
 

 
 

 

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 
 

2018 
 
A Diretoria da Sociedade Civil Residencial Poente, em atendimento ao 

Parágrafo 3° do Artigo 36 e Inciso I do Artigo 39 do Estatuto, vem abaixo, 

relatar os atos de gestão realizados na gestão 2018, com base em dados de 

01.01.2018 a 31.08.2018, considerando que são despesas de rotina e que a 

proporção mensal chegará até o final do exercício, estando todos os dados 

mensalmente expostos para os interessados e Conselho Fiscal até 

31.12.2018. 

 
I – REPRESENTAÇÃO DAS RECEITAS de 01.01.2018 a 31.08.2018: 

 

 

 

 
 

ANÁLISE: Apesar da realização de várias receitas, o totalidade prevalece em realização de 

taxas de mensalidades. 

 



 

 
 

 

 

 

 

II - DESPESAS: 

 

 

 
 

 

Análise de Despesas de 01.01.2018 a 31.08.2018:  

 

a) A maior despesa da Sociedade é com Pessoal e Encargos, 44%. 

b) A segunda maior despesa é com Energia elétrica, 7%. 

c) Depois de Energia elétrica a manutenção de vias e bens imóveis do condomínio 

representa 3%. 

d) Combustíveis e lubrificantes fica em 4° lugar, com 2%. 

e) As demais despesas são abaixo de 10 mil reais por ano, representando 35 tipos de 

despesas, desde serviço como de materiais de rotina.  

f) As disponibilidades financeiras em aplicações iniciou o ano com R$108.906.46 e no 

período até 31.08.2018 aumentou para R$163.791,71. 

g) O superávit acumulado no exercício datado de 31.08.2018 é de R$70.112,84. 

 

 

 



 

 
 

IV - OUTRAS INFORMAÇÕES 2018: 

 

1- O serviço de contabilidade é prestado por Milton Benelli de Alvora do Sul/PR. 

2- Tivemos gastos de parte de serviço de advocacia no período em 5.000,00 referente 

acompanhamento de Lei de Concessão de Uso e Transformação em Condomínio. 

3- O Custo de transporte de entulhos tem gerado uma média mensal de 

aproximadamente R$11.850,00 a fim de dar destinação aos resíduos vegetais; 

4- Foi mantido o Seguro anual do Veículo Montana para efeitos de danos totais. 

5- Os funcionários gozaram férias e receberam todos os direitos trabalhistas. 

6- O Imobilizado foi ajustado por avaliação patrimonial onde tivermos o 

reconhecimento de 277.946,11, estando hoje o valor do imobilizado em 700.255,12 

com inventário de bens regularizado e relacionado com números patrimoniais 

individuais de cada bem existente. 

7- O Custo mensal de vigia rondista diurno de finais de semana e férias eram de  

aproximadamente R$800,00 em 2017 e neste ano conseguimos diminuir para 

240,00 visto que houve contratação de mais um Vigia para não só reforçar o quadro 

de segurança como também efetivar vigia em horário alternado diurno dentro do 

loteamento. 

8- Estamos com equipamentos de segurança, câmeras e radiocomunicação em 

funcionamento e com um vigia noturno para permanência na guarita elevada do 

Clube do Poente com a finalidade de diminuir riscos de invasões noturnas, auxiliado 

com rádio comunicação entre a Portaria e os motociclistas vigias. 

9- Os tratores estão sendo mantidos com recapagem de pneus para diminuir o custo. 

10- O Controle de Combustíveis tem sido feito mediante fornecimento por um único 

Posto, com controle quinzenal de consumo e pagamentos respectivos, de cada 

abastecimento e somatória em Nota Fiscal quinzenal realizada. 

11- O controle de materiais de limpeza, materiais de higiene, materiais de serviços 

gerais e ferramentas são mantidos por coordenação do gerente.  

12- O controle de vigilância tem sido mantido em 9(nove) pontos por Bastão Eletrônico. 

13- As Câmeras de Vigilância instaladas estão com contrato de manutenção assinado 

em 2018 para revisão mensal dos equipamentos e atendimentos de emergência de 

configurações e ou consertos. 

14- A média mensal de custos da energia em iluminação pública tem sido de 

aproximadamente R$6.978,00, aumentando 3.578,00 da média anterior a 2017, 

visto que o custo de Iluminação Pública passou a ser da Sociedade. 

15- Foi mantido o serviço de cobrança pelo prestador Deivid Junior Francioli ao custo 

de R$800,00. 

16- Esta mantida a cobrança de receitas por serviço de instalação de hidrômetros no 

valor de R$250,00. 

17- Algumas pequenas despesas são pagas em forma de ressarcimento a membro de 

Diretoria em razão de necessidade e impossibilidades de pagamentos diretos na 

logística de realização de despesas, como combustível de deslocamento do 

tesoureiro em dias de contabilidade e ou recargas de celulares e outras. 



 

 
 

18- Todas as despesas são conciliadas com balancete e extrato bancários mensais, sendo 

preferencialmente utilizados os meios de transferência bancária, boletos ou 

depósitos em conta de fornecedores  para os pagamentos, diminuindo os riscos de 

controle e utilização de caixa em espécie. 

19- Todos os Atos da Diretoria são mantidos de acordo com o Estatuto e publicados no 

site www.rivieradopoente.com.br. 

 

 

V – DECISÕES VOTADAS EM  2018 e SOLUÇÕES: 

 

1) 17.06.2018 - Pauta 1 - Aprovação de valor mensal individual para proposta 
de outorga de Concessão de uso exclusiva onerosa, das vias públicas 
internas pela Prefeitura de Alvorada do Sul/PR;  

2) 17.06.2018 - Aprovou-se a proposta de compensação com o Município, 
R$48,59 mensal (Em 06 parcelas) para iniciar cobrança mensal de cada 
sócio imediatamente após aprovação da Lei de Concessão e dar execução 
de obra municipal conforme disposta em Lei pelo Município.  

3) 17.06.2018 - Pauta 2 - Aprovação de valor mensal individual para 
pavimentação das vias internas do loteamento; 

4) 17.06.2018 - Aprovou-se a opção: Asfalto Capa TS I5, com 52 votos por 
aclamação, representando 83,87 % dos sócios presentes, o valor de 
R$167,03, mensal, (Em 24 parcelas), a serem cobradas de cada sócio a 
partir da data em que o condomínio estiver registro no CNPJ com nova 
Razão Social.   

5) 17.06.2018 - Pauta 3 - Aprovação de valor mensal individual para 
Cerca/Fechamento do Loteamento: 

6) 17.06.2018 - Aprovou-se a opção: Paliteiro em Concreto, com 60 votos por 
aclamação, representando 96,77 % dos sócios presentes, porém para 
utilização de valor em caixa atual existente para o fechamento somente 
frontal do loteamento, ficando os restante dos 2.700 metros lineares totais 
para outra Assembleia após transformar em Condomínio. 

7) 17.06.2018 - Pauta 4 – Extra – Colocada no momento da AGE, 
necessidade de substituição da iluminação pública antiga por nova a base 
de LED: 

8) 17.06.2018 - Aprovou-se a opção: LED 30W COMPLETO, com 58 votos por 
aclamação, 93,54 % dos sócios presentes, com o uso de valor em Caixa 
existente, sendo prioridade em relação ao Paliteiro Frontal da Pauta 3. 

9) 17.06.2018 - Pauta 5 – Extra – Colocada no momento da AGE, 
comunicação da necessidade do Corte de Árvores da Travessa do Café 
com a Lavoura: Após explicação do Presidente, mesmo não sendo 
competência de Assembleia ou de ato por votação e sim de execução 



 

 
 

pública, todos concordaram unanimemente com a retirada das árvores e 
futura plantação ou ocupação do espaço com arbustos menores.  

10) 17.06.2018 - Pauta 6 – Extra – Colocada no momento da AGE, Festa 
Julina: Não haverá Festa Julina, que em média nos custa cerca de 
R$15.000,00. O fato ficou entendido por todos, que concordaram com a 
situação econômica e não realização da festa para este ano. 

11) Transformação em Condomínio, extinguindo a Sociedade, através de Lei Municipal 

com cessão de uso onerosa das vias públicas por 10 anos prorrogáveis por 10 anos, 

Lei já aprovada no Município, sob n° 2.507 de 28.08.2018 – Alvorada do Sul/PR, 

em contrapartida a execução de projeto de R$100.000,00 em prol da Prefeitura, 02 
(dois) empregos diretos nos primeiros 60 meses, 03 empregos entre o 61º mês até o 120º 
mês e após 04 empregos. 

12) Uso do valor em caixa a ser aplicado em Paliteiro de Concreto de Cercamento do 

Condomínio, ainda não realizado devido aguardar situação de registro definitivo de  

13) A relação de inadimplentes é mensalmente atualizada pelo setor de cobrança e em 

31.08.2018 consta 234.715,50 a receber. 

14) É fato que quando temos mais equipamentos como Portão Eletrônico na Portaria, 

Radiocomunicação, Câmeras de Gravação de Vigilância, Motocicletas e Veículos, 

além de outras como luzes de emergência nos pontos chaves dos imóveis comuns, a 

manutenção tem aumento de custos mensais. 

15) Folders com informações a visitantes e a prestadores de serviços ou entregas foi 

confeccionado e esta sendo entregue na Portaria para melhor esclarecimento das 

regras de nossa sociedade. 

 

 

VI– INFORMAÇÃO GESTÃO 2017 > 2018 GERAIS: 

 

1- Mantivemos os funcionários com uniforme e bonés. 

2- Mantivemos Terreno de Descarte de vegetais da jardinagem. 

3- Adquirimos várias ferramentas para serviços. 

4- Mantivemos a pintura das áreas de madeira e verniz, trapiches fixos. 

5- Adotamos de fato o controle de ponto por bastão eletrônico para vigilância. 

6- Mantivemos a manutenção de Placas de Sinalização, incluindo regras para Portaria 

para abertura de bagageiro. 

7- Efetivamos Inventário de Bens Gerais. 

8- Obtivemos Wifi gratuito em troca de Comodato de Antena do Clube. 

9- A Diretoria manteve-se integralmente durante todas as ações realizadas: 

 



 

 
 

REGINALDO – Presidente 

OSVALDO - Vice 

MÁRCIO – Secretário 

LOURDES – Segunda Secretária 

ROGÉRIO – Tesoureiro 

JOSÉ RUIZ – Segundo Tesoureiro 

 

  É o relatório. 

 

 

         Alvorada do Sul/PR, 25 de Outubro de 2018.  

 

REGINALDO APARECIDO BURHOFF 

Presidente 

 

ROGÉRIO CARLOS DIAS 
Primeiro Tesoureiro 


