
MOV!MENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO "#"#

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA
 Mês !."#$  -   

 Acumulado  "."%&.'(!  $).($"  -    ".&&*.(*' 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  "(.&)&.(")  ").'#$.!&# 

 Adiant.fornec.  !*.%('  #.&*".*(' 

 Tx transf/edital  #'.)"%.#$&  ".$$".)&" 

 Mês  #."&*.)'*  #."&).(&& 

 Acumulado  &".'!(.(#*  %."*&.*&"  ##.(*(.*)!  &'.#!&.('& 

LIE $ LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  ##&.%*(  &%$.!"" 

 Acumulado  #).!#$.*"$ *.%*).%)%  &."$).)**  (#.(&!.#*) 

V!SÃO POR D!RETOR!A DE ÁREA

RECEITAS DESPESAS RESULTADO

ACUMULADO ATÉ O MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

DIRETORIAS  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

ADMINISTRATIVA  (.!$$.""$  #.'#!.$(%  (#.!&%.!'%)  #&.*&).())  #&.!#%.*($  (($."(*  (#(.#!%.*#*)  (#".!'#.(*%)  (#.)((."%')

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    ).$#(.$")  &.#!(.*)%  #.&"*.$!!  ().$#(.$"))  (&.#!(.*)%)  #.&"*.$!! 

COMUNICAÇÃO  (!#.)''  !".*)'  (#*!.))')  (.(*!.!"*  #.)#).$!%  !%(.'$(  ((.'($.("*)  (#.&&#.!(%)  )%&.)## 

CONSELHOS  -    !'&  !'&  #."#$.''*  )*%.*%!  !#!.'((  (#."#$.''*)  ()*%.(%")  !#!.!($ 

CULTURAL  ).!*&.$)$  &.''!."$$  (#.!%!.(*')  $.!($.(#!  &.!%#.(&'  #.*&&.*!!  (*"#.)$#)  (!!".%!")  #)!.$%! 

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS  ).)*).#'!  ".'$&.#!#  ((.)"'.*"$) *."#(.(*$  $.)#*.'&*  (.!*".(&%  (".!#!.#*')  (".&)&.%!%)  ($(."#( 

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO  (."'*.$$'  %!".(*$  (#.&"$."$&)  ().$"(.)&"  #*.'!&.#$%  $.))%."!)  (("."((.%%")  (#%.(''.%!()  ).#((.'## 

FINANCEIRA  %$".))'  &(#.#(*  (&&(.&(#) !.$"%.(&!  ).$##.)*$  (.'($.$)'  ($.!!&.$*!)  ().#*'.&$%)  #.)%&.((* 

GOVERNANÇA E COMPLIANCE  -    -    -    !'*.'$&  "#%."**  "*'.$$)  (!'*.'$&)  ("#%."**)  "*'.$$) 

JURÍDICA  -    "'.*&)  "'.*&)  ".*!%.%*!  ".!)$.&''  (((.&*%  (".*!%.%*!)  (".!().&)&)  ()".&&" 

MARKETING  -    *"$.&"#  *"$.&"#  #."(!.)!#  !(#.$%*  $').%%(  (#."(!.)!#)  (#&.!&(  #.)&(."#" 

OPERAÇÕES  ).("(.)*&  #.%%*.!*'  ("."&(.%'")  (*.%((.&#&  (&.%'%.)"*  ).'#".%!)  ((&.)%*.%(')  (((.*#%.!&%)  #.$!#.'!( 

PATRIMÔNIO  -    -    -    #".)'!.(#$ *.%(*.&'(  ".$!!.%#&  (#".)'!.(#$)  (*.%(*.&'()  ".$!!.%#& 

PRESIDÊNCIA  ##".)"$.!")  #'&.(%!.""*  (*.(&*."*$)  &.(&%."&$  ".')&.%*)  #.#*".&)#  #'*.(%%."%*  #'#.("(.&&&  (%.')).*&))

RELAÇÕES ESPORTIVAS *.'(".*!&  &.)!!.&%$  (&.&&$.&%%)  $.$').$'*  &.(#(."$#  (."*".(&!  (.&#%."$)  "$).#(&  ((.')".(&#)

SOCIAL  ".!$".$"$  %%*.*%!  ((.%!".$&*)  $.#!).!)$  (.$"#.)#!  ".)&&.("*  ((.&#(.#(')  (#.!&#.)"')  $!'.)*' 

SUPRIMENTOS  -    -    -    ".'$%.(&!  (.&"&.!*(  $"".&))  (".'$%.(&!)  ((.&"&.!*()  $"".&)) 

RESTAURANTES  "(.!($.(*(  #'.&').)%'  (((."('.!#()  "!.($(.)#'  ('.#!".!!'  #!.'%%.!&'  (&.)"$.(#%)  (*.!$%.#*')  ().("#.*!()

TOTAIS  !"!.""#.$%&  !%'.#()."$'  (#&.#$".'%()  !"$.!"*.)($  !'".&%#.%*)  )!.')'.'$) !.*&(.#*&  %.)#!.#%( !."#%.&*" 

!NFORME ECONÔM!CO F!NANCE!RO " POS!ÇÃO SETEMBRO #$#$   (valores em rea+s)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR!A DO EXERC%C!O & "#"#

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  #$.*#%."&$  #&."!(.!#%  ((.)&).$(%)  #&*.#)!.!&!  #((.'!'.(((  ((!.'%!.)())

Despesas  #).*').%#%  ##.!*!.)%$  &.#'%.("(  #&(.*(&.'$'  #'%.!$'.)*)  "&.#$".&$) 

Resultado  #.'#(.)(*  (.)!).#"(  #.)$(.$'"  $.("".$%!  #"."'*.$(! !.'!).*&' 

RESTAURANTES

Receitas  ".&%'.&!$  #.(*).''"  ((.#%).&!")  "(.! ($.(*(  #'.&').)%'  (((."('.!#()

Despesas  ".*!#.!"&  (.'(&.&#$  #.*&!."#%  "!.($(.)#'  ('.#!".!!'  #!.'%%.!&' 

Resultado  (&*#.()*)  (!(*.&#")  (("%.#)&)  (&.)"$.(#%)  (*.!$%.#*')  ().("#.*!()

RESULTADO OPERACIONAL 
!ORÇAMENTO CORRENTE"

Receitas  '$.%&"."''  !).**(.('!  (#.(%!.!$!)  !"!.""#.$%&  !%'.#()."$'  (#&.#$".'%()

Despesas  !&."((.))'  !%."''.$$' *.$)).))$  !"$.!"*.)($  !'".&%#.%*)  )!.')'.'$) 

Resultado  )'!.'($ !."#).(!&  !.%'#.##&  !.*&(.#*&  %.)#!.#%( !."#%.&*" 



POS!ÇÃO F!NANCE!RA $ '# SETEMBRO/"#"#

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/"#() SETEMBRO/"#"# SETEMBRO/"#() SET*/"# $ SET*/()

1% TOTAL DISPONIBILIDADE & ATIVO CIRCULANTE )&.#').(*& ('.'!)."(* )"."#'.)&( !%.%(%.'(&

2% COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA )!.*!&."&( **.*'(.#*& #*.)*#.'(* '$.$*%.!&%

'.+ - Fundo de Emergência "."%&.'(! ".&&*.(*' ".")'.&(* *%.%$#

'.' - Fundo Especial - Investimento "(.&)&.(") ").'#$.!&# (!.($).#$" !.!)#.)!%

'.% - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) #).!#$.*"$ (#.(&!.#*) ##.'#$.*"$ #'.("'.()*

'.# - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) $&.$** ()".!$& #"!.'%# ##$.$%"

'.) - +%º Salário a Desembolsar - &."!).**! &.!*&.$$!  (&#%.$!')

'.* - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - ',', - )$'.$#$ )$'.$#$

'.( - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - ',', - #.!(".%$$ #.!(".%$$

'% SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL () & #* (."$)."(' ).)"".#$( !'.'(".%'!  (*.*"&.&!#)

+% COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (."$)."(' ).)"".#$( !'.'(".%'!  (*.*"&.&!#)

#.+ - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa (.)%(.)!& ".!$$.$$$ !!.!$$.$$$  (%.$$$.$$$)

#.' - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes '*".%)%  ('.)!!.)&%) !.!(".%'!  (%.*"&.&!#)

,% ADIANTAMENTO ASSOCIADOS & PASSIVO CIRCULANTE !$.%"#."#" !%.#'".!(* !#.)#*.($#  (!.!!".)'")

).+ - Exercício Seguinte !$.%"#."#" !*#.*!# *'(.!!*  (#*'.)$')

).' - Exercício Corrente - Meses seguintes !%.'*%.)*' !%.&!&.)""  (*)*.$'*)

-% POSIÇÃO DE CAIXA & CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL. (' & ,*  ('.)(".&(*)  ((."%&.(*&)  ('.'*".%"%)  ().)(!.%"*)

/% RESULTADO OPERACIONAL & CUSTEIO E RESTAURANTES  (".%#$.'$!) %.)#!.#%(  ('.$*#.$**) ).*$).)$%

(&.() Saldo Capital de Giro Operacional: Saldo das Disponibilidades (Caixa, Bancos e Aplicações) após deduzidos os Fundos de Emergência, Especial (Investimento) e 
Recomposição do Déficit de Caixa, Outros Adiantamentos - Não Associados e o Saldo do Orçamento LIE, apurado pelo Regime de Caixa.

().,) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Seguinte, ou seja:
recebimento em (-,* relativo a receita de (-(-, e recebimento em (-(- relativo à receita de (-(,.

().() Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Corrente - Meses Seguintes dentro do próprio Exercício.

( $ ) Indicador do valor necessário para a recomposição final dos Recebimentos Antecipados de Associados (item )., e ).() frente ao seu equivalente de Caixa no 
Disponível (item &.). 
Necessidade de Recomposição do Capital de Giro Operacional apurada pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída em (-,&.

( ! ) Resultado Operacional Real do Orçamento Corrente - Custeio e Restaurantes, apurado pelo Regime de Competência.

!ND!CADORES DE DESEMPENHO

CRITÉRIO+ CONTÁBIL DEZEMBRO/"#() SETEMBRO/"#"# SETEMBRO/"#() SET*/"# $ SET*/()

". Ativo Circulante !!.("".'&# %!.**%.""" !).%'(.$")  #(.#*).$*% 

&. Passivo Circulante )&.(").'!$ $&.)(%.### )#.%%(.%*$  (#(.$&).(#))

+,. Índice de Liquidez Corrente = " / & #,&( #,"$ #,&$ -',#'

++. Capital de Giro Líquido = " - & ''.&&(.&*) '%.#($.''' '%.&!&.(%&  (##&.)!()

(++) Valor de Recomposição do Capital de Giro Equivalente ao Índice de Liquidez Corrente = +,,



D!RETOR DE ÁREA F!NANCE!RA Anton+o Augusto B. Carvalho 
GERENTE F!NANCE!RO Eduardo J N Cout+nho / CRC #SP ((&.&"-/O-$ 
CONTADOR José Alberto P+res S+lva / CRC #SP (#%.""%/O-"

MAIS INFORMAÇÃO NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

TEL.: ',01&0,$$

DÉBITO AUTOMÁTICO 
Clientes do Bradesco não precisam se preocupar com 
as datas de vencimento nem em ir ao Clube para fazer 
pagamentos. O Banco disponibiliza o sistema de débito 
automático para o pagamento da contribuição social do 
Clube, aluguel de armário e outras taxas, inclusive as de 
renovação automática. 

BOLETO ON&LINE 
O associado pode emitir a segunda via dos boletos bancários 
para todas as taxas e contribuições pelo site do Clube, www.
ecp.org.br, no Portal de Serviços. Ficarão disponíveis os 
boletos com vencimento no mês vigente e os já emitidos 
para os meses futuros. 

FORMAS DE PAGAMENTO 
Caixa Central e posto do Fitness: dinheiro, cartão de débito e 
cheques, desde que não sejam pré-datados ou de terceiros. 
Nos estacionamentos: também aceitam-se o Cartão 
Pinheiros, o Sem Parar e o ConectCar. Nas lanchonetes e 
restaurantes, todas as formas de pagamento. Na sauna e 
departamentos médicos, todas as formas de pagamento, 
com exceção do Cartão Pinheiros. Portal do Clube: 
cartão de débito e crédito (exceto para pagamento da 
contribuição social).

LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS  
Central de Atendimento, mediante pagamento da taxa. 
Vestiários das Piscinas 
Disponíveis no feminino e no masculino. 
Boliche, Bocha e Taqueira (Bilhar) 
Disponíveis nos três locais. 
Vestiários do 3º andar do Centro Esportivo 
Lista de espera no feminino e no masculino.

MENSALIDADE EM ATRASO 
Todos os pagamentos em atraso, de cobranças nas quais 
incidam multa, passam a ser calculados no dia seguinte ao 
vencimento, acrescidos de juros de 0,33% ao dia de atraso 
sobre o valor original, em até 30 dias após o vencimento. Nos 
períodos subsequentes haverá mais a multa de 1% a cada 
30 dias.

DEVOLUÇÕES 
As solicitações de devolução de valores de taxas de 
inscrição nas atividades esportivas, sociais e culturais 
devem ser realizadas até 15 dias após a inscrição ou início 
da atividade para devolução integral do valor. Após 15 dias 
da data da inscrição ou início da atividade com atestado 
médico que indique a impossibilidade da prática esportiva, 
social ou cultural, a devolução será o valor integral, 
calculado pro rata dia da data da solicitação até a data de 
término da atividade. Após 15 dias da data de inscrição da 
atividade sem atestado médico, a devolução será 70% do 
valor integral, calculado pro rata dia da data da solicitação 
até a data de término da atividade. Não há devolução para 
atividades mensais.

INADIMPLENTES 
O associado receberá carta comunicando a pendência, que 
poderá ser quitada pela internet ou no Clube.

BALANÇO PATR!MON!AL EM '$ DE SETEMBRO DE #$#$ E DE #$)0
,VALORES EXPRESSOS EM REAIS-

ATIVO SET/"# SET/()

CIRCULANTE "(.&&".%%% ()."$'.*%)

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA ('.'!)."(* )"."#'.)&(

* Caixa e Bancos #$(.$#( &%'.&($

* Aplicações Financeiras - Outras &.(&'.'"% ).$(*.$&"

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência ".&&*.(*' ".")'.&(*

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos ").'#$.!&# (!.($).#$"

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro %.#''.''' ##.#''.'''

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC (#.(&!.#*) ##.'#$.*"$

Realizável a Curto Prazo !).("'.#)( !*.&*$.$%"

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber $.#'*.'%$ #."(&.)%!

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) ".$$".)&" *.&$#.$(&

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) #.&*".*(' *&.'('

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários #.(!(.(") #.#%".#&)

* Outras Contas a Receber #.(%#.'$) (.#)).%*)

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes #.&").'&( (.'(&.&'!

* Despesas Antecipadas )(!.)$$ !#$."$'

NÃO CIRCULANTE )##.%#(."#! )#'.)%$.")*

Realizável a Longo Prazo ).#"'.$'" #.&&&.%!&

* PIS - Depósito Judicial - ().'&)

* Depósitos Recursais / Judiciais (.)""."$# (.'().$'!

* Outras Contas a Receber (.*&%.$$! (.*&%.$$!

-./0-1-234/ )%"."*)."!% )%(.)%!.)%(

* Imobilizado )%"."*)."!% )%(.)%!.)%(

TOTAL DO ATIVO *%'.%#*.!(# *!".%%%.#&!

PASSIVO

CIRCULANTE *#.)'".!!! )!.""'."&*

* Fornecedores ".!%(.#)( ).'%).%$&

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões #%.#)*.'#& #!.&*'.!'(

* Provisões para Contingências Passivas &.%*'.*%% %$.)"$

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais (.!$$.%(( ".)#*.'!"

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente #".($".)$( #".*#*.)%%

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte #$&.$#& $(!.##$

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado ()".!$& #"!.'%#

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) (#.(&!.#*) ##.'#$.*"$

NÃO CIRCULANTE '.')$.$$$ $

* Provisões para Contingências Passivas (.()'.''' -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO )*).)*".$*% )**.#)$.)&)

* Déficit / Superávit no Exercício &.##&.#'$ ##.%)*.*(!

* Patrimônio Social )$#.&)".*)! ))&.)*'.$$%

TOTAL DO PASSIVO *%'.%#*.!(# *!".%%%.#&!




