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Ofício PCD nº 115/2021                                                                                                                                                         São Paulo, 15 de fevereiro de 2021. 

Mensagem do Corpo Diretivo do Conselho Deliberativo - Ano 2021 - Ano da Esperança! Dedicação e Transparência não faltarão!!! 

Apesar do cenário ainda incerto, iniciamos 2021, com muita esperança e expectativas, principalmente com o início da vacinação contra a Covid-19. 
Torcemos para que em breve sejam disponibilizadas para o público em geral para que, imunizados, voltarmos a normalidade das reuniões 
familiares, frequentarmos os mesmos espaços, participarmos dos nossos inesquecíveis eventos, dos jogos na Rua Javari, e, principalmente, ao 
indescritível convívio entre Associados e Colaboradores. 

Estamos também na expectativa de importantes projetos previstos para 2021, que em breve, através da Diretoria Executiva, serão trazidos para 
discussão/deliberação do Conselho Deliberativo e que poderão contribuir para o desenvolvimento do Clube Atlético Juventus, inclusive, a 
implementação do Plano Diretor “Juventus 100 anos”, para o curto, médio e longo prazos.  

Analisando, abaixo, o Demonstrativo de Resultados, a partir do mês de abril, destaca-se o impacto financeiro acumulado no cenário da Pandemia. 
Mesmo ajustado ao longo dos meses com cortes nas despesas, as perdas nas receitas não puderam ser compensadas, ou seja, muitos gastos não 
sofreram alterações pela variação na frequência, principalmente, tributos municipais, estaduais, federais, entre outras obrigações assumidas 
anteriormente que não puderam ser paralisadas, e, acumuladas, fizeram crescer o passivo a curto prazo. 

 

JAN FEV MAR
TOTAL Iº 

TRIM
ABRIL MAIO JUN JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 

Receitas 

Previstas
1.646.238,89 1.646.238,89 1.646.238,89 4.938.716,67 1.646.238,89 1.646.238,89 1.646.238,89 1.646.238,89 1.646.238,89 1.646.238,89 1.646.238,89 1.646.238,89 1.646.238,89 19.754.866,68

Receitas 

Realizadas
1.560.951,75 1.838.042,25 1.819.153,14 5.218.147,14 612.219,25 624.480,49 603.833,97 796.846,81 816.352,83 710.626,92 1.018.673,98 853.806,27 911.987,78 12.166.975,44

279.430,47 -7.587.891,24

Despesas 

Previstas
1.567.668,45 1.567.668,45 1.567.668,45 4.703.005,35 1.567.668,45 1.567.668,45 1.567.668,45 1.567.668,45 1.567.668,45 1.567.668,45 1.567.668,45 1.567.668,45 1.567.668,45 18.812.021,40

Despesas 

Realizadas
1.386.116,80 1.411.544,76 1.694.146,92 4.491.808,48 653.444,39 542691,38 894980,08 641.935,55 768657,05 796959,21 993.834,75 882770,39 922856,42 11.589.937,70

726.338,66 -7.222.083,70

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS: ANO 2020 - PREVISTO X REALIZADO - JANEIRO A MARÇO (SEM PANDEMIA) / ABRIL A DEZEMBRO (COM PANDEMIA)

ANO 2020
Iº TRIMESTRE (SEM A PANDEMIA) II , IIIº e IVº TRIMESTRES  (COM O CENÁRIO DA PANDEMIA)

SUPERAVIT (REC. REALIZADAS - DESP. REALIZADAS)

RECEITA PREVISTA (19.754.866,68) X RECEITA REALIZADA (12.166.975,44)

ACUMULADO
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No final no ano passado, a Diretoria Executiva apresentou a Previsão Orçamentária - Ano 2021, obrigatoriamente, elaborada e formatada com base 
no cenário de incertezas e restrições impostas pela Pandemia, na qual prevê, por força do momento delicado que estamos vivendo, uma 
disponibilidade financeira bem abaixo dos anos anteriores, e, ainda vale afirmar que, já foi agravada pelo crescimento das despesas fixas neste 
início de ano, principalmente com o retorno pleno do quadro funcional sem a possibilidade de compensa-las através de novas receitas. 

É importante destacar a preocupação da Diretoria Executiva, principalmente com nossos Associados mais afetados economicamente, que, através 
do bom senso, não reajustou as contribuições associativas, além de disponibilizar possíveis renegociações. Somos solidários e persistiremos na 
busca por maneiras de amenizar a responsabilidade financeira de cada um. 

Também, agradecemos muito àqueles que mantiveram suas contribuições mensais, bem como, os que cumpriram com a Complementação 
Orçamentária aprovada no ano passado para suprir a deficiência de caixa gerada pela Pandemia.  Porém, ainda, essa medida não atingiu totalmente 
os objetivos propostos. Até o momento, próximo de 20% (vinte por cento) dos sócios cumpriram com suas obrigações, no entanto, a maior parte 
continua pendente. Portanto, novas fontes de recursos se farão necessárias visando equalizar o déficit de caixa. 

Ressaltamos que, estatutariamente, ações e decisões da Diretoria Executiva, bem como, as prestações de contas são acompanhadas e fiscalizadas 
pelo Conselho Deliberativo e Fiscal, inclusive são auditadas por uma Auditoria Externa Independente e referendadas pelos Conselheiros.  Os Atos 
constitutivos são regulados pela Lei 9615/98 (Lei Pelé) e Código Civil que estabelece direitos e deveres. Todos os atos e decisões, como determina 
a Lei, são registrados junto ao 1º Oficial de Registros de Títulos e Documentos de Civil e Pessoa Jurídica. 

O Conselho Deliberativo, representação colegiada dos Associados, age com o devido cuidado no melhor dos interesses do Clube Atlético Juventus. 
Baseia-se no Estatuto Associativo e na Lei 13.155/2015 que estabelece Princípios e Práticas de Responsabilidade Fiscal e Financeira e de Gestão 
Transparente e Democrática para Entidades Desportivas.  

O Futebol Profissional, desde 2020, tem suas receitas próprias, provenientes de verbas da Federação Paulista de Futebol, de Patrocinadores, 
Parceiros, entre outros. Neste início de ano, adotou um projeto visando o acesso à Série A-1 do Futebol Paulista, priorizando o equilíbrio financeiro, 
para que não se utilize de verbas da Sede Social. Em breve, deliberaremos no Conselho a criação do Clube Empresa no Futebol, bem como, a 
adequação do Estatuto Associativo visando à adoção de um sistema de Gestão, através das boas práticas da Governança Corporativa. 
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Por fim, estatuariamente, responsáveis pela administração, assim como toda a humanidade, não estávamos preparados para enfrentar essa 
catástrofe causada por essa Pandemia. Juntamo-nos aos nossos Associados, vivenciamos experiências jamais imaginadas, muitas em fase de 
aprendizado e adaptação, além de problemas que surgiram e surgem diariamente, muitos deles com soluções dificílimas e penosas.  

Independente dos obstáculos, todos juntos, em prol dos interesses do nosso digno Corpo Associativo, sempre, direcionados ao desenvolvimento 
do nosso Clube e a proteção do nosso Patrimônio, seguiremos em frente sem medir esforços. É fundamental praticar uma Gestão com 
Responsabilidade e Total Transparência. Devemos sempre ter em mente, o Clube Atlético Juventus pertence a todos nós que integramos o seu 
quadro social. 
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