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PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
Prezados Associados
Em função do estado atual da pandemia do COVID-19, este ano não teremos a tradicional
Assembléia Geral Ordinária de prestação de contas do exercício 2020. Desta forma, estamos
lançando esta edição especial do boletim para aqui passarmos para vocês o que foi o ano de 2020.
Foi um ano muito difícil para todos nós. Tínhamos acabado de aprovar o orçamento para o
biênio 2020/2021 na AGO de 23 de Fevereiro quando estourou a pandemia. Ou seja, nosso cenário
projetado não previa tal situação. Tivemos que segurar vários investimentos, nos atendo apenas aos
essenciais. Idem para as despesas, mas sabendo que a maior parte delas é de caráter ordinário, ou
seja, compromissos ﬁxos que precisávamos honrar.
Em resumo, este foi o orçamento aprovado para 2020:
- Receitas = R$ 2.624.126,62
- Investimentos = R$ 159.375,94
- Despesas = R$ 2.585.555,44
- Resultado = R$ -120.804,76
- Saldo em 31/12 = R$ 198.814,27
Como dito acima, tivemos que cancelar alguns investimentos, mantendo apenas a troca das 3
motos da Zeladoria, aquisição de 4 novos rádios de comunicação, aquisição de roçadeira e 1
lavadora de alta pressão.
No tocante às despesas, seguramos a reposição de 2 funcionários da Manutenção que
haviam sido demitidos em Janeiro.
Com isso, tivemos o seguinte quadro:

BOLETIM SAI

Onde se pode ver o resultado do nosso esforço. Tivemos uma pequena queda na
arrecadação, mais do que sobrepujada no contingenciamento dos investimentos e despesas,
gerando um resultado positivo de R$ 124.615,00 e ﬁnalizando nosso caixa em R$ 304.316,20. Este
caixa foi e está sendo fundamental para enfrentarmos o ano de 2021, que está se mostrando pior
do que 2020.
Com uma inﬂação acumulada de 4,52% (IPCA) em 2020 e com uma previsão de 4,7% até o
momento para 2021, como sinalizou o BC ao aumentar a SELIC em 0,75% (e com tendência de alta),
tivemos que efetivar o reajuste de 5% aprovado na AGO de 23/02/2020.
A partir do vencimento de 31/03 passamos a ter os seguintes valores:
Casa = R$ 513,00; Lote = R$ 257,00.

OPERAÇÃO VERÃO 2020/2021
Conforme aprovado na AGE de 12/12/2020, pusemos em prática a Operação Verão, devido ao
grande ﬂuxo de pessoas que se esperava para a nossa praia, devido à pandemia. Também é fato que
houve um aumento expressivo de pessoas passando a residir aqui no loteamento e em Ubatuba,
fugindo dos grandes centros.
Nesta operação previmos a contratação de uma empresa de vigilância, que atuaria em
conjunto com a Prefeitura e com a nossa Zeladoria de Praia coibindo práticas irregulares em relação
ao comércio de ambulantes, cães na praia, som alto e demais irregularidades previstas em lei.
Também contratamos mais 2 Auxiliares de Manutenção para atuar na limpeza da praia.
Os valores ﬁnanceiros previstos e realizados se encontram no quadro abaixo:

BOLETIM SAI

A destacar que uma tentativa de sequestro de menor foi impedida graças à rápida e eﬁciente
atuação da nossa Zeladoria.
Bem, estes são os números, em forma resumida, da nossa administração no ano de 2020.
Gostaríamos de agradecer a conﬁança em nós depositada.
Atenciosamente,
A Diretoria
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