortinas para as churrasqueiras, G1, G3, M3 e M4. 
g) Manutenção de telas de sombrite para as quadras de tênis, beach tênis e ginásio. 
h) Confecção de 02 birutas amarelas e 7 bandeiras de campeonato para o Setor 

Náutico. 
i) Confecção de capa para embarcação favela do clube e toldo azul para a proteção 

da mesma. 
j) Revitalização de todo o estofado do memorial, Iate TV 
k) Reforma das poltronas, puffs e colchões do berçário. 
l) Confecção de 24 painéis de cortina para o ginásio para o bloqueio de claridade. 
m) Substituição de mosquetões de cortinas das quadras de tênis. 
n) Confecções de 80 toalhas brancas para eventos do clube. 
o) Confecção de duas capas para proteção das macas das piscinas. 
p) Confecção e instalação de telas para proteção contra as capivaras na orla do 

lago. 
q) Confecção de 06 bolsas, na cor azul, para as embarcações da náutica 
r) Customização de capas de embarcações  
s) Confecção de 02 capas ergométricas, na cor azul, para o galão da náutica. 

 
 

4. Setor de Limpeza – Aproveitando o fechamento do clube, o setor da limpeza, 
coordenado pelo Sr. Teixeira executou: 
a) Lavagem de todas as pedras português do clube. 
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b) Limpeza minuciosa de todo o Cyber café, assim como limpeza das máquinas de 
café, aparelhos de ar condicionado, manutenção das baias de estudo, banheiros, 
trocas de lâmpadas, manutenções corretivas nos banheiros. 

c) Lavagem de todos os guarda-sóis do campus. 
d) Lavagem de todos os móveis do campus e organização dos mesmos que vão 

para o leilão. 
e) Lavagem pesada de toda a estrutura da sede social, para retirada de lodos e de 

manchas. 
f) Lavagem de todo telhado da sede social. 
g) Limpeza pesada de todas as churrasqueiras, luminárias, azulejos, limpeza dos 

telhados, pintura do piso (verde) de algumas churrasqueiras, etc. 
h) Lavagem pesada em paredes, portas, azulejos, janelas, vidros de todos os 

banheiros do clube. 
i) Lavagem da escultura “Flotinha” na área externa do clube. A mesma encontrava-

se pichada. 
j) Limpeza diária da orla do lago, bem como a limpeza de toda a pista de cooper e 

das grades que margeiam o lago. 
k) Limpeza pesada em toda a estrutura do poliesportivo sul. 
l) Limpeza geral, em toda a área norte, atrás dos depósitos da engenharia, com 

retirada de lixos, madeiras velhas, latas de tinta, restos de construções, restos de 
concretos, etc até a reciclagem. 

m) Lavagem do toldo das quadras de basquete. A título de informação, após 
cotação, empresa particular cobrou em média R$ 5mil reais para realizar esse 
serviço, que foi executado pela equipe de limpeza. 

n) Limpeza geral na antiga sede. 
o) Desinfecção com álcool 70% de escritórios, vidros, maçanetes, janelas, 

corrimões, etc. Esse serviço foi incluído na rotina dos colaboradores da limpeza. 
p) Montagem de todos os móveis novos (500 jogos) 
 

5. Manutenções eletroeletrônicos – Executamos manutenções eletroeletrônicos, 
conforme tabela abaixo.  

Item Equipamento  Defeito aparente Mês Tipo de Manutenção Período Serviço 
01 Secadora Sitec Preventiva Jan Troca de correia e ajuste 7 a 8 jan 2020 
02 Secadora Suzuki Preventiva Jan Troca de correia e ajuste 9 a 10 jan 2020 
03 Lavadora Suzuki Corretiva Jan Troca de mancal e rolamentos 11 a 14 jan 2020 
04 Lavadora mamute Preventiva Jan Limpeza e ajustes 15 jan 2020 
05 Ônibus Iate Corretiva  Jan Trocas de lâmpadas 16 a 17 jan 2020 
06 Som Academia Corretiva Jan Manutenção fonte 20 a 21 jan 2020 
07 Carrinho elétrico I Preventiva Jan Reparo elétrico 22 a 23 jan 2020 
08 Carrinho elétrico II Corretiva Jan Reparo elétrico 22 a 23 jan 2020 
09 Painel de led Corretiva Jan Reparo elétrico 24 jan 2020 
10 Forno microondas Corretiva Fev Reparo elétrico 3 e 4 fev 2020 
11 Forno microondas Corretiva Fev Reparo elétrico 5 e 6 fev 2020 
12 Luminária tênis Corretiva Fev Reparo elétrico 10 a 14 fev 2020 
13 Luminária tênis Corretiva Fev Reparo elétrico 10 a 14 fev 2020 
14 Som patinação Corretiva Fev Reparo elétrico 17 a 20 fev 2020 
15 Placar de Reunião Corretiva Fev Aguardando peças 21 fev 2020 
16 Fonte Gerador Corretiva Fev Reparo elétrico 24 a 28 fev 2020 
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17 Enceradeira 4 Corretiva Mar Reparo elétrico 3 e 4 mar 2020 
18 Enceradeira 2 Corretiva Mar Reparo elétrico 3 e 4 mar 2020 
19 Irrigação campo Corretiva Mar Instalação nova 5 a 6 mar 2020 
20 (10) rádios Corretiva Mar Reparo elétrico 2 a 6 mar 2020 
21 Carregador Náutica Corretiva Mar Reparo elétrico 9 e 10 mar 2020 
22 Braço articulador Corretiva Mar Reparo elétrico 11 e 12 mar 2020 
23 Ventilador 1 Corretiva Mar Reparo elétrico 16 e 17 mar 2020 
24 Ventilador 2 Corretiva Mar Reparo elétrico 16 e 17 mar 2020 
25 Microondas Corretiva Mar Reparo elétrico 18 a 20 mar 2020 
26  (02) Nobreak´s Corretiva Mar Reparo elétrico 23 e 24 mar 2020 
27 (02) Soprador  Corretiva Mar Reparo elétrico 23 e 24 mar 2020 
28 (05) Luminária Corretiva Mar Reparo elétrico 25 a 26 mar 2020 
29 Carrinho elétrico II Preventiva Jun Preventiva 03 a 05 jun 2020 
30 Carrinho elétrico I Preventiva Jun Preventiva 03 a 05 jun 2020 
31 Secadora Sitec Preventiva Jun Preventiva 8 a 10 jun 2020 
32 Secadora Suzuki  Preventiva Jun Preventiva 8 a 10 jun 2020 
33 Seladora fita Corretiva Jun Corretiva 12 jun 2020 
34 Lavadora Suzuki Preventiva Jun Preventiva 15 e 16 jun 2020 
35 Trator  Corretiva Jun Parte elétrica 16 de jun 2020 
34 TV Náutica Corretiva Jun Aguardando peças  16 jun 2020 
35 Carregador Bateria Corretiva Jun Aguardando peças 16 jun 2020 
36 Ônibus  Preventiva Jun Instalação relógio 19 jun 2020 
37 Trator Corretiva Jun Reparo elétrico 19 jun 2020 
38 Trator  Corretiva Jun Parte elétrica 22 jun 2020 
39 Microondas Corretiva Jun Reparo elétrico 22 jun 2020 
40 Microondas Corretiva Jun Reparo elétrico 22 jun 2020 
41 Som Náutica Preventiva Jun Preventiva 23 jun 2020 
42 Rádio Náutica Corretiva Jun Reparo elétrico 24 a 25 jun 2020 
43 Relógio Náutica Corretiva Jun Reparo elétrico 24 a 25 jun 2020 
44  Trator Husqueva Corretiva Jun Aguardando peças 30 jun 2020 
45 (20) rádios Corretiva Jun Aguardando peças 30 jun 2020 
46 TV Náutica Corretiva Jun Aguardando peças 30 jun 2020 
47 Letreiro Digital Preventiva Jun Aguardando material 30 jun 2020 
48 Switch Corretiva Jun Aguardando peças 30 jun 2020 
49 Switch Corretiva Jun Aguardando peças 30 jun 2020 
50 Switch Corretiva Jun Aguardando peças 30 jun 2020 
51 Fontes Chaveadas Corretiva Jun Aguardando peças 30 jun 2020 
52 Irrigação  Preventiva Jun Preventiva 29 jun 2020 

 
Transporte 

 
Como ocorreu nos demais subsetores do DOL, foi necessário que alguns 

colaboradores assinassem a suspensão de contrato, reduzindo assim a equipe de trabalho, 
conforme demonstrado na tabela 5 

Aproveitamos para executar manutenções corretivas em todos os veículos. O 
ônibus, em especial, está passando por uma grande manutenção corretiva: 

a) Trocamos o motor, como estava previsto no orçamento 2020, bem como todo o 
sistema de embreagem, o sistema de direção, caixa de marcha. 

b)  O sistema do rodoar foi todo refeito. 
c) Trocamos 4 pneus pelo desgaste dos mesmos. 
d) Instalamos cortinas. 
e) Instalamos um letreiro luminoso. 
f) Trocamos o painel digital. 
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g) Trocamos todos os adesivos de identificação. 
h) Reajustamos todo o assoalho. 
i) Trocamos a madeira do teto do ônibus. 
j) Revisamos toda a parte elétrica, trocando as lâmpadas convencionais por fita de 

led. 
k) As vans do clube receberam nova adesivação que, além de tornar mais fácil a 

identificação, protege a pintura dos veículos. 
l) Realizamos manutenções preventivas em todos os veículos, como: revisões de 

garantia, troca de pneus (saveiro robust, sprinter PBB 7226). 
m) Adquirimos uma graxeira pneumática para lubrificação e engraxamento de toda 

a frota. 
Abaixo, relação da frota de veículos do clube, com o total de KM rodados, bem 

como listagem dos veículos que irão para o leilão, quando ocorrer. 
MODELO PLACA ANO KM RODADOS Situação 
Kia Bongo JJK 6389 2011 56.459  

Sprinter 515 CDI PBB 7226 2017 49.777  
Sprinter 515 CDI PBB 7227 2017 47.493  

Caminhão PAQ 1912 2015 19.864  
Ford KA JKB 1932 2012 49.522  
Take Up PAV 3472 2017 24.901  

Vw Saveiro Robust PAV 3471 2017 39.808  
Moto Honda CG 125 JFF 2733 2009 39.561  
Moto Honda CG 160 PBQ 1797 2019 834  
Moto Honda CG 160 PBQ1796 2019 12.812  
Moto Honda CG 160 PBQ1797 2019 5.592  

Ônibus JGI 3316 2004 697.371  
Moto Honda Triciclo EGZ7474 2008 3.426 Leilão 

Vw GOL JHT 6437 2008 131.850 Leilão 
Vw Kombi JGZ 5786 2006 97.797 Leilão 

Moto Honda CG 125 FAN OVU 9941 2014 59.985 Leilão 
Moto Honda CG 125 FAN OVU 9942 2014  Leilão 

 
 O setor administrativo do DOL é responsável pela supervisão direta de todos os 
motoristas, bem como fazer a programação de agendamento dos serviços, acompanhar 
diretamente as manutenções preventivas e corretivas necessárias em toda a frota. 
 
LAVANDERIA 

A dinâmica de funcionamento do subsetor está intimamente atrelada ao ritmo do 
trabalho gerado por todos os setores do clube. A lavanderia e a rouparia devem sempre 
processar roupas orientando-se pelo princípio da busca do prolongamento do seu tempo 
de vida útil, o que pressupõe cuidados em relação ao equipamento, aos produtos químicos 
e aos procedimentos adotados. 
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Informamos que a vigência do contrato com a empresa Welten, responsável pelo 
fornecimento dos produtos para a lavanderia, finalizou no dia 24/05/2020. Solicitamos 
abertura de um novo processo licitatório ao Setor de Contratos, no dia 06 de Maio. 

Abaixo, quantitativo de roupas que o setor lavou no 1º semestre de 2020. Lembramos 
que a lavanderia também teve o seu quadro de pessoal reduzido, conforme explanado na 
tabela 5. 

 

 
 

 
 

 
SEGURANÇA 

A equipe de segurança tem como função supervisionar as atividades de segurança 
física e patrimonial em todas as dependências do ICB. Composta por duas equipes de 
trabalho (diurnas e noturnas), com escala de trabalho de 12 x 36, intercaladas, os 
seguranças monitoram uma área de aproximadamente 165 mil m2. 

Serviços pertinentes a equipe de Segurança: 

JANEIRO
15%

FEVEREIRO
17%

MARÇO
14%ABRIL

10%

MAIO
18%

JUNHO
26%

Quadro demonstrativo de lavagem 
de roupas dos funcionários

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

0 5000 10000 15000

JANEIRO

MARÇO

MAIO

11849
13803

7244
0
0
0

4024
4848

1882
0
0
0

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
PESO (KG) 4024 4848 1882 0 0 0

QNT PEÇAS 11849 13803 7244 0 0 0

SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS -
ACADEMIA

PESO (KG) QNT PEÇAS
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1- Vistoria das churrasqueiras reservadas – A equipe vistoria as 

churrasqueiras, visando o cumprimento do Art. 9º do Regulamento da Churrasqueiras. No 
1º semestre foram arrecadados R$ 8.595,00 de multas pela não utilização de 
churrasqueiras reservadas, como demonstra o quadro abaixo.  

COBRANÇA DE MULTAS DAS CHURRASQUEIRAS 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL  

R$ 5.130,00 R$ 2.128,50 R$ 1.336,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$8.595,00 

 
 Após compararmos a arrecadação com o semestre passado, observação uma queda 
de R$ 10.164,00 reais na receita do clube. 
 
 

2- Monitoramento de veículos – A equipe de apoio vem cumprindo o Art. 10 
previsto no Regulamento de Uso dos Estacionamentos, notificando os veículos que não 
estão respeitando as normas em vigor. Foram registrados, entre janeiro a março 389 
notificações. 
 

3- Registro de ocorrências – Os seguranças são responsáveis por registrar 
ocorrências, caso necessário, com a finalidade de controlar o índice de determinados 
registros decorrentes no clube. Foram registrados no 1º semestre desse ano, 115 
ocorrências. 
 

4- Vistoria dos bens patrimoniais – Temos como objetivo vistoriar todos os 
bens do clube, registrar os que foram depreciados e repassar aos setores competentes 
essas informações. 

 
5- Vistoria de embarcações – Os seguranças registram as embarcações que 

descem e sobem da marina, bem como realiza a vistoria de todos elas. 
 
6- Vistoria de toda a orla do clube – Os seguranças estão equipados com 

lanternas para fazer a ronda de toda a orla a noite também. 
 
 
MONITORAMENTO 
 
 O Iate Clube de Brasília ao longo do ano de 2019, implantou um sistema de 
videomonitoramento composto por 45 câmeras IP. Esse sistema foi ampliado no ano de 
2020 para 67 câmeras, fazendo com o que o clube ofereça uma maior segurança aos 
sócios, usuários e frequentadores. 
 Com o objetivo de ampliar o monitoramento à todas as áreas do clube, foi solicitado 
para o orçamento de 2020 uma verba de R$ 250.000 reais. 
Esse ano já instalamos câmeras nos seguintes setores: 



117 
 

1. Espaço poliesportivo sul, quadra de peteca e sinuca – foram instaladas 06 
câmeras do sistema intelbrás com infraestrutura e cabeamentos novos. 

2. Hall do prédio do DOL e portaria norte – Foram trocadas 12 câmeras do 
sistema intelbrás que estavam queimadas desde o início de 2017. Instalamos um rack 
individual para circuito do CFTV dessa área, para facilitar manutenções futuras. 

3. Setor de patrimônio – Foram instaladas 08 câmeras novas do sistema 
intelbras, com toda infraestrutura e cabeamentos novos. Essas câmeras estavam 
queimadas desde o início de 2017. 

4. Tribuna do tênis – Troca de 01 câmera e instalação de duas novas câmeras, 
com toda infraestrutura e cabeamento novos. 

5. Estacionamento grande – Troca de 4 câmeras, com toda infraestrutura e 
cabeamento novos. 

6. Estacionamento náutico/multifunções – Instalação de 1 câmera no 
estacionamento náutico. 

7. Prédio do antigo DOL – Instalação de 1 câmera externa. 
8. Iate shopping – Instalamos 3 novas câmeras no prédio, com toda 

infraestrutura e cabeamento novos. 
9. Ginásio de esportes – Instalamos 3 novas câmeras internas, com toda 

infraestrutura e cabeamento novos. 
10. Cyber café – Trocamos de lugar o CPD da antiga sauna para o depósito 

localizado atrás do restaurante. Instalamos 02 câmeras no mastro da bandeira, 03 câmeras 
no telhado da sede social do sistema IVMS (Hikvision). Instalamos 04 câmeras internas do 
sistema Intelbrás na sala de estudo do Cyber café, com toda infraestrutura e cabeamento 
novos. Instalação de um rack na área externa do salão social. 

11. Aprimoramos todo o circuito elétrico com o sistema de controle de fuga de 
corrente e dispositivos de proteção contra surtos (DPS) que são equipamentos 
desenvolvidos com o objetivo de detectar sobretensões transitórias na rede elétrica e 
desviar as correntes de surto. Estes distúrbios, são mais comuns do que muitos imaginam, 
ocorrendo diariamente em ambientes residenciais, comerciais e industriais. 
 
 Seguindo a linha de ampliação de CFTV, estão programados os seguintes serviços: 

1- Melhoria em todo o Setor Náutico, onde identificamos a necessidade de 
ampliação e modernização da área. O sistema que hoje está em funcionamento neste local 
é antigo, lento e de custo elevado, ocasionando constantes falhas, interrupções e não 
proporcionando uma visualização adequada, visto que já são obsoletas, dificultando assim 
identificar ações delituosas. Além do que, o sistema hoje no setor, a digifort, necessita de 
licenças atualizadas para poder ser modernizado e os servidores de imagens e gravações 
necessitam serem substituídos para acompanharem as tecnologias atuais, gerando alto 
custo de investimento, sem mencionar que as câmeras deveriam ser substituídas também. 
Na náutica foram instalados, na época, 27 câmeras do sistema digifort, porém estão ativas 
apenas 13 unidades. 

2- Modernização de todo o sistema CFTV da academia, que hoje conta com: 16 
câmeras do sistema Intelbras, porém apenas 6 estão ativas e 2 câmeras do sistema digifort, 
mais apenas 1 está ativa. O objetivo é trocar todas as câmeras, que são muito antigas, por 
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equipamentos mais modernos, refazer toda a infraestrutura e instalação de cabeamentos 
novos. 

3- Instalação de câmeras no setor de churrasqueiras, que hoje não conta com 
nenhum sistema de vigilância adequado. Em dias de grande fluxo, esse sistema irá 
dinamizar serviços antes não conseguidos. 

4- Ampliação do monitoramento de toda área norte que abrange desde o lava a 
jato até o final da reciclagem, como também toda a área externa da área norte. 
 
 Portanto, é de suma importância que a ampliação desse sistema seja direcionada 
para setores onde existam demanda reprimida e não possuem cobertura de câmeras de 
monitoramento eficazes.  
 Sabemos que o emprego de circuitos fechados de TV – CFTV-IP vêm dinamizando 
as ações de prevenções e controle da segurança pessoal e patrimonial em diversos 
ambientes, onde, entre outros, envolvem alto volume de circulação de pessoas, por garantir 
o acompanhamento contínuo e em tempo real das infrações, irregularidades e delitos 
cometidos durante todo o período, de forma a proporcionar maior eficiência na segurança 
e identificação dos possíveis infratores. 
 Quanto à funcionalidade do sistema de vigilância eletrônica no que tange as 
atividades do IATE CLUBE, vale observar o alto fluxo de circulação diária em nossas 
dependências, sendo de pessoas e veículos entre automóveis de sócios e prestadores de 
serviço.  
 
 
Setor de Perdidos e Achados 
 

Os materiais que são esquecidos e encontrados no clube passam pelo procedimento 
de cadastramento e inseridos no site do Iate Clube como ferramenta funcional 
disponibilizada para melhor comodidade dos sócios. Os materiais permanecem no setor 
durante noventa dias (3 meses), onde, após esse período, são separados e enviados ao 
EMIATE para que sejam doados à instituições beneficentes indicadas pelo setor, 
devidamente autorizados pela Comodoria. 

 

MÊS 
MATERIAIS 

AGUARDANDO 
RETIRADA 

MATERIAIS 
DEVOLVIDOS 

MATERIAS 
DOADOS 

TOTAL DE 
ENTRADA DOS 

MATERIAIS  
Janeiro 0 79 251 330 
Fevereiro 147 71 81 299 
Março 148 32 0 180 
Abril 0 0 0 0 
Maio 0 0 0 0 
Junho 0 0 0 0 

 
Informamos que no mês de fevereiro realizamos a doação dos materiais que deram 

entrada no setor até o dia 15, uma vez que, com o fechamento do clube no dia 19/03/2020 
o sócio não conseguiu ter acesso ao Setor. 
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Em virtude disso, observa-se na tabela que tivemos poucos materiais doados no mês 
de fevereiro e nenhum em março. 
 
 
RECICLAGEM E MEIO AMBIENTE X PROJETO LIXO ZERO 
 
 No ano de 2019 o DOL executou muitas ações, visando atender às leis ambientais 
distritais. No que tange à responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos, 
implementou o PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em 16 de janeiro 
de 2019, que visa não somente a Conscientização Ambiental, como também o 
acondicionamento e destinação final, de forma correta, de todos os resíduos gerados no 
Clube. Muitas foram as ações executadas, conforme descritas nos relatórios do 1º e 2º 
semestre de 2019. 
 Infelizmente, no 1º semestre de 2020 não conseguimos desenvolver as atividades 
estabelecidas em cronograma juntamente com o SENAI. Foram realizadas apenas 15 horas 
de consultoria, faltando ainda, para completar o cronograma, 40 horas. 
 Informamos ainda que, em reunião online no dia 25/06/2020, entre o SENAI e a 
Diretoria de Operações e Logística, realizamos o alinhamento acerca do atendimento de 
Consultoria para acompanhamento da certificação Lixo Zero no cenário de pandemia. 
 As questões tratadas em reunião online foram: 

a) Os resultados obtidos com a consultoria até o mês de março/2020 
b) Os status das ações previstas no plano de ação, visto que várias já foram realizadas, 

porém algumas se encontram pendentes devido à pandemia. 
c) A importância do envolvimento do associado para o bom resultado da consultoria. 
d) Quando as atividades do clube forem retomadas, ainda demorará um tempo para 

que tudo seja normalizado, o que interfere diretamente na geração de resíduos sólidos. 
e) É importante que seja obtido o Selo Rumo ao Lixo Zero, junto ao Instituto Lixo Zero, 

para que possamos formalizar que já obtivemos ganhos com a consultoria, bem como para 
firmar o compromisso do Iate com as questões relacionadas ao correto gerenciamento dos 
resíduos sólidos. 

 
Diante desse cenário, informou-se via atendimento online que o SENAI entende que 

o melhor a se fazer, no momento, é pausar a consultoria presencial, continuando com um 
atendimento remoto. A consultoria presencial, com a realização de análises gravimétricas, 
será melhor aproveitada quando a situação se normalizar, por isso, ficaremos em contato 
para a definição de um melhor momento para a retomada. 

A fim de concretizar os resultados já obtidos até o momento, ficou acordado que 
daremos início ao processo de submissão para a obtenção do Selo Rumo ao Lixo Zero. 

Esse selo será atestado ao estabelecimento que tenha um desvio de aterro entre 50 
a 89%, ou seja, ainda não são aptos a receber a certificação Lixo Zero. O selo é dividido 
em semente (50 a 64,9%), broto (65 a 79,9%) e planta (80 a 89,9% de desvio do resíduo 
sólido).   
 O clube estava parcialmente fechado, mas nossa preocupação com os resíduos não 
pode parar. Mesmo com todos esses contratempos, ainda conseguimos executar as 
seguintes demandas: 
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a) A segregação correta dos resíduos orgânicos dos concessionários. 
b) Instalação das lixeiras em formato de coco, em frente ao Iate shopping, com a 

finalidade do correto descarte do fruto, facilitando assim, na segregação e destinação 
correta. 

c) Foram realizadas ações com a comunicação para divulgação dos números relativos 
aos resíduos gerados no clube. 

d) Foram instaladas as lixeiras voltadas para a coleta seletiva em todas as 
churrasqueiras do clube. 

e) Fizemos um treinamento com todo o pessoal da limpeza, reforçando a importância 
da correta separação do lixo, em todo o campus. 

f) Houve mudança das empresas prestadoras de serviços referente ao recolhimento 
dos resíduos indiferenciados e orgânicos. Hoje, após processo licitatório, contamos com a 
colaboração da empresa MKS Gestão de Resíduos, para o recolhimento dos lixos 
indiferenciados e também, quando necessário, estão dispostos a comprar os materiais 
recicláveis, e com a Empresa Jardins by Romero Melo, responsáveis pelo o recolhimento 
dos orgânicos, folhas e galhos. 

A imagem abaixo apresenta em termos percentuais os resultados obtidos pelo correto 
gerenciamento de resíduos sólidos, após a implementação do PGRS, referente ao período 
de Janeiro de 2019 a Março de 2020. Nota-se uma redução em torno de 50% dos resíduos 
indiferenciados gerados e encaminhados ao aterro sanitário, a partir do mês de agosto/19, 
o que comprova os bons resultados do clube em relação à preocupação ambiental. 

 
 

 
 
Com a correta separação dos materiais recicláveis, conseguimos vendê-los a 

empresa Capital Recicláveis, totalizando um valor de receita para o clube de R$ 4.374,02. 
Com o objetivo de não ser somente o primeiro clube Lixo Zero de Brasília, buscamos 

enfatizar a importância da educação ambiental e da responsabilidade social para como um 
todo, tentando assim, implantar essa responsabilidade como uma cultura no Iate Clube de 
Brasília. Os serviços abaixo são constantes, objetivando a ser uma cultura do clube: 

a) Prosseguimento ao projeto de redução de copos descartáveis. 
b) Campanhas de incentivo para que todos os setores do clube utilizem copos ou 

garrafas, com o intuito de diminuir o uso de descartáveis. 
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c) Limpeza da Orla do Lago, quase que diária, retirando todos os lixos. 
d) Redução das lixeiras nos setores administrativos, e consequentemente, a 

redução da utilização de sacos de lixos. 
e) Limpeza de áreas com possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. 
f) Incentivar a venda do ECO-COPO nos eventos a serem realizados, o que 

geraria uma redução de custos com copos descartáveis, além de diminuir os resíduos 
gerados nas dependências do clube. 

g) Outras ações previstas para o ano de 2020 são: divulgação de cartilhas 
explicativas sobre o tema, que seriam distribuídas juntamente com o Jornal do Clube, além 
de vídeos realizados em parceria com a Comunicação do ICB, que serão transmitidos nos 
diversos canais de comunicação, cartilhas informativas aos associados que possuem 
embarcações, etc. 
  
 O Setor de triagem é composto por dois funcionários, Arlindo e Alex, que fazem a 
separação de todo o lixo produzidos no clube, bem como a prensa de papelões, garrafas 
pets, latinhas, separação de copos plásticos e isopor, para serem vendidos a empresas 
especializadas. 
 Ressaltamos que no relatório do 2º semestre de 2019 foi solicitado a Diretoria de 
Engenharia melhorias no Setor de Triagem. Algumas delas foram atendidas, porém ainda 
necessitamos que sejam realizadas melhorias no setor, afim de possibilitarmos melhores 
condições de trabalho aos funcionários como: 

 Construção de um sistema de drenagem para evitar o vazamento de chorume e a 
contaminação do lençol freático; 

 Melhorias em todo o piso; 
 Instalação de uma caixa d´água para lavagem do Setor; 
 Instalação de um tanque para lavagem de materiais; 
 Reformulação do ambiente onde os funcionários ficam. 
 Se possível, a construção de um banheiro para que os funcionários possam tomar 

banho, quando necessário, visto que estão em constante contato com materiais 
insalubres. 

 
Piscinas 
 
 No setor de piscinas realizamos todas as determinações do DARH, conforme 
explanado na tabela 5. 
 Durante o fechamento do clube, foi realizada diversas manutenções corretivas e 
preventivas, algumas em parceria com a Diretoria de Engenharia, tais como: 
  

a) Conclusão dos aquecimentos solares das piscinas semiolímpica I e II 
b) Manutenções corretivas em todos os trocadores de calor. 
c) Rejunte interno das piscinas semiolímpicas I e II, e consequentemente a troca das 

águas. 
d) Lavagem de todo o teto da cobertura da piscina semiolímpica II. 
e) Restauração e pintura da escada que dá acesso ao toboágua. 
f) Pintura da escada que dá acesso à piscina semiolímpica II. 
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g) Pintura do parque aquático. 
 
 Abaixo, demonstrativo do quantitativo de acessos que tivemos nas piscinas do clube: 

ACESSO ÀS PISCINAS - JANEIRO A MARÇO 
PISCINAS TOTAL DE  ACESSOS 

PISCINA SEMIOLÍMPICA I E II 4541 
TOBOÁGUA/BALEIA 4934 
TOTAL GERAL: 10541 

 
Informamos que realizamos um acordo, formalizado no Setor de contratos, com a 

empresa SMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
– Salinos, que presta serviços de manutenção e locação de equipamentos gerador de 
hipoclorito de sódio nas piscinas semiolímpica I, II, baleia, toboágua e hidromassagem, afim 
de reduzirmos o valor pago pela prestação de serviços em 50%, até a reabertura total do 
clube, ou seja, a reabertura das piscinas. Essa redução rendeu ao clube uma economia de 
R$ 12.143,16 reais no período de abril a julho. 

 
Segue ilustrações de alguns serviços que executamos no setor das piscinas: 
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JARDIM 
 O Setor de Jardinagem é responsável pela manutenção de toda área interna e 
externa do clube, sendo aproximadamente 165 m2 e uma equipe composta por apenas 16 
colaboradores. 

Após determinação do RH, tivemos uma redução considerável de nossa equipe, afim 
de cumprirmos com as determinações do DARH, conforme explanado na tabela 5. 
 
 No 1º semestre de 2020 a equipe executou os seguintes serviços: 

 
1- Realizou o corte de árvores, que estava em risco de queda, em frente ao Iate shopping. 
2- Reformulou todo o gramado da área externa na área norte do clube, reestruturando e 

melhorando todo o visual do clube. 
3- Realizou a limpeza da área norte, atrás do viveiro, chegando até as margens do lago. 
4- Reformulação de toda área verde atrás das quadras cobertas do tênis e na parte da 

frente também. 
5- Mudança das palmeiras para a orla do lago 
6- Retirada das folhas secas de todas as palmeiras do clube 
7- Troca de todo o gramado atrás da piscina do toboágua, depois da instalação da 

drenagem do ginásio. 
8- Criação de um jardim em frente aos novos banheiros da náutica, em frente ao lava jato 
9- Troca de todo o gramado em frente a academia 
10- Revitalização dos canteiros de plantas em frente a academia 
11- Retirada de ervas daninhas em frente ao parque infantil  
12- Reformulação do canteiro em frente a sede social 
13- Plantio de 2 pés de cajá, 1 pé de jabuticaba, 4 pé de caju. 
14- Na orla plantamos 2 pés de jabuticabas 
15- Atrás do parque infantil plantamos 2 pés de sete copas 
16- Revitalização de toda área do viveiro 
 
MELHORIAS NA ÁREA NORTE 
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DESMAME DE PALMEIRAS PARA PLANTIO ATRÁS DO TÊNIS 
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CONFECÇÃO DE MÁSCARAS 

 

  
  



127 
 

REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA EXTERNA NORTE 
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REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO ATRÁS DAS QUADRAS DE TÊNIS 
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LIMPEZA DE TODA ÁREA NORTE, ATRÁS DOS CONTAINERS ATÉ O 
SETOR DE RECICLAGEM 
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REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA ACADEMIA 

  
 
 
LIMPEZA DA ORLA DO LAGO 
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LAVAGEM DOS PARQUES INFANTIS 
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LAVAGEM DOS TETOS DA SEDE SOCIAL, ANTIGO RESTAURANTE FAROL 
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LAVAGEM DA LONA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SUL
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PUBLICAÇÕES NO JORNAL DO CLUBE 
 
 No ano de 2020 a Diretoria de Operações e Logística, visando repassar 
informações importantes aos associados, solicitou ao Setor de Comunicação 
publicação de algumas matérias nos jornais, conforme especificados abaixo: 
 

JORNAL DO IATE 

EDIÇÕES MATERIAS 2020 
Nº 03 IATE CONTRA A DENGUE 

Nº 04 
IATE CONTRA A DENGUE / IATE PRESERVA GRAMADOS/ IATE 
INSTALA LIXEIRAS ESPECIAIS 

Nº 09 IATE RUMO À META LIXO ZERO 
Nº 10 IATE RUMO À META LIXO ZERO 
Nº 14 O IATE CLUBE CADA VEZ MELHOR PARA OS SÓCIOS 
Nº 16 IATE DEDETIZA DEPENDÊNCIAS DOS CONCESSIONÁRIOS 

Nº 17 
CONTINUA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IATE/ DIA DA 
TERRA 

Nº 19 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IATE NÃO PARA! 
Nº 20 MANUTENÇÃO CONTÍNUA NO CAMPUS DO IATE 

Nº 21 
CAMPUS DO IATE CONTINUA EM CONSTANTE MANUTENÇÃO 
PERDIDOS E ACHADOS 

Nº 22 
MANUTENÇÃO DO CAMPUS DO IATE EM CONTINUIDADE/ 
PERDIDOS E ACHADOS 

Nº 23 
CAMPUS EM CONSTANTE MANUTENÇÃO/TEMPODE VOLTAR 
OS OLHOS AO MEIO AMBIENTE 

Nº 24 CAMPUS EM CONSTANTE MANUTENÇÃO 
Nº 25 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TODO O IATE 
Nº 27 IATE RUMO AO LIXO ZERO 

Nº 28 

SÓCIO: ATENÇÃO À SINALIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS 
DO CLUBE 
ASSOCIADO, CADASTRE SEU VEÍCULO! 
VANS DO IATE SÃO ADESIVADAS 

 
 
CONTRATOS DA GESTÃO DO DOL 
 
Abaixo, seguem os contratos que estão sob a gestão do DOL: 

Nº CONTRATO EMPRESA OBJETO 
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 Realizamos esse ano a troca da Empresa que prestava serviços de 
recolhimento dos resíduos sólidos, como também da empresa que recolhia os 
resíduos orgânicos, conforme demonstrado na tabela acima, todos através de 
processo licitatório.  
 Ressaltamos que já foi solicitado também abertura de processo licitatório para 
contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos da lavanderia, 
que venceu em 24/05/2020. 
 Esses foram todos os serviços executados pela Diretoria de Operações e 
Logística no 1º semestre de 2020. 
 Esperamos ter contribuído de maneira satisfatória com esse relatório, para 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 
 
 
 
 

021/2015 
SMA Indústria e Locação 

de Equipamentos para 
Piscina LTDA 

Locação de gerador de hipoclorito de sódio 
– Piscina I 

095/2015 
SMA Indústria e Locação 

de Equipamentos para 
Piscina LTDA 

Locação de gerador de hipoclorito de sódio 
– Piscina I 

107/2018 
SMA Indústria e Locação 

de Equipamentos para 
Piscina LTDA 

Locação de 03 (três) unidades de 
Geradores / piscinas toboágua, baleia e 

hidromassagem. 

054/2018 
Cabify Agência de 

Serviços de Transporte de 
Passageiros 

Prestação de Serviços de Agenciamento 

  SENAI Consultoria referente ao Lixo Zero 

 049/2020 
MKS Gestão de Resíduos 

LTDA 

Prestação de serviços de gerenciamento 
de resíduos sólidos urbanos não 

recicláveis e não perigosos, gerados e 
disponibilizados nas dependências do Iate 

Clube de Brasília. 

 052/2020 
Melo & Melo Comércio de 

Plantas EIRELI - ME 
Prestação de sérvios de coleta e 

compostagem dos resíduos orgânicos 

060/2018 Welten Comercial LTDA 
Ata nº 001/2018 – Fornecimento de 

produtos de lavanderia 
EM PROCESSO DE NOVA LICITAÇÃO 

- 
Mapfre Seguros Gerais 

S.A. 
Seguro da Frota de Veículos do Iate Clube 

de Brasília 

059/2018 PROPLANS 
Contrato de prestação de serviços de 

controle de pragas urbanas  
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DIRETORIA FINANCEIRA  
Diretor: João Alfredo de Mendonça Uchôa 
 

Realizamos receitas junto a iniciativa privada, parcerias para custeio de eventos 
sociais, culturais e competições esportivas diversas, resultando em arrecadação de 
R$ 55.300,00 em patrocínios. 

A parceria do Iate Clube com o Banco Santander, têm proporcionado ao Clube receita 
de R$ 50 mil ao ano, totalizará R$ 250 mil, além da operação financeira da folha de 
pagamento dos funcionários, sem custo de tarifa, neste semestre o Clube recebeu a 
parcela 4/5. 

A isenção da tarifa de pagamento de salário, proporcionará ao Iate uma economia 
estimada ao ano de R$ 10.500,00, durante a vigência do contrato a economia será de 
R$ 52.500,00. 

O organograma atual da Diretoria Financeira está demonstrado abaixo, se mantendo 
inalterado ao longo desses anos, onde a Tesouraria é responsável pela arrecadação 
e pagamento dos compromissos financeiros do Clube e a Contabilidade atende as 
demandas mensais e fechamento dos balancetes, controle da movimentação 
orçamentária, além de ser responsável pela conferência e emissão do balanço anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As movimentações financeiras de crédito e débito são centralizadas no sistema 
integralizado de controle e gestão o ERP – Benner que proporciona controle e 
segurança nas movimentações financeiras, além da eficiência das informações 
processadas pela Contabilidade e Tesouraria.  

A Tesouraria utiliza o módulo na movimentação e controle das contas a pagar e a 
receber, não sendo utilizados controles manuais, o programa de receita do clube, 

DIRETORIA

FINANCEIRA 

(João A M Uchôa)

Contabilidade 

06 Colaboradores

Tesouraria

05 Colaboradores



                                                                                                                         
 

142 
 
 

Techsoft, existe há mais de 20 anos, estando o mesmo totalmente integrado com o 
Benner. 

As informações financeiras do Clube são mensalmente demonstradas nos balancetes, 
gerando ao final do exercício o balanço anual, os mesmos são analisados pela 
Comissão Fiscal, e posteriormente, colocados à disposição dos associados no portal 
da transparência, além da publicação nos meios de comunicação do Clube.  

Foi disponibilizado na área financeira do site do Clube, através do acesso pessoal, 
declaração de nada consta das contribuições pagas, além de melhorias para 
otimização no programa de receitas do Clube.  

Devido a pandemia do Coronavírus - COVID/19, foi concedido ao quadro social nos 
meses de maio e junho/2020, desconto de R$ 200,00 (Duzentos reais) na contribuição 
de manutenção de 3606 sócios patrimoniais, representando 40% do valor da 
contribuição, totalizando R$ 1.442.400,00 de desconto. 

Ainda sobre o reflexo do Coronavírus - COVID/19, devido a obrigatoriedade do 
fechamento dos setores Academia e Ciate, o Conselho Diretor isentou os sócios 
matriculados do pagamento dos valores previstos para cobrança a partir de 
16/03/2020, com previsão de fim da isenção, no retorno das atividades, representando 
uma retração na receita estimada em R$ 1.470.000,00 (Um milhão, quatrocentos e 
setenta mil reais) para o período. 

Em termo de cooperação técnica de nº 580/2018, firmado com a CEB, tendo como 
objeto a eficiência energética nas instalações do Iate Clube, para redução nos custos 
com a energia elétrica, onde o contrato prevê repasse ao Clube de até R$ 3 milhões 
de reais, o quadro abaixo demonstra a movimentação financeira vinculada ao 
contrato. 

 

Eficiência Energética  

Receitas  

 
Despesas  

Contrapartida Iate 

 Anos Anteriores  2020  Anos Anteriores  2020   

807.646,12 1.908.563,13 1.039.068,41 2.044.397,38 367.256,54 

Fonte: Benner/TCF 
 

 
Com a execução do contrato de cooperação com a CEB, a conta de energia do Clube 
teve redução expressiva de até 64,8%, comparando janeiro aos outros meses do 
semestre, conforme quadro abaixo. 

 

CEB DISTRIBUIÇÃO 

DOCUMENTO VENCIMENTO VALOR ECONOMIA 
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396763 28/01/2020    110.811,67     0,0% 

415214 28/02/2020      64.270,20  -42,0% 

430022 30/03/2020      87.566,50  -21,0% 

438427 28/04/2020      57.394,51  -48,2% 

448376 28/05/2020      39.047,25  -64,8% 

45916 26/06/2020      44.682,31  -59,7% 
   Fonte: Benner 

 
 

Os valores repassados pelo Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, para aquisição de 
equipamentos e materiais esportivos para formação de atletas que totalizam R$ 
953.421,20 tem previsão de execução de projeto pela Diretoria Náutica a partir de 
julho/2020, neste período os recursos tiveram rendimentos de                 R$ 28.946,30. 

 

SALDO EM 30/06/2020  

Banco do Brasil C/C: 5752-5 AG 7006-8                    -   

Banco do Brasil C/C: 5752-5 AG 7006-8 Poupança   979.936,84 

    

 TOTAL    979.936,84 
Fonte: Extratos Bancários 

 
Os valores em caixa e bancos ao fim do semestre totalizam R$ 13.081.393,90 destes 
R$ 11.672.239,81 em aplicações financeiras, sendo R$ 4.076.765,28 recursos 
exclusivos para utilização em obras e melhorias do Clube. 

 

SALDO EM 30/06/2020  

Caixa Tesouraria             1.696,18 

Caixa Patrimônio             5.225,00 
Caixa Sauna                         -   

Cartão Crédito/CIELO                   49,75 

Cartão Débito/CIELO             4.480,00 
Cheques Devolvidos             1.181,07 

Cheque Pré-Datado           16.061,49 
Numerários em Trânsito             1.449,41 

Banco do Brasil C/C: 220.460-6 AG 0452-9           34.085,09 

Banco do Brasil CDB - C/C: 220.460-6 AG 0452-9     1.199.500,00 
Banco do Brasil C/C: 49469-0 AG 0452-9                135,19 

Banco Santander C/C 13000546-2 APLIC AUT             4.270,73 
Banco Santander C/C 13004476-4 APLIC AUT                   32,96 

Banco Santander C/C 13004476-4  CDB/RDB     4.076.732,32 
Banco Santander C/C 13000546-2                         -   
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Banco Santander C/C 13000546-2  CDB/RDB         715.023,63 

Banco Santander C/C 13004476-4                         -   
BRB - Banco de Brasília Aplicação 055.093-9     1.287.852,69 

BRB - Banco de Brasília C/C: 601.013-8           56.928,22 
Banco Itaú 08.884-8 - APLIC AUTO MAIS         177.197,89 

Banco Itaú 08.884-8 - CDB     5.499.482,28 
Banco Itaú C/C: 08.884-8                   10,00 

    

 TOTAL    13.081.393,90 
Fonte: Extratos Bancários 

 

GESTÃO DO SETOR DE TESOURARIA 

Diariamente emitimos os extratos bancários das contas correntes e aplicações 
financeiras, fazemos a conferência e controle da movimentação, baixa dos arquivos 
recebidos e retorno dos arquivos transmitidos de forma automática nos programas de 
receita do programa Techsoft e de gestão do Sistema Benner, atualizando diariamente 
a Comodoria e Diretoria Financeira do saldo disponível. 

Dentro das rotinas do setor estão: as de conferência e tratamento de notas fiscais, 
RPA, recibos, ajuda de custo entre outros documentos para pagamentos. Os diversos 
documentos para pagamentos a fornecedores, funcionários e prestadores de serviços 
entre outros são recebidos para triagem, agendamento e liquidação junto à rede 
bancária. 

Realizamos diversos atendimentos, dando agilidade e praticidade aos pagamentos e 
recebimentos do Clube, o quadro do setor possui 5 funcionários para atender toda 
demanda de forma integrada, funcionando de segunda a sexta de 08 até 18 horas e 
aos finais de semanas e feriados das 8 até 16 horas. 

Com o início da pandemia devido ao Coronavírus, e o fechamento do Clube para 
acesso aos sócios, a Tesouraria continuou sua rotina de trabalho, além de dar 
celeridade nas demandas dos sócios. 

 

SISTEMA DE COBRANÇA 

Atualizamos melhorias no Techsoft, onde os boletos da mensalidade emitidos pelo 
site são previamente cadastrados junto ao banco, não sendo necessário aguardar 
registro, além de proporcionar maior economia, bem como a individualização dos 
valores recebidos no caixa do Clube (cartão, cheque, dinheiro), proporcionando maior 
controle. 

Abaixo quadro demonstrativo das despesas com boleto. 
 

GASTO COM EMISSÃO DE BOLETOS 
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  1º Sem/2020 2º Sem/2019 Economia 
Economia 

(%) 
Banco Itaú 41.522,58 43.478,43 -1.955,85 4,71% 

Total  41.522,58 43.478,43 -1.955,85 4,71% 
Fonte: Benner 

 

Fonte: Benner 

 

Os valores praticados neste semestre, para recebimento dos boletos da mensalidade 
através da rede bancaria, demonstram estabilidade das tarifas bancárias ao longo do 
semestre, reflexo das negociações com os bancos, medidas para incentivo a emissão 
dos boletos através do site do Clube, além das melhorias implementadas. Neste 
semestre o Clube investiu a importância de R$ 41.522,58, no 2º/2019 R$ 43.478,43 e 
no 1º/2019 a importância de                   R$ 46.200,39, demonstrando o controle na 
gestão de tarifas de cobrança da mensalidade. 

Identificamos associados que efetuam o pagamento da mensalidade em duplicidade, 
tratando as ocorrências, fazendo o ressarcimento através de crédito em conta dos 
sócios que solicitam, ou compensação em contribuição futura dos sócios que não se 
manifestam, neste semestre houve R$ 54.872,07 em movimentação. 

 

BOLETOS EM DÉBITO DIRETO AUTORIZADO (DDA) 

Com a mudança na cobrança dos boletos bancários enviados pelo Banco Itaú de 
simples para registrada, associados que possuem adesão ao Débito Direto Autorizado 
(DDA) passaram a receber os boletos de forma eletrônica, facilitando o acesso ao 
boleto da mensalidade com rapidez e segurança. 

41.522,58
43.478,43

1.955,85
4,71%

1º Sem/2020 2º Sem/2019 Economia Economia (%)

Gasto com Emissão de Boletos
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O Clube disponibiliza aos seus associados a opção para débito da mensalidade em 
conta corrente junto ao Banco do Brasil, conforme convênio, atualmente possuímos 
1491 associados que fizeram a opção. No período houve redução de 7%, reflexo da 
isenção de pagamentos dos remidos e usuários empresariais. 

 

COMBATE À INADIMPLÊNCIA 

Destaca-se, ainda, o combate à inadimplência dos associados. O setor efetua o 
levantamento de toda a inadimplência ocorrida, classificando-as por categorias e 
períodos mensais. Feito esse levantamento, são emitidas cartas de cobrança para os 
atrasos a partir de dois meses e enviadas, regularmente, no dia 10 de cada mês aos 
associados. As cartas são especificas de acordo com a categoria e a quantidade de 
meses em aberto. O quadro abaixo dá uma ideia dos volumes envolvidos.  

Relatório de Inadimplentes – 2020 

Mês 
Quantidade de 

cartas 
Valores cobrados (R$) Posição em 30/06/2020 

Janeiro 222 362.432,08  76.039,85  

Fevereiro 227 313.705,78  87.276,68  

Março 175 248.158,80  104.762,75  

Abril 331 397.490,89  129.116,42  

Maio 280 404.124,27  173.693,31  

Junho 247 316.446,21  227.394,32  

Fonte: Benner/Techsoft 

A inadimplência de arrecadação do Iate apresenta um aumento moderado na duração 
do débito financeiro, não sendo alto no primeiro mês na ordem de 3,12%, porém se 
mantendo maior de 1,5% nos meses subsequentes.  

Os gráficos a seguir mostram a curva do comportamento da inadimplência mensal 
considerando o número de associados inadimplentes e os valores em inadimplência. 
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Percentualmente, considerando os valores em inadimplência e o total previsto a 
arrecadar para um mês, dois meses, e assim sucessivamente até doze meses, o 
percentual de inadimplência tem o comportamento mostrado pelo gráfico a seguir. 

 

 

 

As informações sobre a inadimplência, conforme determinação estatutária, são 
encaminhadas mensalmente ao Conselho Deliberativo. Da mesma forma, como prevê 
o estatuto, toda inadimplência superior a 4 (quatro) meses, sem prejuízo das devidas 
comunicações aos respectivos associados, é informada à Diretoria Jurídica, a fim de 
que seja aberto o competente processo de exclusão do quadro social e de retomada 
do título do associado enquadrado nesse grau de inadimplência, bem como o 
impedimento do acesso ao Clube. 

73.417,26

46.386,86

57.073,18 54.551,43

29.208,69

47.038,15

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

1 MÊS 2 MESES 3 MESES 4 MESES 5 MESES > 6 MESES

Valor Inadimplência 
(posição em 09/07/2020)

3,12%

1,96%
2,16%

1,66%

0,92%

0,02%
0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

1 MÊS 2 MESES 3 MESES 4 MESES 5 MESES > 6 MESES

% Inadimplência
(posição em 09/07/2020)



                                                                                                                         
 

148 
 
 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO 

Com a inibição de recebimentos de pagamentos na Tesouraria do Clube através de 
dinheiro em espécie e, por conseguinte, do aumento das transações dos valores 
através de cartão débito, movimentando no período o valor de                    R$ 
1.182.257,33 bruto, gerando comissões sobre os valores de R$ 12.876,77, conforme 
tabela abaixo.  

Neste período trabalhamos com os percentuais de comissões conforme negociados, 
através dos cartões de débito e crédito. 

 
Cartões Cielo - Movimentação 

 Débito  

Comissões (Média)  Valor Lançado   Comissão  Valor Recebido  

Média (0,99%) 1.182.257,33 11.705,81 1.170.551,52 

 Crédito  

Comissões (Média)  Valor Lançado   Comissão  Valor Recebido  

Média (1,26%) 92.904,40 1.170,96 91.733,44 

Total Valor Movimentado 1.275.161,73 

Total Valor Comissões 12.876,77 

Fonte: Controle Interno 

 

As regras de gestão e transparência na utilização dos recursos do fundo de caixa, os 
procedimentos de utilização e acerto junto a Tesouraria tornaram o manuseio dos 
valores mais eficiente para o atendimento emergencial, sendo o valor utilizado no 
semestre de R$ 32,05 mil. 

 

CONTRIBUIÇÃO DE APLICAÇÃO PATRIMONIAL 

A Contribuição de Aplicação Patrimonial, utilizada para custeio de obras e melhorais 
do Clube, não foi renovada para o ano de 2020, o saldo remanescente está sendo 
utilizado conforme demanda. Tais recursos, conforme determinação do Conselho 
Deliberativo, estão aplicados em conta específica (Banco Santander) que totalizam 
R$ 4.076.765,28.  

 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
 
É apresentado a seguir o demonstrativo dos Rendimentos das Aplicações Financeiras 
das reservas do Iate Clube de Brasília, relativas ao Capital de Giro, Provisionamento 
para Despesas Futuras e Verbas de Contingência distribuídas pelos bancos no qual 
o Iate possuí vínculo. Ressaltamos que o rendimento previsto para o semestre de R$ 
312,0 mil foi frustrado devido à queda na taxa de juros (SELIC) pelo Banco Central, 
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além das intempéries atuais no mercado financeiro provocados pela pandemia. Os 
valores aplicados renderam bruto no período R$ 221.098,04, sendo R$ 46.985,28 
referente aos valores de contribuição de aplicação patrimonial remanescente de anos 
anteriores, representado por instituição bancária abaixo: 
 

 

 
 
 
CONTABILIDADE 
 
SALDO FINANCEIRO 1º SEMESTRE DE 2020 
 
Antes de apresentar a economia referente as ações do Covid 19, necessitamos 
esclarecer que o clube a partir do mês de março de 2020 não apresentou somente 
economia de despesas, mas também sofreu reduções em suas receitas.  
 
O Iate Clube de Brasília teve várias reduções de receitas, a saber, (Receitas 
c/Emissão de Carteira Social, Receitas c/Crachás de Concessionários, Receitas 
c/Emissão de Autorizações Especiais de Acesso, Receitas c/Transferência de Vagas 
de Embarcações, Receitas c/Venda de Títulos de Propriedade do Iate clube, Receitas 
de Participação em Escolinhas, Receitas de Participação em Cursos e Clínicas 
(Receitas Emiate), Receitas de Participação em Acompanhamento Pedagógico 
(Receita Ciate), Receitas de Ingressos em Eventos Sociais e Culturais, Receitas de 
Inscrições em Eventos Esportivos, Receitas c/Materiais, Receitas c/Práticas 
Esportivas e outros Eventos Oferecidos por Terceiros (Receita do Espaço saúde, 
academia, sauna), Receitas c/Locação de Espaços a não Sócios, Receitas c/Locação 
de Outros Espaços/Instalações, Receitas c/Concessão de Vagas para Embarcação - 
Taxa de Permanência p/não Sócios, Receitas c/Exames Médicos, Receitas c/Serviços 
Sócio, Receitas c/Serviço não sócio).  

34.319,73 

105.355,25 

592,67 

20.543,19 
13.301,92 

46.985,28 

BB ITAÚ SANTANDER
FOPAG

BRB BB CBC SANTANDER

Rendimento 1º Semestre 2020



                                                                                                                         
 

150 
 
 

Algumas ações foram realizadas durante a pandemia que geram economia ao clube, 
como suspensões de contratos de trabalhos e reduções de jornadas nos meses de 
maio e junho de 2020. Ocorreram também em relação aos prestadores, suspensões, 
revisões e redução de alguns contratos. 
 
No período do primeiro semestre de 2020, o resultado financeiro semestral apresentou 
realização de receitas totais de R$ 17.374.428,85 (Dezessete milhões, trezentos e 
setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) e 
despesas totais de R$ 15.890.185,68 (Quinze milhões, oitocentos e noventa mil, cento 
e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), o que resulta no superávit 
financeiro no período de R$ 1.484.243,17 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro 
mil, duzentos e quarenta e três reais e dezessete centavos). 
 

3.01 - Receitas Totais  17.374.428,85  
   

3.02 - Despesas Totais   (15.890.185,68) 
   

3 - Resultado do Exercício   1.484.243,17  
 
  
Este saldo superavitário não deve ser considerado como sobra, pois alguns eventos 
sociais, esportivos poderão ser realizados no segundo semestre de 2020. Salientamos 
ainda que devido à falta de previsão do termino da pandemia (Covid-19) o Clube a 
partir do segundo semestre retorna suas atividades restabelecendo as despesas 
totais, porém sem previsão para restabelecimento da receitas em suas totalidades, 
pois apesar da autorização para abertura muitos dos associados não retornarão suas 
atividades plenamente, podemos citar como exemplo a academia, que apresenta no 
momento baixo número de alunos, Ciate que ainda não foi autorizada a abertura, 
locação de espaços pois não há previsão de retomada nos eventos, etc. 
 
Por fim observamos que o Conselho Diretor ao aplicar cancelamento de diversas 
receitas (Espaço Saúde, CIATE, taxa administrativa, etc.) e aplicação de redução por 
título no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), encaminhou parte da economia 
apresentada pela covid19 nos meses da pandemia aos sócios.   
 

GESTÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE  

Iniciamos 2020, com o envio e aprovação da prestação de contas 2019, no mês de 
fevereiro, seguido de uma adequação orçamentaria no mês de março a qual fez-se 
necessário. 

Como é sabido de todos o mundo vive uma pandemia devido ao novo corona vírus e 
apesar das adversidades e da realidade em que nos encontramos, a contabilidade 
buscou inovar na sua forma de trabalho por meio da adaptação do serviço remoto. 
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Conforme a suspenção das atividades do clube, toda a equipe da contabilidade vem 
trabalhando em home office afim de manter as rotinas em dia da forma mais segura 
possível, da mesma forma vem prestando atendimento a todas as áreas conforme as 
solicitações, e apesar do caos em que nos encontramos, todas as solicitações tem 
sido atendidas de forma tempestiva, a rotina contábil segue com fluxo de atividade  
padrão com todas as conciliações em dias, acompanhamento do orçamento, 
conferencia de notas fiscais, entregas de declarações, atendimentos as demais áreas 
e diversas atividades e  com todos os balancetes entregues no prazo. 

Afim de retomar as atividades presenciais do clube, porém, sempre seguindo as 
orientações da OMS, desde de 01/06 a contabilidade voltou em escala de 
revezamento entre os colaboradores, desta forma temos todos os dias dois 
colaboradores na sala evitando aglomerações e os demais atendendo em home office. 
 
EQUIPE 
 
A contabilidade mantém a mesma equipe com uma mudança de cargo, porém, sem 
nenhum custo financeiro ao setor, um dos colaboradores que tínhamos como 
assistente foi promovido a analista contábil, a promoção não onerou a folha de 
pagamento, pois, não houve contratação do último colaborador desligado da 
contabilidade. Assim ao final do período o setor contábil encontra-se composto por 
uma Coordenação, dois analistas contábeis, um técnico em contabilidade, um 
assistente contábil e um auxiliar administrativo 
 
 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
Todos balancetes contábeis e relatórios de execução orçamentária foram entregues 
dentro dos prazos acordados, em alguns momentos até mesmo antes do prazo. Foi 
realizada a auditoria do primeiro trimestre de 2020, com a Empresa Auge Contadores 
S/S, conforme cronograma e contrato assinado.  
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
No tocante a execução orçamentaria, está, sofreu uma redução em geral com a 
suspenção das atividades do clube, principalmente em relação aos eventos que 
tiveram de ser cancelados. Em contrapartida, com relação a execução das obras, 
estas têm fluido conforme o esperado. 
 

INVESTIMENTOS INGRESSO E DISPÊNDIOS  

A seguir apresenta-se o comportamento dos ingressos e dispêndios realizados no 
primeiro semestre de 2020, conforme item “C” do Art. 76 do Estatuto: 
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“c) no mês de fevereiro e agosto, para apreciar relatório das atividades do Conselho Diretor, 
inclusive quanto aos investimentos previstos e executados, referentes ao semestre 
anterior;” 

 Conforme definido na aprovação do orçamento de 2020, fica suspenso a 
cobrança da taxa de contribuição de aplicação patrimonial.  
 
 

Conta Orçado Realizado Saldo 

1 - ATIVO (8.291.840,90) (1.923.335,10) (6.368.505,80) 

1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (8.291.840,90) (1.923.335,10) (6.368.505,80) 

1.02.03 - IMOBILIZADO (8.291.840,90) (1.923.335,10) (6.368.505,80) 

1.02.03.01 - BENS (8.291.840,90) (1.923.335,10) (6.368.505,80) 

1.02.03.01.03 - INVESTIMENTOS (8.022.756,75) (1.923.335,10) (6.099.421,65) 

1.02.03.01.03.0001 - Edificações, Vias e Acessos (1.563.734,78) (773.876,34) (789.858,44) 

4.06.020 - Reforma da Cantina dos Funcionários (220.000,00) (78.904,93) (141.095,07) 

4.07.007 - Revitalização da Pista de Caminhada (piso emborrachado) (50.000,00) (23.960,00) (26.040,00) 

4.07.073 - Troca de Piso do Ginásio de Esporte e Aquisição de Piso para 
Escola de Tênis de Mesa 

(450.741,46) (246.444,87) (204.296,59) 

4.07.074 - Demolição do Prédio Antiga Sauna (200.000,00) 0,00  (200.000,00) 

4.07.076 - Cobertura e Estrutura Ginásio - Iate Shopping (200.000,00) (49.612,28) (150.387,72) 

4.07.008 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos (60.000,00) 0,00  (60.000,00) 

4.07.022 - Revitalização da Cobertura do Tênis (382.993,32) (374.954,26) (8.039,06) 

1.02.03.01.03.0002 - Instalações (2.342.653,39) (647.860,36) (1.694.793,03) 

4.07.001 - Modernizações das Instalações e Aumento da Eficiência 
Energética - CEB 

(893.486,47) (467.853,65) (425.632,82) 

4.07.003 - Adequação da Rede de Água (559.639,00) 0,00  (559.639,00) 

4.07.030 - Aquisição dos quadros gerais (4) de energia nas subestações 
(3) 

(213.053,04) (9.607,71) (203.445,33) 

4.07.064 - Adequação SPDA Sistema Para Raio (150.000,00) 0,00  (150.000,00) 

4.07.014 - Reconstrução dos Contraventamentos da Estrutura Metálica dos 
Cais Estaqueados 

(329.474,88) (399,00) (329.075,88) 

4.07.022 - Revitalização da Cobertura do Tênis (197.000,00) (170.000,00) (27.000,00) 

1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (2.233.175,46) (375.927,18) (1.857.248,28) 

4.07.008 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos (321.816,34) (1.568,13) (320.248,21) 

4.07.036 - Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (764.608,68) (306.646,61) (457.962,07) 

4.07.010 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (117.000,00) (900,00) (116.100,00) 

4.07.036 - Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (283.749,96) (48.834,02) (234.915,94) 

4.07.041 - Substituição de Equipamentos da Academia (717.000,48) (17.978,42) (699.022,06) 

4.07.008 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos (29.000,00) 0,00  (29.000,00) 

1.02.03.01.03.0004 - Veículos (170.409,12) (37.913,55) (132.495,57) 

4.07.067 - Aquisições de Veiculos (72.409,12) 0,00  (72.409,12) 

4.07.065 - Aquisição de Motores e Embarcações (38.000,00) (37.913,55) (86,45) 

4.07.070 - Aquisição de Trator (60.000,00) 0,00  (60.000,00) 

1.02.03.01.03.0005 - Embarcações (973.911,24) (27.200,00) (946.711,24) 

4.07.019 - Aquisição de Embarcações à Vela (470, 420 e Optimist) (11.490,00) 0,00  (11.490,00) 

4.07.034 - CBC - Embarcações e Equipamentos (953.421,24) (27.200,00) (926.221,24) 

4.07.065 - Aquisição de Motores e Embarcações (9.000,00) 0,00  (9.000,00) 
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1.02.03.01.03.0006 - Computadores e Periféricos (738.872,76) (60.557,67) (678.315,09) 

4.07.011 - Revitalização, Modernização e Reestruturação do Parque de 
Informática 

(248.872,80) (14.400,00) (234.472,80) 

4.07.038 - Revitalização, Modernização e Reestruturação do Parque de 
Informática (hardware e software) 

(489.999,96) (46.157,67) (443.842,29) 

1.02.03.01.06.0001 - RESERVA DE INVESTIMENTOS (269.084,15) 0,00  (269.084,15) 

4.07.072 - Reserva de investimentos (269.084,15) 0,00  (269.084,15) 

 
Os investimentos orçados em 2020 somam R$ 8.291.840,90, sendo: 
 

1.02.03.01.03.0001 - Edificações, Vias e Acessos (1.563.734,78) 

1.02.03.01.03.0002 - Instalações (2.342.653,39) 

1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (2.233.175,46) 

1.02.03.01.03.0004 - Veículos (170.409,12) 

1.02.03.01.03.0005 - Embarcações (973.911,24) 

1.02.03.01.03.0006 - Computadores e Periféricos (738.872,76) 

1.02.03.01.06.0001 - RESERVA DE INVESTIMENTOS (269.084,15) 

19%

28%

27%

2%

12%
9%

3%

Investimentos de Aplicação Patrimonial

1.02.03.01.03.0001 - Edificações, Vias e Acessos

1.02.03.01.03.0002 - Instalações

1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

1.02.03.01.03.0004 - Veículos

1.02.03.01.03.0005 - Embarcações

1.02.03.01.03.0006 - Computadores e Periféricos

1.02.03.01.06.0001 - RESERVA DE INVESTIMENTOS
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Visto a pandemia do novo corona vírus, o planejamento dos investimentos previstos 
para 2020, tiverem de ser alterados, porém, cabe destacar algumas execuções 
realizadas no primeiro semestre:  

Foi orçado para o exercício, saldo de R$ 450.751,46 para troca de piso do ginásio de 
esporte, por um produto mais moderno e funcional, trazendo diversos benefícios aos 
usuários. A qual já foi executado 55% no primeiro semestre. 

Destaca-se, também a obra da revitalização da cobertura das quadras de tênis que 
estava em processo de execução desde o exercício anterior e foi finalizada no primeiro 
semestre de 2020. 

O projeto de modernização das instalações e aumento da eficiência energética orçado 
em R$ 893.486,47 está em execução, já realizado 52% no primeiro semestre. 
 
 
 
 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
Diretor: Sidney Campos 

 
A Diretoria de Comunicação e Marketing do Iate Clube de Brasília produziu, 

referente a gestão do primeiro semestre de 2020, de janeiro a junho, um conjunto de 
atividades do processo de criação, planejamento e desenvolvimento de ações que 
satisfazem as necessidades do clube, bem como de seus associados.  

 
Neste tocante, seguem descritas neste relatório as ações desenvolvidas por 

esta Diretoria no período anteriormente informado. 
  

Revista e Jornal do Iate Clube de Brasília 
 
Foram publicadas duas edições da Revista Iate Clube de Brasília no primeiro 

semestre de 2020, com tiragem de 5.000 exemplares. O material foi enviado à 
residência dos sócios, além de estabelecimentos comerciais de interesse à 
comunidade Iatista. 
  

No mesmo período foram publicadas 12 edições físicas do Jornal do Iate Clube 
de Brasília. Esta é uma publicação semanal na versão física, com tiragem de 1.300 
exemplares por semana. O jornal também é publicado na versão digital, disponível no 
site do clube, e enviada por e-mail semanalmente aos sócios do clube. 

 
Devido à pandemia causada pelo Covid-19 e as medidas de isolamento 

estipuladas, foram realizadas 15 edições distribuídas apenas pela internet. O 
compartilhamento foi realizado pelas plataformas digitais do Iate Clube de Brasília. 
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 Fomento às redes sociais 
  

A Diretoria de Comunicação e Marketing do Iate Clube de Brasília tem como 
objetivo propor um amplo canal de diálogo com os sócios do clube. Entendemos que 
a comunicação como é feita nos dias atuais requer canais diversos para que a 
mensagem, os fatos e a transparência dos dados tenham um alcance cada vez maior.   
 

Neste cenário, a Diretoria intensificou sua atuação no site e nas redes sociais 
do clube com um fluxo mais intenso na publicação de matérias, notas e links de 
interesse dos associados do Iate Clube de Brasília. Hoje estamos presentes nas 
seguintes redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. 

 
A produção de conteúdo para o YouTube foi amplamente desenvolvida durante 

este período, contando com a criação de 30 vídeos. Foram explorados diversos temas, 
promovendo maior interação com a família Iatista. 

A Diretoria de Comunicação e Marketing entende que a informação repassada 
em formato audiovisual tem um grande alcance, tanto quanto a escrita, e que esta 
rede social é hoje uma das mais acessadas por públicos de todas as idades, inclusive 
crianças e jovens, o que torna um canal de comunicação essencial entre o clube e 
seus sócios. 

 
Projeto futuro em análise  
 
Outro projeto em estudo é a realização de podcasts (programas de rádio) que 

poderão ser disponibilizados no site do clube ou em aplicativos de streaming. Este 
também é um canal de comunicação muito utilizado nos dias atuais, sobretudo por 
pessoas que querem agilidade, que necessitam se informar, mas não têm muito tempo 
disponível para ler um texto ou assistir um vídeo. Desta forma, o podcast se torna uma 
ferramenta bastante útil.  

 
Além de publicados no site do clube e em aplicativos de streaming, os 

programas de rádio podem ser enviados em formato MP3 para grupos específicos por 
aplicativos de mensagens como o WhatsApp ou Telegram.  

 
Caso este projeto se concretize, faremos um comunicado informando aos 

sócios onde encontrar os conteúdos em áudio a serem produzidos por esta Diretoria. 
Assim como acontece com outros veículos de comunicação do clube, os sócios 
poderão sugerir pautas ou eventualmente até mesmo participar de matérias.    

 
 
  
Redes Sociais do Iate Clube de Brasília   
 

 



                                                                                                                         
 

156 
 
 

Facebook 
 

 O Facebook é um importante canal de comunicação com a comunidade do 
clube. Todas as notícias do Jornal do Iate Clube de Brasília são replicadas nesta rede 
social, bem como os vídeos institucionais ou os publicados no canal do YouTube, 
possibilitando maior interação por parte dos usuários através de comentários. 

 
Observou-se que a página oficial do Iate Clube no Facebook contava com 

13.419 seguidores até o dia 6 de julho de 2020, às 22h40 (horário de Brasília). Veja 
abaixo os gráficos de métricas. 
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Objetivos para o próximo semestre no Facebook 
 

● Manter a estratégia de ampliação do número de sócios do Iate Clube de 
Brasília diretamente ligados ao perfil gestor da página oficial do clube 
nesta rede social, de forma a agilizar a repercussão de informações e 
eventos realizados pelo clube; 

● Estimular a interação e interesse dos sócios com a administração por 
meio do nosso perfil página; 

● Continuar patrocinando as publicações a fim de ampliar o alcance das 
divulgações dos eventos do Iate Clube de Brasília. 

 
 
   Twitter 
 
 Em verificação feita no dia 6 de julho de 2020, às 19h00 (horário de Brasília), 
foi observado um total de 1.824 seguidores no perfil do Iate Clube de Brasília. Este 
contingente recebe notícias, links com material pertinente ao clube e dicas em tempo 
real.  
 

O perfil permite interações com os seguidores, o que estreita a comunicação 
do Iate Clube de Brasília e seus sócios. Veja abaixo o gráfico de métricas. 
 



                                                                                                                         
 

158 
 
 

 
  
 
 
 
 Objetivos para o próximo semestre no Twitter 
 

 Patrocinar publicações nesta rede social a fim de aumentar o alcance das 
publicações de eventos do clube; 

 Manter publicações simultâneas no Twitter e Instagram; 
 Aumentar a interação nesta rede social a fim de que aumente o seu alcance e, 

consequentemente, a quantidade de seguidores. 
 
 

 Instagram 
  

O Instagram é a rede social mais importante e de maior repercussão do Iate 
Clube de Brasília. O perfil contava com 8.241 seguidores, contabilizados até o dia 6 
de julho de 2020, às 19h15 (horário de Brasília). 

 
Neste perfil são realizadas promoções, cobertura de eventos e divulgação de 

fotos das principais atividades que acontecem no Iate Clube. Por este motivo, é 
importante impulsionar as publicações, de forma patrocinada, a fim de atingir um 
público cada vez maior a ser alcançado. Veja abaixo o gráfico de métricas. 
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   Objetivos para o próximo semestre no Instagram 
 

 Patrocinar publicações nesta rede social a fim de aumentar o alcance das 
publicações de eventos do clube; 

 Manter publicações simultâneas no Instagram e Twitter; 
 Aumentar a interação nesta rede social a fim de que aumente o seu alcance e, 

consequentemente, a quantidade de seguidores. 
 
    

Site oficial 
 
 O site do Iate Clube de Brasília é uma ferramenta tão fundamental quanto as 
nossas redes sociais. Por ele o associado pode se informar, tirar dúvidas, se entreter, 
solicitar e imprimir documentos, entre outros serviços, tudo de forma rápida e prática. 
No site também há o link para cada uma das nossas redes sociais, o que facilita para 
achar os perfis oficiais e nos acompanhar nesse universo digital. 
 

De janeiro a junho de 2020 o portal do clube na rede mundial de computadores 
teve 26.263 acessos, além de 119.288 visualizações. Contextualizando, o número de 
acessos se refere a quantidade de IP’s (internet procol) que entraram no site. Já as 
visualizações são número de vezes que o site foi acessado de modo geral, podendo 
ser repetidas diversas vezes pelo mesmo IP.  

 
A média mensal de visualizações no período foi de 50.807, sendo 26.255 novos 

acessos de diferentes IP’s. Veja abaixo o gráfico de métricas. 
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Acesso de outros países 
 
 A internet é uma ferramenta que possibilita a interação com pessoas de todas 
as partes do mundo. E isso acontece através do site oficial do Iate Clube de Brasília, 
que de janeiro a junho de 2020, contou com 873 acessos procedentes do exterior, 
destes, 538 só nos Estados Unidos. Veja no gráfico abaixo como foi a divisão dos 
visitantes de outros países: 
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Publicações 
  

Abastecer nossos canais com informações relevantes aos associados é uma 
das principais atividades da Diretoria de Comunicação e Marketing. Desta forma, 
foram inseridas 667 publicações no site do Iate Clube de Brasília, com média de 80 
por mês. Lembrando que as notícias do Jornal do Iate e da Revista do Iate Clube de 
Brasília também são postadas no site em formato PDF, disponibilizadas aos sócios 
do clube. 
 

Assessoria de imprensa 
 
O trabalho de exposição do clube realizado por esta Diretoria teve retorno de 

mídia espontânea. Explicando brevemente, mídia espontânea é o espaço conquistado 
por marcas em veículos ou canais de comunicação de terceiros sem que haja 
recompensa financeira. É normalmente o resultado dos esforços dos trabalhos de 
relações públicas e assessoria de comunicação.  

 
No período de janeiro a junho de 2020, foram registradas 89 matérias e citações 

referente ao Iate Clube de Brasília em jornais impressos, sites e redes sociais.  
 
 
Comunicação interna 
 
O trabalho de endomarketing, ou comunicação interna, também é bastante 

desenvolvido pela Diretoria de Comunicação e Marketing. Nossa mensagem é 
passada tanto para os que acessam nossos canais fora do clube, como para os que 
estão dentro das nossas dependências. Trabalhamos na produção de comunicação 
visual com cartazes, banners, murais, adesivação e ornamentação de ambientes, 
faixas entre outras peças.   

 
Entre janeiro a junho de 2020 foram produzidas 1.315 artes, divididas em 

cartazes para setores específicos do clube. Essas artes também foram utilizadas em 
publicações nas redes sociais, e-mails marketing enviados, materiais de divulgação e 
avisos impressos, camisetas, materiais para televisão entre outros. 

 
 

Cobertura fotográfica de eventos 
 
No período de janeiro a junho aconteceram 37 eventos no Iate Clube de Brasília 

com cobertura fotográfica da Diretoria de Comunicação e Marketing, totalizando uma 
média de 150 fotos por eventos. As principais fotos com melhor qualidade de imagem 
foram disponibilizadas nas redes sociais e no portal do clube. 
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 Investimento em Comunicação 
 

Serviço gráfico R$ 19.079,86 

Publicações R$ 70.908,72 

Manutenção do site  R$ 25.368,00 

Publicidade e propaganda R$ 6.500,00 

 
 

Conclusão 
 
De modo geral, as redes sociais aumentaram seu alcance e interação, fazendo 

com que estes canais diminuíssem a distância entre a administração do Iate Clube de 
Brasília e sua comunidade interna. 

 
 Concluímos que, mesmo com o fechamento do espaço físico do clube, por 
conta da pandemia de Covid-19 e em obediência ao decreto emitido pelo Governo do 
Distrito Federal, conseguimos manter o contato com os sócios, sanando duvidas, 
prestando serviços, oferecendo informações, entretenimento e, por consequência, 
estreitando vínculos.  
 

Neste momento de isolamento social, o clube não mediu esforços para se 
manter presente, oferecendo opções diversas em áreas como promoção à saúde, 
entretenimento e informação relevante para toda a comunidade Iatista. 

 
A Diretoria de Comunicação e Marketing firma o compromisso de continuar no 
segundo semestre de 2020 o trabalho intenso de se comunicar de forma assertiva 
com a comunidade Iatista, seja por nossos canais digitais ou pessoalmente, tão logo 
possamos recebe-los novamente nas dependências do Iate Clube de Brasília. 
 
 
 
 
DIRETORIA MÉDICA 
Diretor: Dr. Nelson Diniz de Oliveira 
 
 
A Diretoria Médica, em cumprimento às normas estatutárias, vem apresentar os 
resultados do primeiro semestre do ano de 2020, (de janeiro a junho). 
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Quadro 1 - Dados dos atendimentos prestados pelo Serviço Médico,  no primeiro 
semestre de 2020. 

 

 
Quadro -2.Dados dos serviços prestados pelo fraldário no primeiro semestre 

de 2020. 
Meses Sócios Convidados Total 

Janeiro 54 5 59 

Fevereiro  57 3 60 

Março  25 2 27 

Abril  x x x 

Maio  x x x 
Junho  x x x 

Total do 
Semestre: 

136 10 146 

 
 
Quadro -3 Dados dos serviços prestados pela UTI VIDA no primeiro semestre 
de 2020. 

 
Meses 

 
Sócios 

 
Convidados 

 
Funcionários 

 
Total 

Janeiro 1 x 1 2 

Fevereiro  4 x x 4 

Março  1 x 4 5 

 
Meses 

Exames para 
piscina. 
Sócios 

 
 
 
 

Exames 
para 

piscina. 
Convidados 

Atendimentos Primeiros  
Socorros 

 
Total 

Sócio
s 

Convidados Ciate Controle temp 
Colabo
radore
s 

Sócio
s 

Janeiro 1.147 
 

985 325 82 192 x x 2.731 

Fevereiro  691 712 421 117 29 x x 1.970 

Março  123 208 259 69 22 x x 681 

Abril  x x x x x 7 x 7 

Maio  x x x x x 4.411 87 4.498 

Junho  x x x x x 9.207 811 10.01
8 

Total do 
Semestre

: 

1.961 1.905 1.005 268 243 13.625 898 19.90
5 

Fonte: Livros de Registros 

Fonte: Livros de Registros 
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Abril  x x x x 

Maio  x x x x 
Junho  x x x x 

Total  de 
atendimento 
no Semestre 

6 0 5 11 

Fonte: UTI-VIDA 

 
           Dos pacientes atendidos pela UTI VIDA, no período de janeiro a junho de 2020. 
Foram identificados os seguintes diagnósticos primários:  
Quadro - 3.1 Resultados:  
 

Diagnósticos dos atendimentos prestados pela UTI/VIDA 
DIAGNOSTICO PRIMÁRIO Nº 

ANORMALIDADES DA CONTRAÇÃO UTERINA 1 
CEFALEIA 1 
DOR ABDOMINAL E PELVICA 1 
DOR LOMBAR BAIXA 1 
COLICA NEFRETICA NÃO ESPECIFICADA 1 
LUXAÇÃO, ENTORSE E DISTENSÃO DAS ARTICULAÇÕES E DOS LIGAMENTOS DO JOELHO 1 
MAL ESTAR, FADIGA 2 
NAUSEAS E VOMITOS  1 
SINCOPE ECOLAPSO 1 
TAQUICARDIA NÃO ESWPECIFICADA 1 
TOTAL 11 

Fonte: UTI-VIDA 

 
Eventos realizados pelo Serviço Médico 
Aspectos importantes. 
 

● 55ª Colônia de Férias de 6 a 17/01/2020: O Serviço Médico participou 
mais uma vez da Colônia de Férias do CIATE, com uma equipe de 
Médicos, Enfermeiro (a) e Tec. de Enfermagem. Informamos que não 
houve ocorrências durante os passeios externos. Os atendimentos feitos 
no Serviço Médico de Atendimento do IATE, sem gravidades, apenas 
cefaleias, escoriações leves, dor de barriga e vômitos. Na primeira 
semana o atendimento de 85crianças e na segunda semana 117 
crianças, total= 192 crianças atendidas. 

 
● No mês de março de 2020 que deu início a Pandemia do Coronavirus-

19 o Serviço Médico ficou voltado para o trabalho educativo com os 
colaboradores do Iate Clube, feito palestras sobre os cuidados da 
transmissão do vírus, orientação sobre colocação de folders e 
adequação do uso de bebedouros, disponibilização de álcool gel e 
máscaras. Diante do fato da Pandemia estivemos fechados e no dia 6 
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de maio de 2020, retornamos a nossas atividades com controle de 
temperatura e quando necessário da saturação de oxigênio dos 
colaboradores e sócios que entraram para irem à náutica fazerem a 
manutenção de seus barcos. E em junho sendo liberado para os sócios 
agendados navegarem. 

 
Nutrição Academia 
 
Supervisão: Serviço Médico 
Responsável Técnica: Laura Bianca Pires. 
           
O presente relatório visa informar a respeito do serviço de avaliação e orientação 
nutricional realizado na academia do Iate Clube de Brasília, referente ao período de 
janeiro a junho de 2020. 
Realizações: 
Atendimento nutricional na Academia: 
QUADRO 1 – Quantitativo de atendimento no primeiro semestre de 2020. 

Mês de janeiro 
Marcados =46 

Falta=3 
 

Mês de fevereiro 
Marcados =43 

Falta=7 
 

Mês de março 
Marcados=22 

Falta= 2 
 

Mês de abril 
Marcados=00 

Falta=00 

Mês demaio 
Marcados= 00 

Falta=00 
 

Mês de junho 
Marcados=00 

Falta=00 

Total: 111atendimentos. 
             O acompanhamento nutricional oferecido aos alunos da academia é realizado 
por meio de consultas diárias, com tempo que varia de 40 a 60 minutos, em que a 
nutricionista utiliza a avaliação física feita anteriormente pelos professores de 
educação física (avaliadores físicos) e associa a uma anamnese clínica e alimentar 
minuciosa para chegar ao diagnóstico nutricional. Assim, é realizada orientação 
pertinente aos objetivos do associado, além da prescrição de uma dieta 
personalizada. O plano alimentar (dieta) é entregue ao Associado por meio eletrônico, 
documento em PDF enviado por e-mail. O acompanhamento periódico dos alunos 
pela nutricionista e os retornos acontecem com o prazo mínimo de 20 dias e máximo 
de 60 dias. Além do atendimento com horário agendado, a nutricionista normalmente 
esclarece dúvidas dos alunos nos horários destinados à preparação do plano 
alimentar por e-mail e/ou nos horários de atendimento que estão livres. 
 
Fisioterapia 
 
Supervisão: Serviço Médico 
Fisioterapeutas: Osman Lopes de Lucena e Washington Nery dos Santos Júnior. 
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O presente relatório visa informar a respeito do serviço de avaliação e orientação 
fisioterápica realizado na academia do Iate Clube de Brasília, referente ao período de 
janeiro a junho de 2020. 
           A seguir, uma média mensal de atendimentos fisioterápicos desempenhados: 
 
Quadro 1 – Quantitativo de atendimento no primeiro semestre de 2020. 
 

Mês de janeiro 
Marcados=89 

Falta=6 

Mês de fevereiro 
Marcados=116 

Falta=4 

Mês demarço 
Marcados=63 

Falta=9 
Mês de abril 

Marcados= 00 
Falta=00 

Mês de maio 
Marcados= 00 

Falta=00 

Mês dejunho 
Marcados=00 

Falta=00 
Total: 268 atendimentos. 
 

Sendo feito um trabalho de avaliação fisioterápica, sugestões de tratamento, 
prevenção de lesões e orientação ergonômica a serem realizados na musculação da 
academia, com acompanhamento periódico dos alunos pelos fisioterapeutas. 
 
 
 
 
DIRETORIA JURÍDICA  

Diretor: Juliano da Cunha Frota Medeiros 
Vice-Diretor: Tomaz Alves Nina 

 
 
 

CONTRATOS GERIDOS PELO SETOR: no ano de 2020 nenhum serviço 
advocatício foi terceirizado.  O Único contrato gerido pela Diretoria Jurídica é o 
CONTRATO nº 115/2015 – celebrado com ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM 
TECNOLOGIA LTDA-ME para serviço de leitura e repasse eletrônico de publicação 
em nome do clube, nos Diários da Justiça do DF e da União. Valor: 357,60, anual. 
Celebrado em 8.8.2015, prorrogado até 23.7.2020, através do 4º termo aditivo, no 
valor de R$432,00, anual. 

 
 

AÇOES DESTAQUES 
1º semestre/2020 

 
 
ALDIEM LOCADORA DE MÁQUINAS PESADAS – opôs embargos à execução 
associada n.º 0037150-21.2015.8.07.0001, que moveu IATE CLUBE DE BRASILIA 
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para cobrança da multa contratual pelo atraso na obra do Edifício Multifunções II, aos 
argumentos que a multa não seria devida, pois o atraso na obra teria sido ocasionado 
pelo Clube e que o contrato não seria executável. Os embargos à execução foram 
julgados improcedentes, e a multa exequenda declarada líquida, certa e exigível.  
Sendo importante registrar que na ação de execução foi compensado o saldo que o 
Clube deixou de quitar referente a última parcela do contrato com a Aldiem e a quantia 
devida ao Clube em razão da multa contratual, restando ainda um saldo a favor do 
Clube, já homologado pelo Juízo, no montante de R$ 43.245,50, encontrando-se tal 
valor garantido através da quantia penhorada pelo Clube no rosto dos autos do 
processo oriundo da 8ª V.C. Cumpre informar que a construtora opôs embargos de 
declaração, meramente protelatórios, conclusos em 22.06.2020, sendo improvável a 
reversão da causa por qualquer recurso que ainda venha a ser interposto. 
 
EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA e SUZANA 
BARBOSA CHAVES DA SILVA - Ajuizaram AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em 
desfavor de IATE CLUBE DE BRASILIA, aduzindo que o Clube por meio do Edital nº 
01/2018, tornou pública a oferta de oito títulos da categoria Patrimonial Familiar, 
informando que somente seria permitida a aquisição de título para dependente menor 
de 21 anos de idade ou até 25 anos, se universitário. Alegaram que a segunda e 
terceira autoras possuíam 29 e 27 anos, respectivamente, e são consideradas 
dependentes, conforme as regras estatutárias do art. 28, III, em vigor e que a 
Secretaria indevidamente rejeitou o pedido delas de participarem do leilão. Foi julgado 
improcedente o pedido, pois não demonstrada qualquer irregularidade na atuação do 
Clube, seja em desrespeito ao Estatuto Social, seja em violação aos direitos e 
garantias fundamentais, haja vista que o Edital nº 01/2018 foi embasado no art. 21, 
§1º, do Estatuto Social do Clube. Inconformados apelaram, mas a apelação foi 
desprovida. Ainda, interpuseram Recurso Especial e Agravo de Instrumento 
inadmitidos e, por fim, agravo interno ainda não julgado, mas com possibilidade 
remota de ser provido. 
  
EDSON CHAVES, MARIANA BARBOSA CHAVES, SUSANA BARBOSA CHAVES, 
ANA PAULA PIMENTEL JACOB, ANA MARIA DE MELO PIMENTEL, BARBARA 
NUNES; VERA LUCIA NUNES SOARES, YOHANA NUNES, LAURO CELIO 
ROCHA GONZAGA, LAIS CHAVES GONZAGA – 14ª VC- 0738968-
25.2019.8.07.0001; ARTHUR VICENTINI E RENATA ANDRADE DE AZEVEDO X 
ICB – 21ª VC – 0739565-91.2019.8.07.0001; REGINA HELENA, FERNANDA 
CINTRA, JULIANA CINTRA LIMA E CINIRA BATISTA LIMA X ICB – 6ª VC -  
0700267-58.2020.8.07.0001; JOSÉ AGAMENON, JANAYNA NOGUEIRA DE LIMA 
E NATHALIA NOGUEIRA DE LIMA – 14ª VC - 0740053-46.2019.8.07.0001; PAULA 
MARQUEZ DE AMORIM COUTINHO ALVES E MARCELA DE MARQUES AMORIM 
– 4ª VC – 0701742-49.2020.8.07.0001; FERNANDO PEDRO BRITES E ELISE 
ELEONORA DE BRITES – 25ª VC - 0702298-51.2020.8.07.0001;  JAMES 
ANDRADE DA SILVA E MILENA DA COSTA SILVA X ICB – 25ª VC– 0703817-
61.2020.8.07.0001 – ajuizaram ação declaratória ou anulatória, com pedido de tutela 
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provisória, objetivando que o Clube fosse proibido de excluir de seu quadro social as 
dependentes dos associados, com mais de 30 anos, a partir de 1º de janeiro de 2020 
e, no mérito, requereram a nulidade do artigo 28, III, do Estatuto Social do Clube em 
vigência (2014) e ou que prevalecesse a redação do artigo 29, III, do Estatuto Social 
anterior (2008), alegando, em suma, que o quórum da AGE não teria sido respeitado; 
a matéria não teria sido divulgada antes da Assembleia e nem pautada; não teria 
havido divulgação da referida modificação e a modificação não deveria alcançar as 
dependentes, cujos associados tivessem adquirido o título antes da reforma, pois 
teriam adquirido o direito de permanecerem dependentes com qualquer idade, desde 
que solteiras. O Clube contestou, aduzindo em preliminar, a decadência do direito de 
anular a decisão Assemblear com base no artigo 48 do Código Civil e, no mérito, 
sustentou a legalidade do procedimento de alteração do Estatuto Social, defendendo 
a soberania e a autonomia da decisão tomada pela assembleia, além de ter negado a 
existência de direito adquirido. Em todos estes processos foram proferidas sentenças 
de improcedência com julgamento de mérito, sendo refutadas as alegações de que o 
Clube não teria observado as disposições estatutárias que preveem o procedimento 
de alteração do seu Estatuto Social, além de pronunciada a decadência do direito de 
anular o inciso III, do artigo 28, do Estatuto Social, alterado na AGE de 30/11/2014, 
sendo que em alguns processos os Magistrados aprofundaram a análise e rejeitaram 
a alegação de direito adquirido. Registre-se que três processos já transitaram em 
julgado e em um outro o sócio requereu desistência da Apelação. 
 
ELIZETE PEREIRA LOPES ajuizou Reclamação Trabalhista em face do Clube, 
alegando dispensa discriminatória e, por consequência, requereu a reintegração ao 
trabalho e indenização por danos morais. Deu à causa o valor inicial de R$ 7.453,15 
(sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quinze centavos). Destaca-se que a 
perícia médica não reconheceu a doença ocupacional alegada. A sentença julgou 
improcedentes os pedidos da Reclamante (publicada no dia 11/02/2020). A 
Reclamante não recorreu da respectiva decisão.  

Outras informações nos anexos dessa Diretoria. 
 
 
 
 
EMIATE – ENCONTRO MÁSTER DO IATE 
Presidente: Eliete de Pinho Araujo 
                     
Integrantes da Comissão:  
Comissão: Jaime Sampaio Bicalho, Aureliza Batista Correa e Hecliton     Santini 
Henriques. 
  
A programação das atividades executadas no 1º semestre de 2020 de janeiro a junho 
de 2020:  
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Eventos Realizados no 1º Semestre de 2020 

Abertura das atividades do Emiate em 08 de fevereiro de 2020, com a participação 
dos alunos, novos alunos, professores e membros da Diretoria e Conselho 
Deliberativo. Este evento é para divulgação das atividades desenvolvidas pelo Emiate, 
bem com a pré-inscrição para os cursos oferecidos pelo Emiate ao quadro social, na 
ocasião os novos alunos conhecem os professores e tiram dúvidas em relação à 
atividade de seu interesse. 
 
Cursos presenciais antes da pandemia: 
 
Desenho e Pintura – Professora Jaqueline Eickhoff 
Técnica: acrílico e óleo sobre tela 
Total de Inscritos: 40 
Vigência: de 17/02 a 30/06/2020. 
Professora Jaqueline Eickhoff  
Local: Edifício Multifunções   
Inscrição: R$ 140,00 por mês horário: 2º, 3º e 5º feiras das 14 às 17h, e sexta feiras: 
das 9h às 12h.  
 
Violão – Professor David 
Total de Inscritos: 6  
Vigência: 11/02 a 30/06/2020 
Professora: David Evaristo.   
Local: Multifunções  
Inscrição: R$ 110,00 por mês  
Horário: 3º feira: das 18h às 19h, e das 19h às 20h. 
 
Violino – Professor Konan 
Total de Inscritos: 04  
Vigência: 13/02 a 30/06/2020 
Professor: Konan de Oliveira 
Local: Multifunções  
Inscrição: R$ 110,00 por mês  
Horário: Quinta feira: das 18h às 19h, turma adulto e na sexta das 14h às 15h e das 
15h às 16h turma infantil. 
 

Cursos online durante pandemia:  

Desenho e Pintura – Professora Jaqueline Eickhoff 
Técnica: acrílico e óleo sobre tela 
Total de Inscritos: 21 
Vigência: de 17/02 a 30/06/2020. 
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Professora Jaqueline Eickhoff  
Plataforma de exibição: Reuniões Zoom 
Inscrição: R$ 140,00 por mês horário: 2º, 3º e 5º feiras das 14 às 17h, e sexta feiras: 
das 9h às 12h.  
 
Violão – Professor David 
Total de Inscritos: 06  
Vigência: 11/02 a 30/06/2020 
Professora: David Evaristo.   
Plataforma de exibição: Local: WhatsApp 
Inscrição: R$ 110,00 por mês  
Horário: 3º feira: das 18h às 19h, e das 19h às 20h. 
 
Violino – Professor Konan 
Total de Inscritos: 04  
Vigência: 13/02 a 26/06/2020 
Professor: Konan de Oliveira 
Plataforma de exibição: WhatsApp 
Inscrição: R$ 110,00 por mês  
Horário: Quinta feira: das 18h às 19h, turma adulto e na sexta das 14h às 15h e das 
15h às 16h turma infantil. 
 
Obs.: Conforme dito pelos professores, os cursos online têm grande aproveitamento 
neste momento de isolamento social, assim, os alunos têm elogiado a iniciativa do 
Emiate, inclusive na ouvidoria, pois contribui com a interação social que é importante. 
 
Amigos Voluntários 
  Objetivo da atividade: desde 2003, foi atribuída ao EMIATE a coordenação das 
Campanhas filantrópicas promovidas pelo Clube. 
 Com a ajuda dos Amigos Voluntários e Sócios do Iate, o Emiate fez 
arrecadação durante todo o ano, de calçados, roupas, brinquedos, alimentos, dentre 
outros, assim, foi possível ajudar instituições beneficentes, já cadastradas no Clube. 
As doações são entregues na Coordenação do Emiate, localizado do Edifício 
Multifunções 1º andar.  
 
Doações para Instituições 
 
 Objetivo da atividade é entregar os donativos doados pelos sócios e 
arrecadados nos diversos eventos do clube. Abaixo as instituições comtempladas no 
1º semestre de 2020. 
 
Receberam doações no 1° Semestre de 2020, as seguintes entidades: 
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Instituição: Lar São Francisco de Assis (Lar dos Velhinhos). Doações: roupas e 
calçados. Foram doadas cestas básicas no período da pandemia. 
Instituição: Velejando pela Cidadania Estrutural 
Doações: alimentos não perecíveis, roupas, calçados, brinquedos e materiais 
esportivos. 
Instituição: Creche Criança Cidadã do Varjão 
Doações: alimentos não perecíveis, roupas, calçados, brinquedos e materiais 
esportivos. Foram doadas cestas básicas no período da pandemia. 
Instituição: Lar dos Velhinhos Maria Madalena do Núcleo Bandeirante 
Doações: alimentos não perecíveis, roupas, calçados, brinquedos e materiais 
esportivos.  
Instituição: Casa Lar Ampare Vila Planalto DF 
Doações: roupas, calçados, brinquedos e materiais esportivos. 
Instituição: Associação dos Catadores Ambientalistas da Estrutural 
Doações: alimentos não perecíveis, roupas, calçados, brinquedos e materiais 
esportivos. 
 
Vídeo Institucional do Emiate 
 
Foi realizado vídeo pela presidente do Emiate Eliete de Pinho Araujo, divulgando a 
programação das atividades no período da pandemia (isolamento social). 
 
O Emiate está oferecendo atividades virtuais: aulas de pintura, violão e violino, com 
faixa etária desde crianças de 7 anos à melhor idade. Tivemos uma boa recepção dos 
alunos com os cursos ministrados nessa forma virtual.  
 
 Adas atividades do Emiate torna a vida dos associados mais alegre, ocupam o tempo, 
trabalham a mente e assim proporciona uma melhor qualidade de vida. Quando findar 
o isolamento social, iremos promover exposição e apresentação dos trabalhos 
produzidos neste período. 
 
 
 
CIATE - Centro de Atividades Educacionais do Iate Clube de Brasília 

Presidente: João Lima Bastos 

Vice-Presidente: Nídia Marlene Fernandes  
 
I – Introdução. 
 
A Presidência do CIATE preparou e executou, no 1º semestre de 2020, projetos de 
ações alinhados com o planejamento estratégico/orçamentário desenvolvido no ano 
de 2019, com o objetivo educacional, esportivo, recreativo no universo infantil. Propôs 
entretenimento para o quadro social infantil alinhados com as atividades recreativas.   
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CIATE, COLÔNIA DE FÉRIAS E BRINQUEDOTECA. 

II - Atividades oferecidas para crianças na faixa etária de 4 a 13 anos 

Oferece 16 (dezesseis) modalidades de atividades sendo: Acompanhamento 
pedagógico, Tênis, Natação, Dança, Capoeira, Robótica, Futsal, Informática, 
Artes, Coordenação Motora, Canto, Recreação, Hora da História, Patinação, Vôlei 
e Acompanhamento Psicológico para diagnóstico. 

É de competência do setor CIATE, fazer e gerenciar o projeto da Colônia de Férias 
e de Vela nas Férias, coordenar a Brinquedoteca do CIATE (Brincaiate).  

QUADRO 1 – Quantitativo de eventos  

De janeiro 
a março 

 55ª Colônia de Férias– Com o tema ar de Emoções para 
300 crianças. Teve-se 371 crianças inscritas (quadro 6). 
Concentração, abertura e o encerramento da Colônia foram 
realizados no Ginásio de Esportes no período de 6 a 17 de 
janeiro de 2020. 

   Início das atividades do CIATE 1º semestre (10/02/2020). 

Abril 

Maio 

Junho 

 No dia 12 de março de 2020 devido a pandemia do Covid-
19 ocorreu o fechamento do CIATE.  

 De abril a junho o CIATE permanece fechado. 

Fonte: Projetos de pesquisa e calendário anual  

 

III - Eventos de instruções e aperfeiçoamento 

Presidência do Centro de atividades Educacionais, em cumprimento às normas 
estatutárias, planejou e executou treinamentos, visando aperfeiçoar a equipe de 
profissionais.   

QUADRO 2 – Treinamento mês de fevereiro 

Treinamento 
da Colônia 
de Férias 

 Treinamento da 55ª Colônia de Férias, realizado nos dias 
2 e de janeiro 2020, 63 participantes entre monitores e 
auxiliares, com a empresa CABI treinamento de segurança 
na escola. 

 

Treinamento 
da Equipe 
CIATE  

 CIATE - 20 profissionais participaram de orientações 
pedagógicas e esportivas, para preenchimento das 
avaliações individuais dos alunos, diários de classe e 
elaboração de projetos. Com dois encontros no semestre,  
carga horária de 8h cada encontro. 
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Fonte: Planejamento e calendário anual do setor 

 

IV - Associações Parceiras 

QUADRO 4 – Quantitativos de empresas parceiras. 

ASES – SINDJUS – CABI ODONTOPEDIATRIA – AMPDFT- ASIBAMA 

Fonte: Setor Jurídico 

V – Empresas com concessão onerosa de uso de área destinada à exploração 
comercial  

1 - Casa Thomas Jefferson (curso de Inglês) 

2 - Sociedade Ramires de Incentivo ao Esporte LTDA – CER (Ginásticas 
Rítmica, Artística e Aeróbica)     

 

VI - Quantidade de inscrito no CIATE. 

QUADRO 5 – Quantidade semestral de alunos – CIATE 

 

VII - Quantidade de inscritos na Colônia de Férias 

QUADRO 6 – Quantidade de inscritos na 55ª Colônia de Férias de Janeiro de 2020. 

ANO 2020 

Convênio 24 

Thomas Jefferson 0 

Diária 27 

Funcionário 39 

CIATE 30 

Não Sócio 65 

    VALOR JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. 
 

SÓCIOS 5 VEZES 
1º filho 702,00 10 17 18    
2º filho 631,80 3 4 4    

SÓCIOS 3 VEZES 
1º filho 517,50 31 66 71    
2º filho 465,75 9 21 21    
3º filho 439,75 0 2 2    

NÃO SÓCIOS 3 VEZES  1º filho 1.169,00 1 1 1    

NÃO SÓCIOS 5 VEZES  1º filho 1.493,00 1 1 1    

PARCEIROS 3 VEZES 
1º filho 699,00 1 3 3    

2º filho 629,10 1 2 2    
Meses    JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. 
Cancelamento   0 0 10 77 2 0 
TOTAL...    57 117 113 36 34 34 
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Sócio 177 

 

SO REPAROS 1 

CABI 4 

Cortesia 4 

TOTAL 

371 

Fonte: Fichas de inscrições 

 

VIII – Receita Colônia de Férias de janeiro 2020. 

QUADRO 7 – Resultado financeiro da 55ª Colônia de Férias de Janeiro de 2020.  

 VALOR 

RECEITA COM PATROCÍNIO 175.059,00 

DESPESAS  106.826,28 

SALDO 68.826,28 

Fonte: Fichas de inscrições/contratos  

 

IX - Brincaiate - Brinquedoteca do CIATE 

Espaço reservado para crianças de 2 a 14 anos, sendo o funcionamento somente 
nos finais de semana e feriados.   

Com 3 monitoras revezando entre a sala de jogos para crianças de 7 a 14 anos e 
a brinquedoteca para crianças de 2 a 6 anos. 

QUADRO 8 - Movimentação semestral 

MÊS  Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Semestre   

Movimentação 94 113 21 X X X 228 

Fonte: Registro no sistema interno do setor 

 

X – Fechamento CIATE 

O Iate Cube de Brasília se posicionou no início do mês de março de 2020, frente a 
pandemia que chegou ao Brasil. Um dos recursos para evitar o alastramento e 
provável pico do Cororonavírus foi o fechamento do CIATE e demais setores do clube. 

O CIATE e um programa respeita os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação, 
acompanhando sempre os calendários escolares.    
O CIATE seguirá a medida adotada por governos de estados e municípios de 
suspender as atividades em instituições de ensino. 

0
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De acordo com os achados científicos, isso não impede que o vírus se espalhe de 
todo, mas diminui a velocidade de transmissão e de casos da doença Covid-19. Um 
estudo publicado na revista científica Science, por exemplo, afirma que adiar o retorno 
das atividades em instituições de ensino contribuiu para a redução da disseminação 
do coronavírus em pelo menos 375 cidades analisadas. No caso das crianças, como 
elas têm imunidade maior, em geral, podem estar com o vírus, mas assintomáticas, e 
sua livre circulação aumenta a possibilidade de espalhar a doença para colegas em 
sala de aula e depois em casa, aos mais velhos. 
Dia 12 de março de 2020, em razão das informações sobre o novo vírus (Corona 
Vírus), tivemos as aulas suspensas temporariamente. Devido a rápida propagação do 
mesmo, e em obediência ao Decreto N° 40.539 de 19 de março de 2020, que 
determinava o isolamento social onde houvesse aglomeração de pessoas, ficou-se 
decido o fechamento das escolas e conseguinte, do CIATE. Desde então, realizamos 
um total de oitenta e sete cancelamentos de matrículas, cujo, maioria dos pais, deixou 
claro o interesse em do retorno após a pandemia. No quadro a seguir, pode-se 
observar o mês que houve o maior índice de desistência de matrícula no CIATE.  

 

QUADRO 8 – Movimentação de cancelamento mensal  

 

 

 

 

 

 

QUADRO 9 – Comparativo mensal de matrícula ativa. 

Temos atualmente, trinta e quatro alunos matriculados. Como mostra o quadro 9 o 
comparativo mensal de matrículas ativas. 

 

 

     

 

 

 

 

 

XI – Benfeitorias  

 CANCELADO 

 

Março 10 
Abril 77 
Maio 2 
Junho 0 
Total 89 

 Ativo 

 

Janeiro 57 

Fevereiro 117 

Março 113 

Abril 36 

Maio 34 

Junho 34 

Cancelamento de 
Matrícula

Março Abril Maio Junho
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Cobertura da rampa de acesso ao CIATE, bem como reforma na secretaria do 
CIATE, criando a sala do Presidente e ampliando o deposito de matérias 
pedagógicos.  

 

 
 
 

OUVIDORIA 

Ouvidor-Geral: Guilherme Juliano 

 

Criada em 2009, portanto, com mais de onze anos de funcionamento, a 
Ouvidoria mostrou-se uma excelente ferramenta de auxílio à gestão do Clube. Ao 
longo desse tempo, inúmeras benfeitorias foram realizadas em diversos setores, 
graças às demandas enviadas por sócios, concessionários e funcionários do Iate. 

Promover a conciliação é uma de nossas tarefas, com discrição e o máximo de 
resolutividade, resguardando o sigilo das informações e manifestações recebidas nos 
termos da lei e do regulamento da ouvidoria. Quando há desentendimentos internos, 
para evitar querelas no campo jurídico, processos administrativos ou mesmo judiciais, 
a Ouvidoria deve entrar em ação, avaliando cada insatisfação, e queixa sobre a 
conduta de quem quer que seja, para evitar processos decorrentes de problemas, 
muitas vezes gerados no calor da ocasião. 

Embora não possa impor qualquer decisão, e muito menos fazer juízo de valor, 
a Ouvidoria ouve as partes e busca a desejada conciliação para uma convivência 
pacífica de todos. 
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Atualmente, a Ouvidoria do Iate Clube de Brasília tem envidado esforços para 
assegurar que todas as demandas sejam efetivamente analisadas por cada setor e 
respondidas de forma adequada, dentro do prazo considerado de excelência.  

 

No final do mês de março de 2020, tivemos o fechamento total do Clube devido 
a pandemia instalada no Brasil, com isso houve a diminuição das demandas e 
aumento dos e-mails redirecionados para o cancelamento de algumas modalidades 
esportivas, academia, exclusão de dependentes e encaminhamento de boleto da 
mensalidade que são feitos diretamente nos setores. 

 

Ao todo, a Ouvidoria recebeu 300 registros feitos no primeiro semestre de 2020, 
e 367 registros feitos no segundo semestre de 2019. 

  
Outras informações encontram-se no anexo deste relatório. 

 

18.1. Alguns elogios recebidos pela Ouvidoria e encaminhados às Diretorias: 

 

 Aos funcionários da academia; 

 As funcionárias da secretaria social; 

 A Feijuca do Iate 2020; 

 Iniciativa de ministrar as aulas de pintura on-line; 

 

18.2. Algumas demandas recebidas pela Ouvidoria e encaminhadas às Diretorias: 

 

 Andamento da fila de espera para aulas de natação; 

 Diminuição os exemplares de jornal do semanal do clube; 

 Intoxicação por alimentos que foram oferecidos no Réveillon; 

 Preços praticados pelo Restaurante Caravelas; 

 Reservas das churrasqueiras; 

 Reestruturação da pista de corrida; 

 Estender o horário de funcionamento dos restaurantes no período de férias; 

 Reestabelecimento do wifi do clube; 

 Reclamação quanto à utilização do salão social na colônia de férias; 

 Reclamação da falta de estagiários para auxiliar na prática de atividade física 
na academia; 



                                                                                                                         
 

178 
 
 

 Reclamação sobre a quantidade de abelhas no clube; 

 Reclamação sobre os cuidados e alimentação dos gatos no Clube;  

 Reclamação referente a cobrança da academia no período de quarentena; 

 Trancamento de matricula da academia; 

 Trancamento de matricula do Ciate; 

 Desconto na mensalidade do clube nesse período de quarentena; 

 Reclamação sobre a proibição da utilização das embarcações do iate clube; 

 Reclamação da permanência dos gatos no clube; 

 Informação sobre a suspensão de contratos de trabalho no Iate; 

 Sugestão para fazer a reforma das churrasqueiras no período de quarentena 

 

QUADRO 1 – Quadro das demandas recebidas entre Janeiro a Junho de 2020. 

 

Mês Sugestões Reclamações Elogios Outros Total 

Janeiro 14 43 11 09 77 

Fevereiro 12 38 08 06 64 

Março 14 29 03 15 61 

Abril 07 24 01 31 63 

Maio 01 17 00 08 26 

Junho 03 04 01 01 09 

 

QUADRO 2 – Total de demandas. 
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QUADRO 3 - Gráfico total das demandas registradas no 1º Semestre 2020. 

 

 

 

 

 

QUADRO 4 - Gráfico por setores - Reclamação 
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QUADRO 5 - Gráfico por setores – Sugestão 

 

 

 

QUADRO 6 - Gráfico por setores – Elogio 
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QUADRO 7 - Gráfico por setores – Outros (informações, solicitações...) 
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ANEXOS RELATIVOS À DIRETORIA DO ESPAÇO SAÚDE 

A direção da Academia, juntamente com a coordenação tem o compromisso de 
oferecer aos alunos as modalidades mais eficientes e modernas do mercado. 

A Academia do Iate tem se tornado cada vez mais referência em Brasília e estamos 
buscando melhorar cada vez mais os serviços oferecidos. 

 

Serviços realizados através de agendamento 

. Segue abaixo as tabelas demonstrativas dos atendimentos oferecidos aos alunos no 
1º semestre de 2020. 

SERVIÇOS 
Jan Fev Mar Abr Mai Junh 

1ºSEMESTR
E 

Quant
. 

Quant. Quant. Quant. 
Quant
. 

Quant
. 

Quant. Total 

Avaliação 
Fisioterápica 

89 116 63 0  0   0 268 

Avaliação 
Nutricional 

46 33 22  0 0  0  101 

Avaliações 
Físicas 

224 202 108  0  0 0  534 

Mudanças de 
Séries 

298 303 172 0  0   0 773 

Pilates 1511 1321 714  0 0   0 1676 

Power Plate 326 537 342 0   0 0  1205 

TOTAL GERAL 
DE 

ATENDIMENTO
S 

6.504 

 

Quantitativo de alunos no 1º semestre de ano de 2020 
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Número de alunos que frequentam a Academia  

No 1º semestre de 2020 tivemos a média comprometida em razão da pandemia.  

Média de frequência de acessos de alunos na Academia. 

TOTAL DE FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA ACADEMIA POR MÊS TOTAL 

JANEIRO    17.356 

FEVEREIRO    18.294 

MARÇO     8.643 

ABRIL 0 

MAIO 0 

JUNHO 0 

 

Média diária: 1085 
  

     
Média dos alunos nas segundas-feiras 1216 Alunos 

     
Média dos alunos nas Terças-feiras 1124 Alunos 

     
Média dos alunos nas Quartas-feiras 1103 Alunos 

     
Média dos alunos nas Quintas-feiras 935 Alunos 

     
Média dos alunos nas Sextas-feiras 947 Alunos 

     
Média dos alunos nos Sábados 626 Alunos 

     
Média dos alunos nos Domingos 364 Alunos 

 

Modalidades da Academia do Iate Clube de Brasília  

 

1 Cycling Indoor 12 Zumba   

2 Ginástica Localizada 13 Iron Glúteo 

3 Pilates de Solo 14  Iate Cross (Crossfit) 

4 Alongamento 15 
Alongamento Postural 
Holístico 
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5 Glúteo e coxa 16 Yoga 

6 Treinamento Total 17 Pilates de Studio 

7 Abdominal 18 Treinamento Funcional 

8 
Viva Mais (Externo e 
interno) 19 Boxe Fitness 

09 Hora Teen 20 Power Plate 

10 Jiu Jitsu     

 

AÇÕES REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 

I – SAUNA IATE CLUBE DE BRASÍLIA  

 

Horário de funcionamento da sauna.  
Segunda a sexta de 08h às 21h30 
Sábados de 8h às 20h30 
Domingos e Feriados de 8h às 16h30 
 
Dentre as ações realizadas neste semestre, destacam-se: 

 
SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO VESTIÁRIO FEMININO 

Foram renovada toda a iluminação do ambiente, pois o local tinha baixa luminosidade 
dificultando a maquiagem das mulheres, após o banho. 

BOREAL LED LUMINÁRIA TETO EMBUTIR 
RETANGULAR LED 42W 30X120CM 30CM X 1.2M 4 R$ 220,00 

R$880,00 
SPOT SUPER LED 3W REDONDO DIRECIONÁVEL 
SANCA TETO 8 R$14,00 

R$112,00 
PAINEL PLAFON ULTRA LED REDONDO 
EMBUTIR TETO GESSO 25W 24W 4 R$30,00 

R$120,00 
TOTAL R$1.112,00 

 
REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DE TODAS AS PAREDES DO ESPAÇO DA 
SAUNA E MASSAGENS 

Foi realizado o tratamento de infiltrações e pintura das paredes internas e externa dos 
ambientes da sauna. 

TINTA ACRÍLICA BRANCA  6 R$260,00 R$1560,00 
TINTA BRANCO GELO TETO 4 R$340,00 R$1360,00 
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TINTA ESMALTE PRETA 3 R$ 85,00 R$255,00 
LONA 1 R$ 98,00 R$ 98,00 
TOTAL R$3.273,00 

 
Kit's : 
 
Sandálias  87 R$ 870,00 
 
Kit toalhas → 934  R$ 934,00 
 
Uso da sauna 
 
Pacote Sauna: (Carnê com 30% de desconto sauna)   43  R$ 6.708,00 
Sauna /sócios   1.232  R$ 18.972,80 
Sauna /convidados  34  R$ 1.604,80 
 
Quantidade  geral  de  usuários  no  período:    
 
QUADRO 1 – Demonstrativo de arrecadação no 1 º Semestre de 2020.  
 
  Demonstrativo de arrecadação no 1 º Semestre de 2020. 
 

Mês: Quantidades de Kits Vendidos e Uso da Sauna 
 Toalha Valor 

R$ 
Sandália Valor 

R$ 
Carnê 

Pct 
Valor 

R$ 
Sócio Valor 

R$ 
Conv. Valor 

R$ 

JANEIRO 360 360,00 41 410,00 16 2.496,00 517 7.961,80 16 755,20 

FEVEREIRO 375 375,00 28 280,00 20 3.120,00 507 7.807,80 16 755,20 

MARÇO 199 199,00 18 180,00 7 1.092,00 208 3.203,20 2 94,40 

ABRIL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

MAIO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

JUNHO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
           
Total 934 934,00 87 870,00 43 6.708,00 1.232 18.972,80 34 1.604,80 

 
Total Semestral 

 
Mês 

JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020 
Modalidade: Quantidade: Valor geral arrecadado: 

Toalhas 934 934,00 
 

Sandálias 87 870,00 
 

Carnê 43 6.708,00 
 

Sauna / Sócios 1.232 18.972,80 
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Sauna/ convidados 34 1.604,80 

 
TOTAL GERAL 2.330 29.089,60 

 

Valores unitários dos serviços e produtos da sauna. 
 
Kit toalha  R$ 1,00 
 
Sandália  R$ 10,00 
 
Sauna / Sócio   R$ 15,40 
 
Sauna convidado  R$ 47,20 
 
Carnê   R$ 156,00 
 
 
 
ANEXOS RELATIVOS À DIRETORIA SOCIAL 
 
PLANILHA 1 
Diretoria Social – Despesas com festas e eventos com cobranças de ingressos. 
 
A planilha 1 relaciona todos os eventos constantes do Calendário da Diretoria Social, 
realizados no primeiro semestre, bem como os custos aplicados em cada evento. 
 
EXECUÇÃO 

Matinê da Alegria R$ 32.569,65 

Feijuca do Iate R$ 135.764,67 

Total executado R$ 168.334,32 
  Fonte: Setor de Eventos. 

 
PLANILHA 2 
 
Diretoria Social – Receitas dos espaços, festas e eventos 
 
A planilha 2 retrata todas as receitas arrecadadas dos espaços disponíveis para 
locação e eventos com receita.  
 

ESPAÇO VALOR (R$) 

Salão Social - 
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Antiga Sede R$ 9.118,96 

Reembolso ECAD R$ 1.545,60 
Cessão Food Truck R$ 1.900,00 

Feijuca do Iate R$ 116.645,00 
Matinê da Alegria R$ 66.960,00 

Total de receita* R$ 196.169,56 

Fonte: Setor de Eventos. 
                                          

PLANILHA 3 
 
Diretoria Social – Saldo dos eventos 
 
A planilha 3 retrata os saldos finais dos eventos realizados.  
 

EVENTO RECEITA DESPESA SALDO FINAL 

Matinê da Alegria R$ 66.960,00 R$ 32.569,65 R$ 34.390,35 

Feijuca do Iate R$ 116.645,00 R$ 135.764,67 R$ - 19.119,67 

Fonte: Setor de Eventos.   
 
 
 
 
ANEXO RELATIVO À DIRETORIA JURÍDICA 

 

Relatório de atividade: 1º/1/2020 a 30/6/2020 

Atividades JAN FEV MAR ABR 
MAI
O JUN Total 

Aplicação de penalidade 0 0 1 0 0 0 1 
Atendimento a Terceiros 0 1 0 0 0 0 1 
Atendimento ao Funcionário 5 2 3 2 1 2 15 
Atendimento ao Sócio 5 0 1 0 0 2 8 
Audiência (virtual*) 2 2 4 0 0 1* 8 
CI 20 22 11 2 7 19 81 
Contratos (Diversos) 16 24 6 9 11 9 75 
CT 0 1 1 0 0 1 3 
Decisão do Conselho Diretor 0 0 0 0 0 0 0 
Despacho 17 38 14 13 27 25 134 
Edital de Licitação 0 0 3 0 0 3 6 
Oitiva/Interrogatório 
(Presenciais) 10 6 0 0 0 0 16 
Parecer (Diversos) 3 0 0 0 0 1 4 
Pauta da Diretoria Jurídica 0 0 1 0 0 0 1 
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Petição 2 13 4 9 7 14 49 
Processo Administrativo 
Autuado 0 0 0 0 1 0 1 
Relatórios Conclusivos 0 0 1 0 0 0 1 
Termo Aditivo/Suspensão  2 13 4 2 14 11 46 
Total 82 122 54 37 68 87 450 

                                                                   Fonte: Controle Interno desta Diretoria Jurídica. 
 
 PROCESSOS CÍVEIS EM CURSO – 32 DEMANDAS (SEM CONTABILIZAR OS AGRAVOS DE 
INSTRUMENTO) 
 

Nº PROCESSO ÚLTIMOS 
ANDAMENTO
S 

PARTES SÍNTESE/ 
DATA DO 
AJUIZAMENTO 

VALOR DA 
CAUSA/ 

PROGNÓSTI
CO DE 

PERDA ICB/ 
CONDENAÇÃ
O EM 
HONORÁRIO
S 

01 0702310-
14.2020.8.07.0018 

 
Ação Civil Pública 

 
Vara de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Urbano e 
Fundiário do DF 

 
 
 

078412-09.2020.8.07.0000 
Agravo de Instrumento 

1ª Turma Cível 
 

Clube 
contestou em 

20.4.2020. 
Em 07.7.2020, 

expedido 
mandado de 

CITAÇÃO para 
o DF integrar a 

relação 
processual e, 
caso queira, 

oferecer 
contestação. 

 
 
 
 

Não concedida 
a medida 

liminar. Agravo 
interno em 
21.3.2020 

Conhecido o 
RECURSO E 

negado 
PROVIMENTO. 

JULGAR 
PREJUDICAD
O O AGRAVO 

INTERNO. 

Autor: 
PROJETO 
ADOÇÃO 

SÃO 
FRANCISCO 

- PASF e 
outros 

Réu: ICB 
 

DF 
ingressou 

no feito  
 
 
 
 

Agravante: 
PROJETO 
ADOÇÃO 

SÃO 
FRANCISCO 

- PASF e 
outros 

Agravado: 
ICB 

 

Distribuída em 
25.3.2020, 

objetivando que 
a associada do 

Clube, Sra. 
Sandra Maria 

Branchine, 
acessasse o 

Clube durante a 
pandemia, ou 

seja, no período 
em que foi 
proibido o 

acesso dos 
demais sócios – 

a fim de 
alimentar a 

colônia de gatos 
que habita no 

Iate.  
Não foi 

concedida tutela 
antecipada. 

 
Buscou-se a 

concessão de 
liminar para 
ingresso da 
associada 
enquanto o 

Clube 

R$100,00 
 

REMOTA 
 

Não houve 
majoração 

de 
honorários 

ainda 
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DECISÃO 

UNÂNIME. 
Proferida 

em 9.7.2020 

permanecesse 
fechado. 

 

02 
 
 

2014.01.1.156723-9 
Ação declaratória de 
nulidade cumulada com 
Obrigação de Fazer e 
pedido indenizatório. 
22ª Vara Cível 
 
 
 
ARESP 1341969 
 
Adv. Terceirizado: 
Marcelo Coelho 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Cumprimento da 
sentença 0728006-
11.2017.8.07.0001, no 
tocante à penalidade. 
Adv. Terceirizado: 
Marcelo Coelho.  

Apelação de 
ambos, 
julgadas 
procedentes 
em parte. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor interpôs 
RESP e RE. 
Clube interpôs 
RESP. 
 
Conhecido 
Agravo de 
Instrumento 
para não 
conhecer do 
RESP de Mario 
Sergio e nem 
do Iate. 
Embargo de 
Declaração do 
Iate rejeitado 
em 23.4.2020. 
Concluso ao 
Relator Min. 
Luis Felipe 
Salomão em 
09.6.2020 
 
 
Reintegrado ao 
quadro social. 
 
Aguardando o 
trânsito em 
julgado da 
demanda 
originária.  

Autor Mario 
Sérgio da 
Costa: 
Ramos 
 
Réu: ICB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuizada em 
09.10.14, a fim 
de suspender as 
penas de 
suspensão e 
exclusão a ele 
cominadas em 
decorrência dos 
processos 
administrativos 
nºs 024 e 028 e 
determinar a sua 
reintegração à 
qualidade de 
sócio. 
Parcialmente 
procedentes os 
pedidos 
contidos na 
petição inicial 
para declarar 
nula a pena de 
exclusão do 
autor do quadro 
social e 
condenar a 
publicação da 
exclusão, pela 
mesma via em 
que divulgada. 
Dano moral 
improcedente. 
 
 
 
 
 
 
Após a prolação 
do acórdão da 
apelação, em 
02.10.17, o autor 
ajuizou o 
cumprimento de 
sentença a fim 
da imediata 

Valor da 
causa 
R$100.000,0
0 
 
Sucumbênci
a recíproca 
 
 
Ganho de 
causa 
parcial ao 
clube. Zero 
condenação 
econômica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor da 
causa 
R$2.000,00 – 
obrigação de 
fazer 
(condenação 
apenas em 
honorários e 
custas).  
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reintegração ao 
quadro social. 

03 0018976-
61.2015.8.07.0001 
Ação Monitória 
 
3ª Vara Cível 
 

16/09/2015 – 
Sentença 
julgada 
parcialmente 
constituído 
título executivo 
judicial. 
Não foram 
encontrados 
bens 
penhoráveis. 
 Determinada a 
inclusão do 
nome dos 
executados no 
cadastro de 
inadimplentes, 
via sistema 
SERESAJUD. 
Contagem da 
prescrição 
intercorrente a 
partir de 
9.1.2019. 
Ajuizaremos 
incidente de 
desconsideraç
ão da 
personalidade 
jurídica do 
outro sócio. 
 

Autor: ICB 
 
Réu: Craque 
Comunicaçã
o Digital Ltda 
Me e 
Leandro 
Magno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ação proposta 
em 09.06.2015 
visando a 
cobrança de 
valores de 
patrocínio 
referente ao 
XXIV 
Campeonato 
Brasileiro de 
Peteca, ocorrido 
em novembro de 
2012 e não 
repassado ao 
Iate Clube de 
Brasília pelas 
rés. 

 
 

Valor da 
Causa: 
R$ 37.992,15  
 
Valor 
atualizado 
em 
08.01.2019 
R$58.223,14 
 
GANHO DE 
CAUSA AO 
CLUBE  

04 
 

0763600-
70.2019.8.07.0016 
Ação Declaratória  
2º juizado especial cível 

Apresentamos 
defesa 
requerendo a 
aplicação da 
decadência e 
prescrição, e 

Autor:   CHR
ISTIAN 
BERNARD 
ALMEIDA 
BASEVI 
Réu: ICB 

Distribuída em 
19.12.2019, 
objetivando a 
suspensão de 
qualquer taxa ou 
contribuição 

Valor da 
Causa: 
R$18.313,92 
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aduzimos que a 
decisão tomada 
pelo Conselho 
Deliberativo 
ocorreu no dia 
19 de dezembro 
de 1994, 
passando os 
associados, 
inclusive, os 
remidos, a se 
sujeitarem à 
cobrança da 
contribuição de 
aplicação 
patrimonial a 
partir de 1º de 
janeiro de 1995, 
continuando 
isentos da 
contribuição 
regular de 
administração, 
como previsto 
nos Artigo 50 e 
51 do Estatuto 
Social. 
Com base no 
RESP1184660/
DF, julgado 
anteriormente 
em desfavor do 
Clube, a 
sentença acatou 
o pedido de 
devolução de 
valores pagos 
não atingidos 
pela prescrição. 
Depósito 
judicial em 
3.7.2020 

 
 
 
 
 
 
 

relativa ao título 
remido do 
associado, bem 
como 
indenização 
material 
referente às 
contribuições 
pagas durante 
todo o período 
cobrado. 

CLUBE 
GANHOU 
PARCIALME
NTE A 
CAUSA, 
HOUVE 
REDUÇÃO 
DA 
CONDENAÇ
ÃO PARA O 
VALOR DE 
R$10.021,28 
 
Não houve 
condenação 
em 
honorários. 
 
 

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª Vara de Execução de 
Títulos Extrajudiciais 
0025411-
17.2016.8.07.0001 
 
 
 
 
 
 

Em decorrência 
da ação 
monitória 
ajuizada pela 
construtora, 
julgada 
improcedente, 
o Juiz ordenou 
que a 
Contadoria 

Autor: ICB 
 
Réu: Aldiem 
Locadora De 
Máquinas 
Pesadas e 
Equipament
os Ltda Epp.  
 
 

Ajuizada em 
06.11.15 pelo 
clube para 
cobrar a multa 
contratual 
prevista no 
percentual de 
0,3% por dia, 
referente a 32 
dias de atraso 

VALOR 
DA    CAUSA: 
R$161.055,5
3 
 
Clube 
ganhou a 
causa 
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06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embargos à execução 
0037150-
21.2015.8.07.0001Apensa
dos ao processo de 
execução.   

efetuasse os 
cálculos 
referentes à 
compensação 
das dívidas 
para apurar o 
valor a receber 
do clube, após 
o abatimento do 
saldo contratual 
que o Clube 
não havia 
quitado, sendo 
o crédito do 
Clube no valor 
de R$ 
43.245,50. 
Valor garantido 
por meio da 
penhora no 
rosto dos autos 
do processo 
oriundo da 8ª 
V.C. Cassada a 
decisão que 
havia 
condenado 
erroneamente o 
Clube ao 
pagamento de 
multa de 10% 
por alegado 
excesso de 
penhora.  
 
Atribuído efeito 
suspensivo. 
Julgados 
improcedentes, 
em 1.6.2020, 
tendo a dívida 
exequenda sido 
declarada 
líquida, certa e 
exigível 
Opostos 
embargos de 
declaração pela 
construtora, 
pendentes de 
julgamento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embargante
:  Aldiem  
Embargado: 
ICB 
 

na entrega do 
Espaço 
Poliesportivo 
(contrato 
02/2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuído em 
20.3.2019 sob 
alegação que 
não seria liquida, 
certa e exigível a 
dívida 
proveniente da 
aplicação da 
multa contratual 

honorários 
arbitrados no 
valor de R$ 
3.833,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR 
DA    CAUSA: 
R$161.055,5
3 
CLUBE 
GANHOU A 
CAUSA 
honorários 
arbitrados 
em 10% do 
valor da 
causa. 
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07 2015.01.1.085846-4 
 
Monitória 
 
16ª Vara Cível 
 

O clube não foi 
exitoso em 
localizar bens 
penhoráveis, 
em que pese as 
inúmeras 
diligências 
realizadas, 
sobretudo 
pesquisas 
feitas 
diretamente 
pelo Juízo em 
sistemas 
conveniados.  
Em 16.11.2016, 
suspensão da 
execução e do 
prazo 
prescricional até 
o dia 14-11-
2017, na forma 
do art. 921, § 1º, 
CPC. 
Em 29.11.17 
arquivado 
provisoriamente
, iniciou-se a 
contagem da 
prescrição 
intercorrente, 
cujo termo final 
será o dia 14-
11-2022 - art. 
921, § 4º, CPC. 
Remessa para 
digitalização em 
20.3.2020 

Autor: ICB 
 
Réu: 
Maristela 
Bentes 
Correa de 
Melo 
 
 
 
 
 
 
 

Ação ajuizada 
pelo clube em 
30.07.2015 para 
cobrança de 
taxas de ex sócia 
contribuinte 
atleta. 
 
Último valor 
atualizado da 
dívida R$919,02. 

Valor da 
Causa: 
R$563,53 
 
REMOTA 

08 0001761-
04.2017.8.07.0001 
6ª Vara Cível 
Cumprimento de Sentença 
 
 

Penhoramos o 
veículo FIAT 
SIENA 
ESSENCE, 
requerido ficou 
como 
depositário fiel. 
Prosseguiment
o da execução 
sem sucesso de 
indicação de 
outros bens ou 
penhora 
BACENJUD. 

Autor: Iate 
 
Réu: João 
Lecione 
Marques 
 
 
 
 
 
 
 

Em 30.01.2017, 
o clube propôs 
ação de 
cumprimento de 
sentença 
proferida na 
ação penal nº 
2012.01.1.17025
7-6, para 
cobrança de 
verba apropriada 
indevidamente 
por ex 
funcionário do 

R$ 
179.766,01 
 
Honorários 
sucumbenci
ais de 10% 
 
 
Clube 
ganhou a 
causa 
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Arquivado 
provisoriamente 
em 16.4.2019  
Iniciada a 
prescrição 
intercorrente 
 

Ponto de 
Abastecimento. 
 
 

09 0704031-
07.2020.8.07.0016 
6º Juizado Especial Cível 
de Brasília 
Ação de Obrigação de 
Fazer 

Contestação 
apresentada 
em 6.7.2020 
requerendo que 
sejam julgados 
IMPROCEDEN
TES os pedidos 
formulados, 
ante a 
inexistência de 
comprovação 
de ato ilícito, de 
dano e de nexo 
causal ou de 
responsabilidad
e civil. 

Autor: 
ALOISIO 
TUPINAMBA 
GOMES 
NETO 
Réu: Iate 
Clube de 
Brasília 
 

Distribuída em 
30.1.2020, 
requerendo o 
pagamento de 
danos materiais 
e morais, sob 
alegação de 
responsabilidade 
objetiva do Clube 
pela contratação 
da Banqueteria 
RIO 40° que teria 
fornecido 
alimento 
estragado no dia 
da festa de 
Reveillon, 
supostamente 
causador de 
intoxicação 
alimentar nos 
filhos e na 
esposa do 
associado. 

R$20.780,00 
 
REMOTA 
 
Não tem 
honorários 
no JEC 

10 0711008-
14.2017.8.07.0018 
 
Ação Declaratória de 
Inexistência de Relação 
Juridica Tributária C/C 
Repetição de Indébito 
 
8ª Vara de Fazenda Pública 
do DF 
 
Advogado terceirizado: 
Wagner Britto Vaz de 
Oliveira (ALMEIDA 
PALMEIRA E SILVA 
ADVOGADOS) 
 

05.10.2017 – 
Indeferida a 
antecipação de 
tutela. 
 
Determinada 
em sede de 
embargos de 
divergência no 
Recurso 
Especial n.º 
1.163.020 RS a 
suspensão dos 
processos 
pendentes, 
individuais ou 
coletivos, que 
versem acerca 
da inclusão da 
Tarifa de Uso 
do Sistema de 

Autor: Iate 
Clube de 
Brasília 
 
Réu: DF  

Em 29.9.2017, 
ajuizada ação 
buscando 
redução da 
fatura de energia 
elétrica, visto 
que o ICMS 
deveria incidir 
apenas sobre a 
energia e não 
sobre os demais 
componentes da 
tarifa, como 
geração, 
transmissão 
(TUST) e 
distribuição 
(TUSD). 
Requeremos 
restituição dos 
valores pagos a 

Valor da 
Causa: 
R$ 10.000,00 
 
REMOTA  
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Transmissão de 
Energia Elétrica 
(TUST) e da 
Tarifa de Uso 
do Sistema de 
Distribuição de 
Energia Elétrica 
(TUSD) na 
base de cálculo 
do ICMS, o que 
abrange o 
objeto do 
presente feito. 
Suspenso o 
curso 
processual.  
Aguardando 
julgamento do 
paradigma.  

maior nos 
últimos cinco 
anos.  

11 0729236-
88.2017.8.07.0001 
17ª VC 
Ação Monitória 

Iniciado o 
cumprimento 
de sentença.  
BacenJud no 
valor de 
R$212,22. 
Decisão de 
19.3.2020: 
após a 
realização de 
todas as 
pesquisas 
disponíveis 
para a busca de 
patrimônio da 
parte 
executada, não 
foram 
localizados 
bens 
desembaraçad
os para a 
satisfação do 
crédito, sendo 
suspenso o 
processo pelo 
prazo de 01 
ano, durante o 
qual se 
suspenderá a 
prescrição. 
Decorrido o 
prazo supra, 

Autor: Iate 
Clube de 
Brasília 
 
Réu: Lucia 
Valéria 
Ferreira 
Neves 

Ajuizada em 
13.10.17 para 
cobrança de 
saldo do 
contrato 9/2012 
(cessão de 
espaço físico 
para exploração 
de atividade 
comercial), no 
valor de 
R$860.72 

Valor da 
Causa: 
R$860,72 
 
Custas 
honorários 
pela 
requerida de 
15% sobre o 
valor da 
condenação  
 
REMOTA  



                                                                                                                         
 

197 
 
 

começará a 
correr 
automaticamen
te o prazo de 05 
anos para a 
prescrição 
intercorrente.  

12 0707343-
07.2018.8.07.0001 
3ªVC 
Ação (procedimento 
comum) 

Deu-se início 
ao 
cumprimento 
de sentença e 
em 21.06.2019 
foi determinado 
ao Oficial de 
Justiça que 
proceda à 
PENHORA e 
AVALIAÇÃO 
de bens de 
propriedade da 
empresa 
suficientes para 
garantia da 
dívida de           
R$ 45.576,68, 
atualizada 
até 06/05/2019.
Inclusão no 
SERAJUD e 
Débito 
protestado no 
cartório de 
títulos. 
Infrutífero 
BACEN e as 
demais 
tentativas de 
penhora de 
veículos e 
outros bens 
móveis. 
Processo 
suspenso por 
doze meses, 
em 27.08.2019 
e início da 
contagem do 
prazo da 
prescrição 
intercorrente. 
Estudar acerca 
de pedir a 

Autor: Iate 
Clube de 
Brasília 
 
Réu: 
Cardoso e 
Reis 
Comércio de 
Vidros 

A empresa 
ajuizou a ação 
por não 
concordar com a 
rescisão do 
contrato nº 
138/217 para 
prestação de 
serviços na 
academia do 
clube. A 
empresa requer             
R$9.900,00 de 
multa contratual 
e R$20.000,00 
de danos 
morais. 
 

Valor da 
Causa: 
R$ 29.900,00 
 
 
Custas 
honorários 
pela 
empresa 
sobre o 
valor da 
condenação  
 
CLUBE 
GANHOU A 
CAUSA 
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desconsideraçã
o da 
personalidade 
jurídica.  

13 
 

0710815-
16.2018.8.07.0001 
22ªVC 
 
Ação de Conhecimento c/ 
Obrigação de Fazer  
 
 
  
Agravo Interno no RESP 
Nº1680345 - DF 
 

Em 08.01.2019, 
julgado 
improcedente o 
pedido. 
 
 
Apelação 
improcedente, 
Recurso 
Especial e 
Agravo de 
Instrumento 
do associado 
inadmitidos.   
 
Ainda não 
julgado 

Autor: 
Edson 
Chaves da 
Silva 
Réu: Iate 
Clube de 
Brasília 

Sócio insurge-se 
contra a 
limitação de 
idade para 
participação no 
Edital 1/18 para 
concorrer à 
compra de título 
patrimonial 
familiar, nos 
termos do § 1º, 
art. 21  
do Estatuto 
Social. 

Valor da 
Causa: 
R$76.247,54 
 
Honorários 
de 
sucumbência 
arbitrados 
em 10% 
sobre o valor 
da causa e 
majorados 
em 2% 
CLUBE 
GANHOU A 
CAUSA 
 

14 0726173-
21.2018.8.07.0001 
 
Ação de Execução 
 
1ª Vara de Execução de 
Títulos Extrajudiciais de 
Brasília 
 
 

 Sentença de 
procedência do 
pedido. 
Efetuado 
pagamento no 
valor de 
R$2.490,00. 
Expedição de 
alvará judicial 
em 26.6.2019. 
arquivado 
definitivament
e em 6.7.2020 

Autor: ICB 
 
Réu: Motivo 
X Comércio 

Ajuizamos ação 
de execução 
para cobrança 
de multa 
contratual. 

Valor da 
Causa 
R$2.371,50 
 
Honorários 
no percentual 
de 10% 
 
 
CLUBE 
GANHOU A 
CAUSA 

15 0726224-
32.2018.8.07.0001 
 
Ação de Execução 
 
2ª Vara de Execução de 
Títulos Extrajudiciais de 
Brasília 
 

Empresa 
requereu o 
parcelamento 
da dívida, Juiz 
deferiu. 
Transitou em 
julgado em 
28.6.2019. 
Expedido 
alvará judicial 
no valor de 
R$6.885,15, em 
06.08.2019. 
Devolução de 
custas para o 
Clube no valor 
de R$189,90. 

Autor: ICB 
 
Réu: 
Paladar 
Mineiro 
Comercio, 
Industria e 
Distribuição 
de 
Alimentos 
 

Ajuizamos ação 
de execução 
para cobrança 
de multa 
contratual. 

Valor da 
Causa 
R$6.099,25 
 
 
Honorários 
no percentual 
de 10% 
 
 
CLUBE 
GANHOU A 
CAUSA 
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arquivado 
definitivament
e em 23.4.2020 

16 0730186-
63.2018.8.07.0001 
 
Ação de Execução 
 
1ª Vara de Execução de 
Títulos Extrajudiciais de 
Brasília 
 
 

Juiz ordenou 
citação para 
pagamento em 
3 dias sob pena 
de penhora. 
Mandado de 
citação 
devolvido sem 
cumprimento, 
em 27.5.2019.  
Citação por 
Edital. 
Em 8.7.2020, a 
Curadoria 
interpôs 
EXCEÇÃO DE 
PRÉ-
EXECUTIVIDA
DE, para que 
seja 
reconhecida a 
nulidade da 
citação 
editalícia e que 
sejam 
realizadas 
pesquisas por 
endereços do 
sócio AFONSO 
WOKMER 
ROVERE 
MONTEZUMA, 
sem ser 
oferecido 
embargos, à 
míngua de 
elementos. 

Autor: ICB 
Réu: Afonso 
Wokmer 
Rovere 
Montezuma 
- ME 
 

Ajuizamos ação 
de execução 
para cobrança 
de valores 
referentes à 
concessão de 
espaço (loja 
náutica). 

Valor da 
Causa 
R$7.270,48 
 
POSSÍVEL 
 
 

17 0032048-
75.2012.8.07.0016 
7ºJEC 
CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA 

ICB peticionou 
requerendo que 
quando o título 
for arrematado, 
seja destinado 
ao Clube o valor 
devido, por 
inadimplência 
do ex 
associado, no 
montante de 

EXEQUENT
E: LUCIANA 
RODRIGUE
S 
EXECUTAD
OS: M. 
GARZON E 
MARCOS 
FABRICIO 
MORAES 
GARZON 

Dentre outros 
bens a serem 
executados, 
será o título do 
ICB, penhorado, 
em 23.11.2017, 
e após isso o ex 
associado 
deixou de pagar 
as 
contribuições, 
assim, em 

Neste 
processo 
ICB é 
apenas 
terceiro 
interessado.  
Não haverá 
condenação 
para o Clube. 
Objetivamos 
receber o 
montante de 
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R$16.906,73, 
em 30.4.2020 
Em 18.11.2019, 
Juiz proferiu 
decisão que só 
se manifestará 
acerca da 
responsabilidad
e pelas 
mensalidades 
atrasadas, após 
o julgamento 
definitivo do 
recurso. Em 
3.6.2020 
concluso. 

TERCEIRO 
INTERESSA
DO: ICB 
 

23.7.2019, o 
título foi 
retomado e 
perseguimos o 
pagamento das 
contribuições 
mensais em 
atraso neste 
processo 
judicial. 

R$15.058,90, 
mais 
acréscimos 
legais. 
 

18 
 

0739565-
91.2019.8.07.0001 
21ª VC 
Ação Ordinária com Pedido 
de Tutela Antecipada 
 
 
 
 
 
AGI 0700808-
94.2020.8.07.0000 
3ª TURMA CÍVEL 

Indeferido o 
pedido de 
antecipação de 
tutela. 
Em 19.6.2020 
proferida 
sentença de 
mérito, 
declarando a 
decadência do 
direito 
anulatório 
invocado pelas 
partes. 
 
 
 
 
Indeferido o 
efeito 
suspensivo. 
Em 23.6.2020 
requeri a perda 
do objeto em 
razão da 
prolação de 
sentença de 
mérito. Relator 
ainda não se 
manifestou. 
Pauta de 
julgamento 
para 12/8 até 
19/8. 

AUTORES: 
ARTHUR 
VICENTINI E 
RENATA 
ANDRADE 
DE 
AZEVEDO. 
REU: ICB 
 
 
 
 
AGRAVANT
E: ARTHUR 
VICENTINI 
AGRAVADO
: ICB 

Em 19.12.2019 
ingressaram 
com a ação sob 
a justificativa 
que a mudança 
do art. 29, III, 
Estatuto Social 
anterior ao 
vigente, jamais 
poderia ter 
ocorrido, pois a 
Assembleia 
Extraordinária 
convocada para 
aprovação de 
tal, não teria 
respeitado o 
quórum mínimo 
exigido no art. 
65, III, e seria 
ilegal a alteração 
promovida. 
Pedido principal: 
nulidade da 
deliberação que 
alterou o art. 28, 
III. 
 
Requerimento 
liminar para que 
a dependente 
fosse inserida no 
quadro social 
até julgamento 
de mérito. 

Valor da 
causa: 
R$1.000,00 
 
 
Clube 
ganhou a 
causa 
 
Honorários 
arbitrados 
em 20% do 
valor da 
condenação 
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19 0739114-
66.2019.8.07.0001 
5ª VC 
Ação Anulatória com 
Pedido de Tutela Provisória 
de Urgência 
(pedido de tramitação 
prioritária) 
 
 
 
 
 
 
 
AGI 0700700-
65.2020.8.07.0000 
6ª TURMA CÍVEL 
 

Deferido o 
pedido de tutela 
de urgência 
para determinar 
que o Clube se 
abstenha de 
promover a 
exclusão das 
dependentes 
do autor no 
quadro social. 
(Clube citado e 
intimado em 
26.12.2019). 
Será interposto 
AGI e ofertada 
contestação no 
prazo legal de 
15 dias, ou seja, 
até 03.02.2020.  
Concluso para 
sentença em 
8.6.2020. 
 
 
INDEFERIDO o 
efeito 
suspensivo. 
Agravo não 
provido. 
Arquivado em 
26.5.2020 

AUTORES: 
Sandra 
Vieira 
Fernandes e 
outras. 
REU: ICB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRAVANT
E: ICB 
AGRAVADA
S: Sandra e 
outras 

Distribuída em 
17.12.2019, 
ajuizaram a 
ação alegando 
que a limitação 
de idade não 
teria sido 
aprovada pelo 
Conselho 
Deliberativo e 
que a 
Assembleia teria 
imposto tal 
limitação sem 
autorização do 
CD, e seria nula 
de pleno direito 
e outras 
alegações de 
ilegalidade da 
AGE. 
Requereram a 
nulidade das 
alterações 
aprovadas na 
Assembleia 
ocorrida em 
30.11.2014. 
 
Requerimento 
de atribuição de 
efeito 
suspensivo à 
liminar 
concedida para 
a dependente 
ser inserida no 
quadro social 
até julgamento 
de mérito. 

Valor da 
causa: 
R$1.000,00 
 
POSSÍVEL 
 

20 0738968-
25.2019.8.07.0001 
14ª VC 
Ação de Conhecimento, 
com pedido de tramitação 
prioritária e liminar de tutela 
provisória de urgência 
 
 
 
 
 

Indeferido o 
pedido de 
antecipação de 
tutela. 
Em 22.6.2020, 
sentença com 
julgamento de 
mérito, 
pronunciada a 
decadência. 
Em 8.7.2020, 
concluso para 

AUTORES: 
Edson 
Chaves da 
Silva e 
outros. 
REU: ICB 
 
 
 
 
 
 

Distribuída em 
16.12.2019, 
ingressaram 
com a ação 
argumentando 
que a 
normatização do 
art. 28, III, 
Estatuto vigente 
teria ferido 
direito adquirido 
dos associados, 

Valor da 
causa: 
R$1.000,00 
 
Clube 
ganhou a 
causa 
Honorários 
arbitrados 
em 
R$1.500,00 
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AGI 0728025-
49.2019.8.07.0000 
5ª TURMA CÍVEL 
 

exame de 
embargos de 
declaração 
oposto pelos 
associados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFERIDO o 
pedido de 
antecipação de 
tutela recursal 
para não excluir 
as dependentes 
enquanto não 
ocorresse o 
julgamento de 
mérito. 
Agravo provido. 
Arquivado em 
20.6.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRAVANT
ES: Edson 
Chaves da 
Silva e 
outros. 
AGRAVADO 
E 
AGRAVANT
E: ICB 

pois estaria 
retroagindo para 
alcançar 
situações 
anteriores 
consolidadas 
quando das 
aquisições dos 
títulos anteriores 
à 2015. 
Alegaram ainda 
irregularidade 
da Assembleia 
por não ter tido 
quórum 
qualificado, 
exigido no art. 
65, III, Estatuto 
vigente à época. 
Requerem a 
tutela de 
urgência para 
que o clube se 
abstenha de 
exclui-las do 
quadro social, e 
no mérito, que 
seja declarado 
que tal 
dispositivo não 
se aplica as 
autoras. 
 
Em agravo 
interno, o clube 
requereu 
atribuição de 
efeito 
suspensivo à 
liminar 
concedida para 
a dependente 
não ser inserida 
no quadro social 
até julgamento 
de mérito. 

21 0700267-
58.2020.8.07.0001 
6ª VC 
AÇÃO ANULATÓRIA 
C PEDIDO DE TUTELA 
PROVISÓRIA 

Indeferido o 
pedido de 
antecipação de 
tutela. 
SENTENÇA DE 
IMPROCEDEN

AUTORES: 
REGINA 
HELENA E 
OUTRAS 
REU: ICB 
 

Distribuída em 
8.1.2020, com 
pedido para não 
excluir as 
dependentes e 
no mérito 

Valor da 
causa: 
R$1.000,00 
Clube 
ganhou a 
causa 
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AGI 0702586-
02.2020.8.07.0000 
2ª TURMA CÍVEL 
 

CIA. 
DECLARADA 
DECADÊNCIA. 
TRANSITADO 
EM JULGADO 
EM 5.6.2020 
 
 
INDEFERIDO o 
pedido de 
antecipação de 
tutela recursal 
para não excluir 
as dependentes 
enquanto não 
ocorresse o 
julgamento de 
mérito. 
Agravo 
improvido. 
Arquivado em 
9.6.2020 

 
 
 
 
AGRAVANT
ES: REGINA 
HELENA E 
OUTRAS 
AGRAVADO
: ICB 

reconhecer a 
nulidade do art. 
28, III, Estatuto 
Social vigente. 
 
 
 
 
Requerimento 
de atribuição de 
efeito 
suspensivo à 
liminar 
concedida para 
as dependentes 
serem inseridas 
no quadro social 
até julgamento 
de mérito. 

Honorários 
arbitrados 
em 
R$1.000,00 

22 0740053-
46.2019.8.07.0001 
14ª VC 
AÇÃO PELO RITO 
COMUM COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA 
 
 
AGI 0700689-
36.2020.8.07.0000 
3ª TURMA CÍVEL 
 

Indeferido o 
pedido de 
antecipação de 
tutela. 
Em 22.6.2020, 
sentença com 
julgamento de 
mérito, 
pronunciada a 
decadência. 
 
 
 
 
INDEFERIDO o 
pedido de 
antecipação de 
tutela recursal 
para não excluir 
as dependentes 
enquanto não 
ocorresse o 
julgamento de 
mérito. 
Agravantes 
solicitaram 
pedido de 
desistência 
homologado 
em 27.5.2020. 

AUTORES: 
JOSÉ 
AGAMENON 
E OUTROS 
REU: ICB 
 
 
 
 
 
AGRAVANT
ES: JOSÉ 
AGAMENON 
E OUTROS 
AGRAVADO
: ICB 

Distribuída em 
25.5.2020, com 
pedido para não 
excluir as 
dependentes e 
no mérito 
reconhecer a 
nulidade do art. 
28, III, Estatuto 
Social vigente. 
 
 
 
 
Requerimento 
liminar para que 
as dependentes 
fossem 
inseridas no 
quadro social 
até julgamento 
de mérito. 

Valor da 
causa: 
R$1.000,00 
Clube 
ganhou a 
causa 
Honorários 
arbitrados 
em 
R$1.500,00 
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Arquivado em 
20.6.2020 
 

23 0701742-
49.2020.8.07.0001 
4ª VC 
AÇÃO PELO RITO 
COMUM COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA 

SENTENÇA DE 
IMPROCEDEN
CIA 
DECLARADA 
DECADÊNCIA, 
em 14.4.2020. 
 
TRANSITADO 
EM JULGADO 
EM 28.5.2020 

AUTORAS: 
PAULA 
MARQUES E 
OUTRA 
REU: ICB 

Distribuída em 
22.1.2020, com 
pedido para não 
excluir as 
dependentes e 
no mérito 
reconhecer a 
nulidade do art. 
28, III, Estatuto 
Social vigente. 

Valor da 
causa: 
R$1.000,00 
Clube 
ganhou a 
causa 
Honorários 
arbitrados 
em 10% 
sobre o valor 
atualizado da 
causa. 

24 0702298-
51.2020.8.07.0001 
25ªVC 
AÇÃO ANULATÓRIA COM 
PEDIDO DE TUTELA 
PROVISÓRIA DE 
URGENCIA 

Indeferida a 
tutela 
provisória. 
SENTENÇA DE 
IMPROCEDEN
CIA 
DECLARADA 
DECADÊNCIA, 
REJEIÇÃO DE 
ALEGAÇÃO 
DE DIREITO 
ADQUIRIDO, 
em 16.6.2020. 
 
NÃO 
INTERPÔS 
RECURSO.  
 

AUTORES: 
FERNANDO 
PEDRO DE 
BRITES E 
OUTRA 
REU: ICB 

Distribuída em 
26.1.2020, com 
pedido para não 
excluir as 
dependentes e 
no mérito 
reconhecer a 
nulidade do art. 
28, III, Estatuto 
Social vigente. 

Valor da 
causa: 
R$1.000,00 
 
Clube 
ganhou a 
causa 
Honorários 
arbitrados 
em R$500,00 
– DEPÓSITO 
VOLUNTÁRI
O EM 
4.7.2020 

25 0702566-
08.2020.8.07.0001 
19ªVC 
AÇÃO DE 
CONHECIMENTO PELO 
PROCEDIMENTO 
COMUM C/C TUTELA 
ANTECIPADA DE 
URGÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deferida a 
tutela provisória 
SENTENÇA DE 
PROCEDENCI
A – EM 
16.6.2020.  Juiz 
entendeu que 
teria ausência 
de regra 
específica de 
prazo 
decadencial, e 
no mérito, 
entendeu que o 
quórum de 
aprovação da 
AGE, pela 
experiência, 
seria de metade 

AUTORES: 
ANTONIO 
EURY 
BRAGA 
PEREIRA 
LUNA, 
JULIA 
REGINA 
BRAGA 
PEREIRA 
LUNA 
REU: ICB 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuída em 
28.1.2020, com 
pedido para não 
excluir a 
dependente e no 
mérito 
DECLARAR a 
nulidade da 
deliberação que 
alterou o art. 28, 
III, Estatuto 
Social vigente. 
 
 
 
 
 
 
 

Valor da 
causa: 
R$1.000,00 
 
Clube 
perdeu a 
causa 
 
Honorários 
arbitrados 
em 
R$1.000,00 
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AGI 0703683-
37.2020.8.07.0000 
4ª TURMA CÍVEL 
 

mais um, 
portanto, não 
atingido. 
APC DO 
CLUBE EM 
3.7.2020 
PRAZO PARA 
CONTRARRAZ
ÕES 
 
 
 
Indeferida a 
suspensão da 
decisão 
agravada. 
Julgado 
prejudicado em 
razão da 
sentença em 
30.6.2020 
 

 
 
 
 
AGRAVANT
E: ICB 
AGRAVADO
S: ANTONIO 
EURY 
BRAGA 
PEREIRA 
LUNA E 
OUTRAS 

 
 
 
 
 
Requerimento 
de atribuição de 
efeito 
suspensivo à 
liminar 
concedida para 
as dependentes 
serem inseridas 
no quadro social 
até julgamento 
de mérito. 

26 0703817-
61.2020.8.07.0001 
25ªVC 
 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE NÃO FAZER C/C 
ANULATÓRIA E PEDIDO 
DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGI 0706027-
88.2020.8.07.0000 
4ª TURMA CÍVEL 
 

Indeferida a 
tutela 
provisória. 
EM 29.5.2020, 
SENTENÇA DE 
IMPROCEDEN
CIA, 
RECONHECID
A A 
DECADENCIA 
E AUSENCIA 
DE DIREITO 
ADQUIRIDO. 
EM 25.6.2020 
OS AUTORES 
APELARAM, E 
EM 08.7.2020 
REQUERERA
M 
DESISTENCIA 
DA AÇÃO POR 
PERDA DE 
INTERESSE.  
Juiz não acatou 
o pedido de 
desistência da 
ação, mas 
apenas de 
desistência da 
APC. 

AUTORES: 
JAMES 
ANDRADE 
PEREIRA 
LUNA E 
OUTRA 
REU: ICB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRAVANT
ES: JAMES 
ANDRADE 
PEREIRA 
LUNA E 
OUTRA 
AGRAVADO
: ICB 

Distribuída em 
7.2.2020, com 
pedido para 
determinar que o 
Iate se 
abstivesse de 
excluir a 
dependente, 
independentem
ente de sua 
idade, em razão 
do seu direito 
adquirido e para 
declarar a 
nulidade do art. 
28, III, do 
Estatuto vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requerimento 
liminar para que 
as dependentes 
fossem 
inseridas no 

Valor da 
causa: 
R$1.000,00 
 
 
Clube 
ganhou a 
causa 
Honorários 
arbitrados 
em R$800,00 
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INDEFERIDO o 
pedido de 
antecipação de 
tutela recursal 
para não excluir 
as dependentes 
enquanto não 
ocorresse o 
julgamento de 
mérito. 
Julgado 
prejudicado o 
recurso em 
razão da 
sentença 
prolatada 

quadro social 
até julgamento 
de mérito. 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

0705371-
31.2020.8.07.0001  

Ação de Execução de 
Título Extrajudicial 

3ªVETE 
 
 
 
 
 
 
 
0706689-
49.2020.8.07.0001 
Embargos à Execução 
3ªVETE  

 

 

 
 
Ação de Execução de 
Título Extrajudicial 
0705379-
08.2020.8.07.0001  
2ªVETE 
 
 
 
 

 Tendo em vista 
a oposição dos 
autos 
dos embargos 
à execução de 
nº 0706689-
49.2020.8.07.0
001, nos quais 
já foi conferido 
efeito 
suspensivo, 
aguarde-se o 
julgamento dos 
referidos autos. 
 

 

 
 
Efeito 
suspensivo 
concedido. 
Indeferimento 
de produção de 
prova 
documental, 
justificando que 
o mérito 
depende da 
análise do 
princípio da 
inoponibilidade 
das exceções 
pessoais aos 

Exequente: 
LS E M 
ASSESSORI
A LTDA 
Executado: 
ICB 
 

 

 

 

 
 
EMBARGAN
TE: ICB 
EMBARGAD
A: LS E M 
ASSESSORI
A LTDA 

 
 
 
 
 
Exequente: 
LS E M 
ASSESSORI
A LTDA 
Executado: 
ICB 
 

Distribuída em 
20.02.2020. 
 
COBRANÇA DE 
DUPLICATA Nº 
501, endossada 
à factoring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedido de efeito 
suspensivo e 
improcedência 
da execução 
diante do 
pagamento pelo 
Clube (não 
aplicação do p. 
da 
inoponibilidade 
das exceções 
pessoais) 
Deposito 
garantia no 
montante de 
R$21.882,54 e 
de R$1.042,03  
 

Valor da 
causa: 
R$20.840,51 
 
honorários 
arbitrados 
em 10% do 
valor da 
causa 
 
POSSÍVEL 

 
 
 
 
 
 
Valor da 
causa: 
R$20.840,51 
 
 
POSSÍVEL 

 
 
 
 
 
 
Valor da 
causa:  
R$5.731,37 
honorários 
arbitrados 
em 10% do 
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0706680-
87.2020.8.07.0001 
Embargos à Execução 
2ªVETE 

terceiros de boa 
fé, bem como 
de todos os 
documentos 
juntados. 
 
 
Ante o efeito 
suspensivo 
concedido nos 
EE 0706680-
87.2020.8.07.0
001, aguarde-
se o julgamento 
dos embargos.  
 

 

Efeito 
suspensivo 
concedido. 

Prazo para 
indicar provas. 

 
 
 
 
EMBARGAN
TE: ICB 
EMBARGAD
A: LS E M 
ASSESSORI
A LTDA 

 
Distribuída em 
20.02.2020. 
 
COBRANÇA DE 
DUPLICATA Nº 
510, endossada 
à factoring. 
 
 
 
 
 
Pedido de efeito 
suspensivo e 
improcedência 
da execução 
diante do 
pagamento pelo 
Clube (não 
aplicação do p. 
da 
inoponibilidade 
das exceções 
pessoais) 
Deposito 
garantia no 
montante de 
R$6.017,94 

valor da 
causa 
POSSÍVEL 

 
 
 
Valor da 
causa: 
R$5.731,37 
 
Não 
arbitrados 
honorários 
 
POSSÍVEL 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 

0701965-
02.2020.8.07.0001Ação 
de Execução de Título 
Extrajudicial 
3ªVETE 

 
 
070404-1.2020.8.07.0001 
Embargos à Execução 
3ªVETE 

Ante o efeito 
suspensivo 
concedido nos 
EE, aguarde-se 
o julgamento 
dos embargos.  
 
 
 
 
Efeito 
suspensivo 
concedido.  
Suspensão do 
feito até 
31/08/2020, 
quando 
deverão 
retornar 
conclusos, para 
verificar a 
possibilidade 
da realização 

Exequente: 
FATOR 
BRASIL 
FOMENTO 
MERCANTIL 
LTDAExecut
ado: ICB 
 
 
Embargante
: ICB  
Embargado: 
FATOR 
BRASIL 
FOMENTO 
MERCANTIL 
LTDA 

 

COBRANÇA DE 
DUPLICATA Nº 
294, endossada 
à factoring 
 
 
 
 
 
 
Pedido de efeito 
suspensivo e 
improcedência 
da execução 
diante do 
pagamento pelo 
Clube (não 
aplicação do p. 
da 
inoponibilidade 
das exceções 
pessoais). 
Bloqueio judicial 

Valor da 
causa: 
R$1.572,91 
honorários 
arbitrados 
em 10% do 
valor da 
causa 
 
 
 
Valor da 
causa: 
R$1.572,91 
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de audiência 
presencial. 

no valor de 
R$1.572,91 

 
AÇÕES CRIMINAIS EM CURSO – 1 DEMANDA 

01 2014.01.1.180908-4 
 
7ª Vara Criminal 
 
Apensado ao processo 
20140111635094 
(sigiloso) 
 
Auto de Apreensão e 
Representação n° 
154/2014, em 
andamento na 
Delegacia de 
Repressão a Roubos e 
Furtos. 
IP 2014.01.1.180908-4 
 

Aguardando ofícios 
com informações de 
outros bens e valores 
em nome do réu 
(Relatório de Análise 
Financeira – RAF) – 
19.11.2015. 
 
Em 11.2.2016 – 
bloqueio do veículo 
junto ao DETRAN. 
 
Idas e vindas do INP à 
Delegacia de origem. 
 
Em 22.11.2017 –feito 
com tramitação ao MP 
 
ainda não foi 
oferecida denúncia. 

Autor: 
MPDFT 
 
Indiciado: 
Francisco 
Ítalo Santos 
de Melo 

Investigação 
distribuída em 
18.11.2014, 
acerca do 
cometimento da 
fraude praticada 
pelo ex-
empregado 
deste clube junto 
à BV Financeira, 
em razão de 
convênio 
firmado para 
realização de 
empréstimos 
consignados em 
folha de 
pagamento. Foi 
deferida a 
nomeação do 
clube como fiel 
depositário do 
veículo 
Chevrolet/Cruze 
LTZ HB, 
ano/modelo 
2014, placa OVV 
8746 
apreendido pela 
Polícia e 
avaliado em 
R$58.000,00. 
 

Não 
tem 
valor 
da 
causa 
e 
despes
as com 
honorá
rios 
advoca
tícios. 
 
Pagam
ento 
de 
IPVA 
do 
veículo 
conced
ido ao 
clube 
na 
condiç
ão de 
fiel 
deposit
ário. 
 

Fonte: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – disponível no sítio: www.tjdft.jus.b 
 

PROCESSOS CÍVEIS FEDERAIS EM CURSO – 3 DEMANDAS 
 

Nº Processo Último Andamento Partes Objeto Valor da Causa 
01 29137-

95.2010.4.01.3400 
 
Mandado de 
Segurança 
 
7ª Vara Federal 
 
7ª Turma Cível 
 

Em 18.02.2013 – a 
turma por 
unanimidade negou 
provimento à APC da 
Fazenda e concedeu 
parcial provimento à 
do clube. 
 
03.03.2016 – 
conclusão para 

Impetrante: 
ICB 
 
Impetrado: 
Delegado da 
Receita 
Federal do 
Brasil.   

Ação ajuizada 
em 09.06.2010 
acerca da 
incidência 
indevida de 
Contribuição 
Previdenciária 
sobre auxílio-
doença, 
acidente, 

R$ 100,00 
 
 
POSSÍVEL 
 
Sem custas e 
honorários 
advocatícios 
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Adv. Terceirizado: 
Erich Endrillo 
Santos Simas 

exame de 
admissibilidade do 
RE e RESP da 
Fazenda. 

educação, 
creche, 
adicional de 
1/3 sobre 
férias, salário 
maternidade. 
Sentença 
concedeu em 
parte a 
segurança.  

02 073215-
38.2014.4.01.3400 
 
Mandado de 
Segurança 
 
16ª Vara Federal 
 
6ª Turma Cível 
 
 
Migrado para o PJE 
em 27.6.2020 
 

Em 19.06.2017 – a 
Turma negou 
provimento às 
apelações 
interpostas pelo Iate 
Clube de Brasília e 
pela Agência 
Nacional do Petróleo 
– ANP. Em face do 
resultado por maioria, 
o feito foi submetido à 
turma ampliada. 
Em 12.9.17 - a turma, 
por maioria, reunida 
na forma do art. 942 
do Código de 
Processo Civil, 
prosseguindo no 
julgamento, negou 
provimento à 
apelação do Iate 
Clube de Brasília, 
vencidos o 
Desembargador 
Federal Kassio 
Nunes Marques e 
Juiz Federal Roberto 
Carlos de Oliveira; 
por unanimidade, e 
negou provimento à 
apelação da Agência 
Nacional de Petróleo 
 
Em 11.06.18, 
embargos de 
declaração do clube 
providos. Em 
24.04.2019 a ANP 
interpôs agravo 
inominado e, em 
09.05.2019, o clube 
interpôs embargos 

Impetrante: 
ICB 
 
Impetrado: 
Diretora-
Geral Da 
Agência 
Nacional Do 
Petróleo 

Em 17.11.2014, 
foi impetrado 
mandamus 
pelo clube, a 
fim de afastar a 
penalidade de 
apreensão e 
interdição do 
PA em razão 
da ilegal 
autuação pela 
ANP. 

 
Concedida 
parcialmente a 
segurança, 
permitindo o 
abastecimento 
da frota do 
clube e de seus 
empregados, 
permanecendo 
vedado o 
fornecimento 
de combustível 
aos seus 
associados. 

 
 

R$ 1.000,00 
 
 
POSSÍVEL 
 
 
Sem custas e 
honorários 
advocatícios 
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de declaração, 
ambos pendentes de 
julgamento. 
 
Em 18. 07. 2019 – 
Concluso para 
relatório e voto. 
 
 

3 1019691-
07.2017.4.01.3400 
 
7ª VF 
 
Ação Anulatória  
 
 

Deferida a tutela de 
urgência para retirar 
o nome do clube do 
CADIN/SISBACEN -
Expedição de 
comunicação via 
sistema 21.03.18 
Julgado 
improcedente o 
pedido. 
Em 27.04.2020 
apelação civil do 
Clube. 

Autor: ICB 
Requerido: 
ANP 

Ajuizada em 
21.12.2017, a 
fim de 
suspender os 
efeitos das 
decisões 
proferidas nos 
quatro autos de 
infração 
lavrados pela 
NA, bem como 
anular as 
multas 
aplicadas ao 
clube. 

Valor da 
Causa 
R$262.098,00 
 
POSSÍVEL 
 
Depósito 
judicial de R$ 
266.601,75, 

em 14.2.2018 
Complemento 
deposito 
judicial em 
20.3.18, de 
R$4.069,05 

 
 

- PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – 11 
 

Nº Processo Último 
Andamento 

Síntese Partes Valor 
Autuação / 
Prognóstico 
de perda 
para o clube 

1 Auto de Infração: 
054.506.2014.51.43
4360 
 
 
 

Apresentado 
defesa e 
recurso 
administrativo. 
 
Em 24.02.2016 
– julgado 
subsistente a 
autuação I e 
insubsistente a 
II. 
 
Em 02.03.2016 
– decisão 
mantendo o AI e 
notificando 
para pagar o 
valor da 

Auto de Infração 
lavrado em 
16.06.2014, sob a 
motivação de o 
clube vir atendendo 
indiscriminadament
e os veículos e 
apresentar imagem 
de Posto de 
Revenda 

Órgão 
Fiscalizador: 
ANP 
 
Autuado: ICB 
 
 
 

R$50.000,00 
 
Provável 
 
Pendente 
desfecho 
ação 
anulatória c 
recurso de 
apelação 
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penalidade 
aplicada. 

2 Auto de Infração 
Interdição e 
Apreensão: 
054.510.2014.51.45
4760 
 
 
 

Apresentado 
defesa e 
recurso 
administrativo. 
 
Em 02.03.2016 
– julgado 
subsistente a 
autuação I e 
insubsistente a 
II. 
 
Em 19.11.2016 
– decisão 
mantendo o AI e 
notificando 
para pagar o 
valor da 
penalidade 
aplicada. 

Auto de Infração 
lavrado em 
16.10.2014, sob a 
motivação de o 
clube exercer 
atividade de 
revendedor varejista 
sem autorização 

Órgão 
Fiscalizador: 
ANP 
 
Autuado: ICB 
 
 

R$ 50.000,00 
 
Provável 
 
 
Pendente 
desfecho 
ação 
anulatória c 
recurso de 
apelação 

3 Notificação de 
Lançamento: 
07/11/2016 – TCFA – 
 
Nº controle: 
8422339- 
 
IBAMA 
 

Não foi 
possível aderir 
ao REFIS. 
Foi aprovado 
pelo Conselho 
Diretor do 
pagamento 
efetuado em 
11.12.2017 na 
quantia de 
R$108.282,61 a 
fim de impedir a 
inscrição do 
clube na dívida 
ativa.  
 
Defesa 
administrativa: 
prescrição, 
pendente de 
julgamento. 

Lançamento de 
crédito tributário 
pelo não pagamento 
das taxas de 
controle e 
fiscalização 
ambiental, período 
de 2010 a 2016. 
 

Autuado: Clube 
 
Órgão 
Autuador: 
IBAMA 
 
 
 

R$ 
101.313,90 
 
Provável 
 
 
 
 
 
 
 

4 Auto de Infração: 
050.185.16.51 – 
285972 

Apresentado 
defesa e 
recurso 
administrativo. 
 
Em 16.03.2017 
– julgado 
subsistente a 
autuação I e 

Auto de Infração 
lavrado em 
26.02.2016, sob a 
motivação de o 
clube exercer 
atividade de 
revendedor varejista 
sem autorização. 

Órgão 
Fiscalizador: 
ANP 
 
Autuado: ICB 
 

R$50.000,00 
 
Provável 
 
 
Pendente 
desfecho 
ação 
anulatória c 
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insubsistente a 
II. 
 
Recurso 
negado. 

recurso de 
apelação 

5 Auto de Infração, 
Interdição e 
Apreensão: 
044.190.16.53-
421.938 

Apresentado 
defesa e 
recurso 
administrativo. 
 
Gasolina 
apreendida foi 
devolvida ao 
clube. 
Autorização 
para 
desinterdição 
para abastecer 
a frota e 
veículos dos 
empregados – 
em 18.10.2017 
 
Em 23.10.2017 
– julgado 
subsistente a 
autuação I e 
aplicada a pena 
de perdimento 
dos bens. 
Recurso 
negado.  

Auto de Infração 
lavrado em 
16.11.2016, sob a 
motivação de o 
clube exercer 
atividade de 
revendedor varejista 
sem autorização. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Órgão 
Fiscalizador: 
ANP 
 
Autuado: ICB 
 
 

R$60.000,00 
 
Provável 
 
 
Pendente 
desfecho 
ação 
anulatória c 
recurso de 
apelação 

6 Auto de Orientação e 
Fiscalização:3226 e 
Auto:1602 

Solicitamos à 
empresa 
Dumont Tênis 
providenciar o 
registro e afixar 
cópia do 
certificado na 
Diretoria de 
Esportes 
Individuais. 
Apresentada 
defesa pelo 
clube – em 
10.08.2017. 
Pendente de 
julgamento da 
defesa. 

Auto de Orientação 
lavrado em 
25.07.2017 para que 
o clube se registre 
junto ao CREF7 e 
nomear responsável 
técnico. 

Órgão 
Fiscalizador: 
CREF7 
 
Notificado: ICB 
 
 

Não teve 
multa. 

7 Auto de Infração: 
21.268.044-7 

Defesa 
administrativa 
comprovando a 

Lavrado em 
15.08.2017 para o 
clube comprovar o 

Orgão 
Fiscalizador: 

Não teve 
multa. 
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contratação de 
20 jovens 
aprendizes, em 
31.08.2017. 
 
Pendente de 
julgamento da 
defesa. 

cumprimento da cota 
mínima de 5% de 
jovens aprendizes 
(do total de 
empregados). 
 

Ministério do 
Trabalho 
 
Autuado: ICB 
 

8 Notificação 
110419.2018 
 
Notícia do fato: 
002586.2018.10.000/
4 

Manifestação 
sobre a 
denúncia em 
05.11.2018 

Trabalhadores do 
concessionário 
cunhado sem 
anotação na CTPS 

Orgão 
Fiscalizador:  
Ministério 
Público do 
Trabalho 
Notificado: ICB 

Não teve 
multa. 

9 Termo de 
Notificação nº 
220/2018 – 
Superintendência de 
Recursos Hídricos -  

Acolhimento 
parcial do 
recurso 
administrativo.  
 
Requerimento 
de TAC em 
andamento. 

O Clube foi autuado 
por estar em 
desacordo com a 
outorga, não enviar a 
leitura mensal dos 
hidrômetros e não ter 
sistema de adução, 
reserva e adução 
independentes da 
CAESB. 

Orgão 
Fiscalizador: 
ADASA  
 
Notificado: ICB 
 
 

Não teve 
multa. 

10 Processo CRQ XII nº 
025/17 

Não 
acolhimento do 
recurso 
administrativo 
em 26.6.2019 

Multa imposta em 
razão de operador de 
piscina exercer 
função sem ser 
orientado por 
profissional de 
química 

Orgão 
Fiscalizador: 
Conselho 
Regional de 
Química 
 
Notificado: ICB 
 
 

Multa no 
valor de 
R$551,70 
(paga em 
28.06.2019
) 

11 Auto de Notificação 
de Fiscalização de 
Engenharia – NFE Nº 
52/2019 - DETRAN 

Em 08.11.2019, 
protocolizamos 
defesa 
administrativa.  

O Clube foi autuado 
em razão de 
denúncia anônima, 
tendo os agentes do 
Detran comparecido 
para investigarem 
eventual prática de 
privatização de área 
pública, referente ao 
estacionamento 
externo localizado na 
entrada principal do 
Clube. 

Orgão 
Fiscalizador: 
NUFEN/DETRA
N-DF 
Notificado: ICB 
 

Não teve 
multa. 
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PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS EM CURSO – 22 DEMANDAS 
 
 

Nº Process
o 

Andamento Depósito Judicial Valor Estimado 
 

Honorár
ios de 
Êxito 

Prognóstico 
de perda 

1 
 
 
 
 

0001431-
17.2014.
5.10.002
1 
Reclama
nte: 
Jorlene 
dos 
Santos 
Lima 
Reclama
dos: 
Salão de 
Beleza 
Amparo e 
Iate 
Clube de 
Brasília 
 

 

 

 

Sentença procedente 
em parte – Iate excluído 
do polo passivo. 
18.11.2016 – RO 
interposto pela 
reclamante provido 
(resp. subsidária). 
3.10.2017  - Agravo de 
Instrumento (do Iate) no 
recurso de revista (do 
Iate) Improvido. 
10.10.17 – 
protocolamos 
Regimental 
21.2.2018 - Agravo 
Regimental desprovido. 
Transitado em Julgado 
em 16/03/2018  
Em 29.4.2019 - 
determinada a remessa 
dos autos à SECAL, 
observando-se quanto 
à parcela terceiros a 
sua exclusão da conta, 
ante a incompetência 
material desta Justiça 
Especializada para a 
cobrança daquele 
encargo previdenciário.  
Em 27.5.2019 – juntada 
de ED da Amparo. 
10/09/2019 – A 
contadoria do Tribunal 
liquidou a condenação 
em R$ 95.075,68. 
25/09/2019 – Beleza 
Amparo impugnou os 
cálculos apresentados 
pela Contadoria do 
Tribunal; aguardando 
decisão. 

03.02.2017 – 
Depositado  
R$ 16.366,10 (depósito 
recursal do RR) e R$ 
600,00 (custas 
processuais) 
14.03.2017 – 
Depositado R$ 
8.959,63 (depósito 
recursal do AIRR) 
1º/9/17 – Depositado  
R$ 2.011,90 
(complemento do 
depósito recursal  do 
RR) 

Valor provisório 
da condenação 
R$ 30.000,00 
 
Valor liquidado 
pelo RH em 
12/2017 –  
R$ 126.827,65 

 
 
Não 
 
 

Provável  
 
ICB foi 
condenado de 
forma 
subsidiária 
 
Se a Amparo 
não pagar o 
Clube vai ter 
que pagar. 
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*O valor liquidado pelo 
Iate Clube havia sido 
superior, razão pela 
qual não apresentou 
impugnação  

2 0000437-
94.2015.
5.10.000
7 
Reclama
nte: 
Thais 
Samiry 
G.Mirand
a 
 
Reclama
dos: 
Salão de 
Beleza 
Amparo e 
Iate 
Clube de 
Brasília 
 

09.03.2016 – sentença 
procedente em parte 
(reconheceu a resp. 
subs. do clube) 
19.06.2017 – RR 
interposto. Negado 
provimento em 8.8.17. 
15.8.2017 – 
Interpusemos AIRR, 
que após negado 
interpusemos Agravo 
regimental. 
Em 19.6.2019 – 
concluso para 
despacho do Ministro 
Augusto Cesar Leite de 
Carvalho. 
 
03/12/2019 – 
Certificação do Trânsito 
em Julgado e 
conversão em PJE; 
intimação do Salão para 
assinatura da CTPS da 
Reclamante, no prazo 
de 5 dias, sob pena de 
multa diária de R$ 
170,00, limitada ao total 
de R$ 1.700,00.  
 
Aguardando a 
liquidação final da 
condenação. 
 
25/06/2020 – 
Designação de perito 
para elaboração dos 
cálculos. Aguardando. 

16.03.2016 - Depósito 
recursal do RO R$ 
8.183,06 
 
08.05.2017 – Dep. 
Recursal do RR de R$ 
17.919,26. 
 
14.8.2017 – Dep. 
Recursal do AIRR de 
R$ 3.897,68 
 
Total depositado 
R$ 30.000,00 

Valor provisório 
da condenação 
R$ 30.000,00 
 
Valor liquidado 
pelo RH em 
agosto de 2019  
R$70.896,79 

Não Clube  
Perdeu  
 
Iate no polo 
passivo como 
responsável 
subsidiário. 
 

3 0001180-
19.2015.
5.10.000
3 
 
Reclama
nte: 

19.06.2017: Sentença 
procedente em parte. 
28.06.2017 – 
Interposição de recurso 
ordinário pelo 
Reclamante.  
8.9.17 - Mantida a 
sentença pelo TRT. 

Inexistente Valor provisório 
da condenação 
R$ 5.000,00 
 
Valor calculado 
pela contadoria 
judicial - R$ 
6.438,47 

Não ICB PERDEU 
EM PARTE.  
 
 



                                                                                                                         
 

216 
 
 

Antonio 
Caitano 
de Souza 
 
Reclama
do: Iate 
Clube de 
Brasília 
 

21.9.17 – trânsito em 
julgado. 
Iniciada execução - 
CTPS retificada. 
27.4.2018 - 
peticionamos contra os 
cálculos apresentados 
pela Contadoria Judicial 
e estamos aguardando 
julgamento dos cálculos 
remetidos à Contadoria, 
em 27.3. 2019. 
11/11/2019 – Processo 
convertido em PJE. 
 
Aguardando 
julgamento do Agravo 
de Petição (Existe 
deposito integral nos 
autos). 

 
Nossos cálculos 
- R$ 2.498,85 

4 0000371-
35.2016.
5.10.002
2 (PJE) 
Reclama
nte: 
Antônio 
Ricardo 
de Farias 
Reclama
dos: 
Marcelo 
Geraldin
o ME 
(Lava 
Jato) e 
Iate 
Clube de 
Brasília  

29.04.2017 – sentença 
reconhecendo a resp. 
solidária do clube. 
 
16.08.2017 – 
Interpusemos RO.  
21.2.2018 – RO não 
conhecido – publicou 
em 2.3.2018.  
9.3.2018 – Opomos 
EDs. 
23.4.2018 - 
Interpusemos Recurso 
de Revista que após 
não ser admitido 
PROTOCOLAMOS 
EDs, que foram 
acolhidos parcialmente. 
8.6.18 – interpusemos 
Agravo de Instrumento 
e estamos aguardando 
julgamento. 
Em 13.8.2018 – 
concluso para decisão 
do Ministro Hugo Carlos 
Iniciada a execução 
provisória – em 
20.4.2018. 
 
Aguardando julgamento 
de Recurso no TST – 
AIRR. 

15.08.2017 - Depósito 
recursal do RO R$ 
9.189,00 e Custas de  
R$ 400,00 
 

20.4.2018 Depósito 
Recursal do RR – R$ 
10.811,00 

Valor da Causa 
R$ 65.000,00 
 
Valor provisório 
da condenação 
– R$ 20.000,00 
 
Se o 
concessionário 
não pagar o 
valor da 
condenação, o 
clube terá que 
arcar. 

Não Clube perdeu.  

Responsabilid
ade 
Subsidiária 
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26/06/2020 – 
Aguardando a 
elaboração dos cálculos 
pelo Reclamante. 

5 0000387-
67.2017.
5.10.001
7 (PJE) 
 
Reclama
nte: 
Márcia 
da Silva 
Figueired
o Camilo 
 
Reclama
do: ICB 

Pleito de reversão da 
justa causa – gestante – 
estabilidade 
21.5.2018 - Sentença 
julgou improcedentes 
os pedidos da 
Reclamante. 
A reclamante foi 
condenada em 
litigância por má fé, 
estamos executando 
o valor de R$ 433,96, a 
favor do Clube. 
Em 5.4.2019- clube 
pediu penhora on line 
de valores. 
 
Aguardando decisão. 
 
Até o presente 
momento não foi 
localizado dinheiro na 
conta da Reclamante. 

 

 

Inexistente 

Valor da Causa 
R$ 40.059,35 
 
Valor da 
condenação – 
zero para o Iate 
e multa por 
litigância de 
má-fé no 
importe de 1% 
do valor 
corrigido da 
causa, a ser 
pago pela 
Reclamante. 

Não ICB GANHOU 

6 0000208-
41.2018.
5.10.000
4 
(PJE) 
 
Reclama
nte: 
Luciane 
Silva 
Alencar 
(servente 
de 
limpeza) 
 
Reclama
do: Iate 
Clube de 
Brasília 

Pleito de parcelas 
rescisórias de horas 
extras e insalubridade, 
com suas integrações, 
saldo de salários, 13º 
salário, férias, liberação 
do FGTS, multas etc. 
 
sentença em 23.4.2019 
– condenando o Clube 
apenas a retificar a 
remuneração, em 
virtude do dissídio 
coletivo, e anotar a 
baixa com data de saída 
em 15/06/2017, sob 
pena de multa diária de 
R$ 100,00, reversível 
em favor do 
Reclamante, limitada a 
30 dias de atraso. 
Em 27.6.2019-  
sobrestado os autos em 

Inexistente Valor da causa 
R$ 4.952,61 
 
Condenação 
zero  
 
Custas, pelo 
Clube, no 
importe de R$ 
10,64 
 
*Honorários 
deferidos em 
favor do IATE. 
Todavia, a 
Reclamante é 
beneficiária da 
justiça gratuita e 
não recebeu 
crédito na ação. 
 

Não 

 

Ganho parcial 
da causa pelo 
Clube 
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razão de inércia da 
exequente que não 
levou a CTPS para 
retificação. 

7 0000603-
12.2018.
5.10.001

1 
(PJE) 

Reclama
nte: Jose 
Aureliano 
Goncalve

s 
Teixeira 
Junior e 
Paloma 

Brito 
Teixeira. 

 
Reclama
do: Jose 
Goncalve
s Brito – 

ME e Iate 
Clube de 
Brasília 

Herdeiros da Srª. Maria 
da Penha Brito 
pleiteiam direitos da 
mãe (falecida): vínculo 
empregatício e verbas 
trabalhistas. No polo 
passivo encontra-se a 
Banca do Brito e o ICB, 
pois pleiteia o 
reconhecimento da 
responsabilidade 
solidária destes. 
AIJ – 17.10.2019 – 9h10  
17.10.2019 – Audiência 
de Instrução realizada. 
30.10.2019 – Razões 
Finais protocolizadas. 
 
14/04/2020 – Sentença 
publicada: 
improcedência dos 
pedidos; sem 
condenação do Clube. 
 
17/06/2020 – 
Apresentação de 
contrarrazões ao 
Recurso Ordinário. 
 

Inexistente Valor da causa 
R$ 74.883,17 

Aguard
ar 
senten
ça 

 

Provável  

8 0001195-
68.2018.
5.10.000
1 (PJE) 

 
Reclama
nte: Jairo 

Araújo 
Campos 

 
Reclama
do: Iate 

Clube de 
Brasília 

Reclamante pleiteia o 
reconhecimento da 
demissão imotivada, 
bem como a da 
suspensão do contrato 
laboral, dada a sua 
prisão, e verbas 
trabalhistas. 
 
Audiência Instrução – 
21.1.2020 – 9h15 
 
Aguardando 
audiência. 
 
11/02/2020 - Sentença 
publicada: 

Inexistente Valor da causa 
R$ 11.229,54 

Aguard
ar 
senten
ça 

REMOTA 
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improcedência dos 
pedidos. 

9 0000065-
27.2019.
5.10.000

1 
(PJE) 

 
Reclama

nte: 
Elizete 
Pereira 
Lopes 

 
Reclama
do: Iate 

Clube de 
Brasília 

Reclamante exerceu a 
função de segurança e 
pleiteia a reintegração 
ao quadro, indenização 
por danos morais no 
valor de R$5.000,00. 
Alega dispensa 
discriminatória. 
Deferida prova pericial, 
quesitos apresentados, 
em 2.4.2019. 
Audiência de Instrução 
em 12.9.2019, às 
14h45. 
 
12.11.2019 – Laudo 
pericial juntado. 
 
14.11.2019 – 
Manifestação do Iate 
acerca do laudo pericial 
– foi favorável ao Clube. 
 
Remarcação da 
Audiência de 
Encerramento – Dia 
05/02/2020, 14h10. 
 
11/02/2020 - Sentença 
publicada: 
improcedência dos 
pedidos. 
 

Inexistente Valor da causa  
R$ 7.453,15 

Aguard
ar 
senten
ça 

POSSÍVEL 

10 0000462-
38.2019.
5.10.001

7 
(PJE) 

 
Reclama

nte: 
Paulo 
Sérgio 
Pereira 

de Sousa 
 

Reclama
do: Iate 
Clube  

Reclamante exerceu a 
função de segurança e 
pleiteia danos morais e 
estéticos decorrente de 
suposto acidente de 
trabalho no valor de 
R$60.000,00, 
tratamento médico, 
pensão vitalícia, lucros 
cessantes, FGTS, plano 
de saúde, honorários 
advocatícios. 
 
Audiência de 
Instrução dia 
05/05/2020, 14h35. 
 

Inexistente Valor da causa 
R$79.365,54 

 

Aguard
ar 
senten
ça 

POSSÍVEL 
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Audiência remarcada 
para o dia 08/10/2020, 
14h35. 
 

11 0001129-
39.2019.
5.10.001

2 
(PJE) 

 
Reclama
nte: Vera 
Lucia da 

Costa 
Soares 

 
Reclama
do: FR 
Coelho 
Júnior 

ME 
(Restaur
ante do 
Farol) e 

Iate 
Clube de 
Brasília. 

Reclamante pleiteia a 
rescisão indireta do seu 
contrato de trabalho 
com a Empresa FR 
Coelho 
(concessionária), sob 
alegação de atrasos 
salariais, ausência dos 
depósitos de FGTS e 
não recolhimento das 
contribuições 
previdenciárias.  
Por consequência, 
requer o recebimento 
das verbas rescisórias e 
dano moral.  
Pede, ainda, o 
reconhecimento da 
responsabilidade 
solidária do IATE. 
 
*Aguardando audiência 
de conciliação – 
22/01/2020 às 15h32. 
 
Aguardando a data da 
audiência de instrução. 

Inexistente Valor da causa:  
R$ 100.347,00 

 

Aguard
ar 
senten
ça 

Provável 

12 0000046-
36.2020.
5.10.001

7 
(PJE) 

 
Reclama

nte: 
Thiago 
Fausto 

Lustosa. 
 

Reclama
do: FR 
Coelho 
Júnior 

ME 
(Restaur
ante do 
Farol) e 

Iate 

Aguardando a data da 
audiência de 
conciliação/instrução – 
nova data. 

Inexistente Valor da causa:  
R$ 46.259,98 

Aguard
ar 
senten
ça 

Possível 



                                                                                                                         
 

221 
 
 

Clube de 
Brasília. 

13 0000032-
40.2020.
5.10.002

1 
(PJE) 

 
Reclama

nte: 
Josiel de 

Sousa 
Ribeiro. 

 
Reclama
do: FR 
Coelho 
Júnior 

ME 
(Restaur
ante do 
Farol) e 

Iate 
Clube de 
Brasília. 

 
 
 

18/06/2020 – 
Suspensão dos prazos 
(Covid-19). 

Inexistente Valor da causa: 
R$ 50.678,18 

Aguard
ar 
senten
ça 

Possível 

14 0000027-
39.2020.
5.10.001

4 
(PJE) 

 
Reclama

nte: 
Pollyana 
Vitor da 
Costa. 

 
Reclama
do: FR 
Coelho 
Júnior 

ME 
(Restaur
ante do 
Farol) e 

Iate 
Clube de 
Brasília. 

Aguardando a data da 
audiência de 
conciliação/instrução – 
nova data. 

Inexistente Valor da causa: 
R$ 37.597,22 

Aguard
ar 
senten
ça. 

Possível 
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15 0000046-
24.2020.
5.10.002

1 
(PJE) 

 
Reclama

nte: 
Sabrina 
Ferreira 

de 
Oliveira. 

 
Reclama
do: FR 
Coelho 
Júnior 

ME 
(Restaur
ante do 
Farol) e 

Iate 
Clube de 
Brasília. 

 

30/06/2020 – 
Suspensão dos prazos 
(Covid -19). 

Inexistente Valor da causa: 
R$ 40.031,27 

Aguard
ar 
senten
ça 

Possível 

16 0000029-
18.2020.
5.10.001

1 
(PJE) 

 
Reclama

nte: 
Francisc

o 
Avelange 
Ferreira 

de 
Oliveira. 

 
Reclama
do: FR 
Coelho 
Júnior 

ME 
(Restaur
ante do 
Farol) e 

Iate 
Clube de 
Brasília. 

 

Aguardando a data da 
audiência de 
conciliação/instrução – 
nova data. 

Inexistente Valor da causa: 
R$ 65.770,44 

Aguard
ar 
senten
ça 

Possível 
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17 0000203-
57.2020.
5.10.000

1 
(PJE) 

 
Reclama

nte: 
Lucineide 

Ribeiro 
Salviano. 

 
Reclama
do: FR 
Coelho 
Júnior 

ME 
(Restaur
ante do 
Farol) e 

Iate 
Clube de 
Brasília. 

Aguardando a data da 
audiência de 
conciliação/instrução. 

Inexistente Valor da causa: 
R$ 50.733,49 

Aguard
ar 
senten
ça 

Possível 

18 0000118-
47.2020.
5.10.000

9 
(PJE) 

 
Reclama

nte: 
Jesse 
Carlos 
Ribeiro 
Barros. 

 
Reclama
do: FR 
Coelho 
Júnior 

ME 
(Restaur
ante do 
Farol) e 

Iate 
Clube de 
Brasília. 

Aguardando a data da 
audiência de 
conciliação/instrução. 

Inexistente. Valor da causa: 
R$ 34.476,12 

Aguard
ar 
senten
ça 

Possível 

19 0000034-
34.2020.

30/06/2020 – Indeferida 
a produção de prova 
oral. 

Inexistente Valor da causa: 
R$ 51.540,73 

Aguard
ar 

Possível 



                                                                                                                         
 

224 
 
 

5.10.001
3 

(PJE) 
 

Reclama
nte: 

Paulo 
Sergio 

Tourinho 
de 

Barros 
Junior. 

 
Reclama
do: FR 
Coelho 
Júnior 

ME 
(Restaur
ante do 
Farol) e 

Iate 
Clube de 
Brasília. 

 

 
Aguardando 
sentença. 

senten
ça 

20 0000072-
31.2020.
5.10.001

8 
(PJE) 

 
Reclama

nte: 
Orlando 
da Silva 
Querino. 

 
Reclama
do: FR 
Coelho 
Júnior 

ME 
(Restaur
ante do 
Farol) e 

Iate 
Clube de 
Brasília. 

 
 

13/03/2020 - Acordo 
celebrado entre o 
Reclamante e a 1º 
Reclamada, sem 
qualquer obrigação por 
parte do Clube. 

Inexistente Valor da causa: 
R$ 36.666,18 

Não Possível 

Diante do 
acordo 
celebrado 
entre o 
Reclamante e 
a 1ª 
Reclamada, o 
Clube não terá 
prejuízo 
financeiro. 
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21 0000173-
95.2020.
5.10.000

9 
(PJE) 

 
Reclama
nte: Júlio 
Carlos de 

Abreu 
Matos. 

 
Reclama
do: FR 
Coelho 
Júnior 

ME 
(Restaur
ante do 
Farol) e 

Iate 
Clube de 
Brasília. 

Aguardando a data da 
audiência de 
conciliação/instrução. 

Inexistente Valor da causa: 
R$ 212.416,48 

Aguard
ar 
senten
ça 

Possível 

22 0000369-
59.2020.
5.10.001

1 
(PJE) 

 
Reclama

nte: 
Lucilene 
Silva de 
Oliveira. 

 
Reclama
do: Iate 

Clube de 
Brasília. 

Aguardando a data da 
audiência de 
conciliação/instrução. 

Inexistente Valor da causa:  
R$ 94.134,65 

Aguard
ar 
senten
ça 

Possível 

Fonte: 
1. Tribunal Regional do Trabalho – 10ª Região - disponível no sítio: www.trt10.jus.br    
2. Tribunal Superior do Trabalho – disponível no sítio: www.tst.jus.br  

 
 
 

 


