
SCES - Setor de Clubes Esportivos
Sul Trecho 2 Conjunto 32/33 
CEP: 70297-400 Brasília-DF

Sede Social: 
(61) 3225-4540

99649-9664

ases@ases-df.org.br www.ases-df.org.br

RELATÓRIO DE GESTÃO

ASES-DF
2020

Gestão - Triênio 2018/2020

Brasília, Abril/2021

Capas Relatório de Gestão Ases 2020_Layout 1  4/29/21  17:15  Page 1



Atendendo às normas do GDF na pandemia, a Ases-DF reabre 
seus espaços para que você não deixe de ter momentos de 
lazer, reunindo sua família, e possa praticar esportes. Saúde 
e união são fundamentais para dias melhores que virão

Ases-DF:
seu espaço de lazer
em segurança para você 
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Prezado (a) associado (a),

Em janeiro/2020, iniciamos o último ano do nosso mandato com a firme disposição para desenvolver
todos os itens constantes do Plano de Ações 2020 aprovado pela Assembleia Geral em dezembro/2019,
coroando assim um período de muitas realizações.

Os direcionadores estabelecidos no início do mandato continuavam atuais e os resultados começavam
a aparecer:

Regularização dos imóveis da Ases-DF incluindo o uso da área pública

Os processos de regularização junto ao GDF caminhavam consistentemente, esperando-se para 2021 a
conclusão tão esperada de obtenção do habite-se de todos os imóveis do Lote 1-A e a aprovação de uso da
área pública;

Profissionalização da administração e aumento de receitas 

O processo de gestão da Ases-DF estava sendo aprimorado a cada dia, com a presença diária de um Di-
retor e um assessor voluntário orientando e acompanhando o trabalho da equipe administrativa / opera-
cional;

Concessão de resultados para os sócios proprietários

Os estudos de análise de viabilidade para implantação da “Transformação da Ases-DF” caminhavam com
o apoio do escritório TozziniFreire, tendo sido preparadas as bases para dar início ao processo.

Adicionalmente, no contexto do processo de “Transformação da Ases-DF”, os esforços visando eliminar
problemas do passado e buscar aproximação com os gestores do Píer 21 estavam produzindo efeitos, per-
mitindo antever que o ingresso da Ases-DF na Gestão do Píer poderia se dar de forma profissional e cola-
borativa. Essa visão se baseava nos seguintes fatos:

n Recebimento de relatórios mensais das ações operacionais do Píer 21;
n Recebimento de informações financeiras dos últimos 4 anos (balanços e DREs);
n Colaboração na condução de processos visando a regularização do Lote 1-A.

Essa empreitada vinha sendo levada a efeito pela Diretoria Executiva com o apoio, a experiência e a de-
dicação de cada membro dos Conselhos de Administração e Fiscal, e contando, ainda, com o trabalho co-
laborativo e voluntário de alguns sócios proprietários.
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Porém, ainda no primeiro trimestre de 2020, as nações se depararam com um problema de amplitude
mundial que levou à decretação de estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).

O despreparo da rede de saúde (pública e privada) para enfrentar essa crise levou o Governo Federal e
os governos estaduais a publicarem uma série de decretos visando reduzir a taxa de contaminação. O iso-
lamento social e o fechamento de estabelecimentos foram a estratégia para enfrentamento inicial da pan-
demia, enquanto não se dispunha de vacina ou outro tipo de tratamento para enfrentar um problema
dessa magnitude.

Com isso, em 19/março/2020, em atendimento às determinações legais, nosso Clube foi obrigado a in-
terromper suas atividades por período incerto. Essa determinação acarretou uma mudança significativa
nos planos de trabalho estabelecidos para 2020. Adicionalmente, o enfrentamento de uma situação inédita,
sem precedentes em todo o mundo, levou a Direção da Ases-DF a se juntar a outras entidades que viviam
o mesmo problema, para buscar soluções mais seguras.

Durante o ano, as medidas restritivas sofreram várias alterações acompa-
nhando a gravidade do problema; com isso, a gestão da Ases-DF teve
que, permanentemente, se adaptar às novas realidades.

Agora, encerrado o exercício de 2020, vimos apresentar este
Relatório de Gestão, por meio do qual objetivamos dar uma
visão geral do que foi feito e os resultados obtidos nesse ano
atípico.

Neste documento estão descritas as ações de enfrenta-
mento da crise, os avanços referentes aos processos de regu-
larização fundiária e os resultados financeiros obtidos no
período. Nas próximas páginas você poderá ver uma retros-
pectiva do que foi feito em 2020.

Neste momento, não podemos deixar de agradecer o esforço
e dedicação de todos os colaboradores da Ases-DF que, mesmo
num ano extremamente crítico para a saúde pública, não deixaram
em um momento sequer a nossa Associação desguarnecida, pelo con-
trário, se desdobraram para dar todo apoio à Ases-DF e aos seus associados.

À Diretoria e aos assessores voluntários que nos acompanharam nesses três anos dirijo os meus mais
sinceros agradecimentos, sabedor da competência e do esforço de cada um. Sem eles, com certeza, os re-
sultados não seriam os ora apresentados.

Aos Conselhos em particular, e aos associados em geral, também deixo o meu penhorado agradeci-
mento pelo apoio e críticas recebidos, os quais muito nos ajudaram a levar a termo o mandato encerrado.

Reafirmo que foi uma honra e um privilégio ter sido escolhido para dirigir a Ases-DF, junto com os demais
colegas de diretoria, nos últimos três anos. Graças às ajudas recebidas, cujos resultados estão espelhados
neste relatório, foi possível cumprir exitosamente o mandato.

Finalmente, expresso meus sinceros votos de sucesso e plenas realizações à Diretoria eleita para o triê-
nio 2021-2023, assim como aos conselhos administrativo e fiscal, repletos de colegas competentes, expe-
rientes, dedicados e comprometidos com o prosseguimento do projeto de transformação e desenvolvi- 
mento da nossa Associação.  

Ablleython Ribeiro do Nascimento
Diretor-Presidente
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Identificação
do Clube
O Clube
Ases-DF

A Associação dos Empregados do SERPRO de Brasília (Ases-DF) foi criada em 9 de junho de 1984 a partir
da fusão da Associação Atlética do SERPRO de Brasília com a Associação dos Empregados da Sede do SER-
PRO. Está localizada no Setor de Clubes Sul, Trecho 2, Conjunto 32/33. É uma entidade civil sem fins lucra-
tivos e sem distinção de nacionalidade, cor, credo religioso e/ou político. Dentre os princípios de visão,
missão e valores da Ases-DF estão a promoção de atividades desportivas, sociais e culturais, com respeito
ao espírito de solidariedade, harmonia, conforto e bem-estar social

A Ases-DF é um dos principais clubes de Brasília e está numa localização excelente, dispondo de ótima
infraestrutura para lazer e entretenimento que possibilita a realização de campeonatos esportivos, eventos
corporativos, atividades culturais, projetos sociais, feiras comerciais, casamentos, bailes, festas e shows.

Os espaços da Ases-DF são admirados e muito cobiçados por produtores e outros investidores que rea-
lizam eventos ou que pretendam instalar empreendimentos de porte e qualidade, sendo um point da Ca-
pital da República que, cada vez mais, se firma como um local de excelência para eventos de vários tipos.

Para isso, a Ases-DF atua de forma responsável e rigorosa, voltada para uma competente prestação de
serviços, seguindo todas as exigentes normas e leis brasileiras, prezando pela qualidade de tudo que dis-
ponibiliza, tanto para os seus associados como para o público em geral.

Suas dependências abrigam nove churrasqueiras, parquinho infantil, um campo de futebol oficial, um
campo de futebol society, dois campos de futebol de grama sintética, uma quadra poliesportiva, 3 quadras
de vôlei de areia e seis quadras de tênis (duas rápidas e quatro de saibro). Conta ainda com uma sauna e
um parque aquático composto por duas piscinas, sendo uma semiolímpica e uma infantil completa (com
toboágua e outros equipamentos). Estão disponíveis ainda duas lanchonetes, um ótimo salão de festas,
uma sala para reuniões e treinamentos, além de um espaço nobre na orla do Lago Paranoá, com paisagismo
e amplo estacionamento.

Criada inicialmente para atender os funcionários do SERPRO, a Ases-DF hoje conta com um número sig-
nificativo de associados que não possuem relação de trabalho com aquela empresa, mas nos escolheram
como o seu local de lazer, esporte, entretenimento e convívio. 

SCES - Setor de Clubes Esportivos
Sul Trecho 2 Conjunto 32/33 
CEP: 70297-400 Brasília-DF

Sede Social: 
(61) 3225-4540/99649-9664

ases@ases-df.org.br www.ases-df.org.br
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Gestão
Administrativa

Atuação junto a outros clubes / Sinlazer
Ciente da importância do relacionamento com os demais clubes, a diretoria, desde o início de sua gestão,

em janeiro de 2018, participou de todas as reuniões e encontros promovidos pelo Sinlazer-DF (sindicato
dos clubes), nos quais teve a oportunidade de, juntamente com os dirigentes clubistas da Capital Federal
e de outros estados, participar dos debates sobre variados assuntos, orientações e definições que afetam
a nossa coletividade.

Com isso, nossa associação vem se beneficiando dos ricos e proveitosos intercâmbios com os clubes
coirmãos, obtendo conhecimentos e colhendo boas lições nos relatos de experiências exitosas na gestão
clubista.

Em 2020, essa prática assumiu importância fundamental face aos impactos acarretados pela pandemia
COVID-19. Assim, desde o primeiro momento a diretoria da Ases-DF se engajou no movimento dos Clubes
e o Diretor Luis Gonzaga foi eleito para a presidência do Comitê de Crise implantado pelo Sinlazer, com a
missão de coordenar as ações de enfrentamento da pandemia no âmbito dos clubes e manter, para esse
mister, estreito relacionamento com os órgãos governamentais.

Durante o ano, respeitado os princípios de segurança, o Comitê atuou defendendo os interesses dos
clubes e, em muitos casos, prestando assessoramento aos órgãos governamentais.

Cabe destacar que é inédito e muito prestigioso para a Ases-DF esse destacado papel desempenhado
pelo Diretor Luis Gonzaga, que também é membro da diretoria do Sinlazer e lá integra várias comissões
importantes para tratar de assuntos dos clubes.

Ter um representante da Ases-DF nesses colegiados vem ajudando a fortalecer e abrir ainda mais os
canais de comunicação com o governo e outras instituições públicas, favorecendo o encaminhamento de
assuntos relevantes da nossa associação, como, por exemplo, o trato da regularização fundiária do Lote 1-
A e da área pública que ocupamos.

Ações de enfrentamento da pandemia COVID-21
Com a escalada da pandemia do COVID-19, em 19/março/2020, o Governador do Distrito Federal pro-

mulgou o Decreto Nº 40.539, estabelecendo uma série de medidas de enfrentamento ao novo coronaví-
rus.
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Dentre as medidas estabelecidas, destacava-se a proibição de funcionamento de:

I – Eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público;
IV – Academias de esporte de todas as modalidades;
VIII – Atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e 

clubes recreativos, e
XI – Estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares  

e restaurantes.

Posteriormente, foram editados novos decretos flexibilizando as medidas originais.
O item a seguir apresenta, de forma resumida, a evolução das medidas restritivas relati-
vas às atividades desenvolvidas na Ases-DF e as ações graduais de reestabelecimento adotadas pela
Ases-DF, sempre de acordo com as autorizações governamentais e protocolos previamente aprovados pelas
autoridades sanitárias.

Funcionamento do Clube
FASE 0 – Em 19 de março o Decreto Nº 40.539 determinou o fechamento dos clubes.

FASE 1 – Após o fechamento, a Ases-DF passou a funcionar apenas para o atendimento aos associados
e execução das atividades administrativas e de manutenção imprescindíveis. Assim que tomou conheci-
mento das determinações, de imediato, a Ases-DF colocou em férias um conjunto de empregados e, a se-
guir, ajustou a relação contratual da maior parte dos empregados para redução de jornada ou interrupção
do contrato de trabalho. Essas medidas permitiram reduzir a possibilidade de contágio mantendo uma
equipe mínima para operar a Ases-DF.

FASE 2 – Em julho/2020, novo decreto permitiu o funcionamento dos Clubes, respeitando-se rígidos pro-
tocolos de segurança. Assim, foi realizada no dia 11 de julho a reabertura do clube, funcionando com horário
reduzido das 8h às 17h.

Naquela oportunidade foi liberada somente a prática de esportes não coletivos (futevôlei, vôlei de areia
e tênis), desde que praticados no máximo por duplas. Adicionalmente, para evitar aglomerações, foi esta-
belecido que as partidas teriam duração máxima de 1 hora, sendo permitida a entrada de até 4 atletas por
vez em cada quadra e a prática desses esportes ocorreria mediante agendamento via telefone.

As demais áreas mantiveram se fechadas, sem uso, conforme determinava o decreto de reabertura.

Neste período a presença no clube seguiu os rígidos protocolos de segurança estabelecidos na legisla-
ção, com obrigatoriedade de manter o distanciamento entre as pessoas e a desinfecção periódica dos ob-
jetos e móveis disponibilizados para uso coletivo.

FASE 3 – Em 03 de outubro foram liberadas as demais áreas como: quadras de esportes, campos de fu-
tebol, piscinas, churrasqueiras e serviços de bar. Esses locais foram reabertos com o estabelecimento de
limitação de pessoas e respeitando se os respectivos protocolos de higienização e segurança.

Ajuste do Quadro de Pessoal

Com a promulgação do Decreto nº 40.439, em 19/março/2020, proibindo o funcionamento dos Clubes
Recreativos, a Diretoria da Ases-DF, considerando a Medida Provisória nº 927 de 22/03/2020, decidiu colocar
13 colaboradores em férias. A escolha dos profissionais se deu em função de eles pertencerem a grupo de
risco ou por já terem direito ao gozo de férias. 

Na sequência, foi elaborado um Plano de Trabalho definindo a atuação do corpo funcional durante o
período em que a Ases-DF tivesse limitação de funcionamento, de forma a garantir o atendimento aos as-
sociados e a manutenção das atividades essenciais.

De forma geral, esse plano previa:

1. Suspensão do contrato de trabalho de alguns colaboradores e 
2. Redução de Jornada com redução de salário de outros.

Observe-se que foi adotado, quando possível, o teletrabalho de forma a minimizar contato entre os co-
laboradores que estivessem atuando normalmente ou com redução de jornada.

Essas medidas foram sendo ajustadas ao longo do tempo, de modo a se manter o equilíbrio entre o
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CONTRATO DE DESPESAS Valor do 
Contrato

Valor 
reduzido

HNB Casa de Saúde - ME 6.000,00

BTS Transporte Escolar Ltda 3.309,70

Hospital Dia Samdel 640,00

UPS Panificadora e Confeitaria 581,75

Smart Soluções Inteligentes 435,20 304,56

ECosense Ambiental Ltda - ME 1.045,00

Homilie Serviços de Emergência 393,45

SKY Brasil Serviços Ltda 155,90

DSH Conservação e Limpeza Ltda - ME 2.244,00

Prontual Container 800,00

Saúde Sim Ltda 19.605,31 18.795,24

TOTAL 35.210,31 19.099,80

REDUÇÃO 46%

pessoal ativo e a demanda operacional. O demonstrativo a seguir mostra, mês a mês,
o quantitativo do quadro de pessoal em 2020, nas modalidades contratuais em que

foram colocados durante a pandemia, tudo em consonância com a legislação vigente
à época.

É de se destacar o apoio fundamental do nosso escritório de contabilidade, CON-
SULTHABIL, que elaborou as minutas de contratos com a suspensão ou a redução de
jornada de trabalho.

Ressalte-se que essas medidas foram adotadas sob o amparo da Medida Provisória nº 936,
de 1º de abril de 2020 que implantava o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda, ou seja, apesar de acarretar significativa redução das despesas com pessoal, os

Período
em 2020

Contrato
Normal

Férias
antecipadas

Suspensão
contrato

Redução
jornada TOTAL

Abril 15 13 28

Maio 2 22 4 28

Junho 1 22 5 28

Julho 3 21 4 28

Agosto 6 19 3 28

Setembro 6 19 3 28

Outubro 13 12 3 28

Novembro 16 12 28

Dezembro 16 12 28

REGIME ESPECIAL

Revisão dos Contratos de Despesa
Considerando a paralização das atividades da Ases-DF, a administração buscou a suspensão / redução

de escopo dos contratos de despesa. Essa negociação contou com o apoio do escritório TozziniFreire, que
elaborou o documento padrão que foi encaminhado aos prestadores de serviços soli citando a Suspensão
Contratual. Como resultado dessa ação, obtivemos uma redução mensal de despesas de cerca de R$ 19
mil, equivalente a 46% do conjunto negociado

10 RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 / ASES-DF
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impactos financeiros para os colaboradores foram minimizados pela ajuda do governo
federal previstos na MP.

Revisão dos Contratos de Receita

Os decretos que limitaram o funcionamento da Ases-DF também impactaram o fun-
cionamento da Galeteria Beira Lago e da Academia Club 22.

No caso da Galeteria, a vedação do atendimento presencial de clientes, e, posterior-
mente, as medidas de distanciamento impostas pelo GDF, acarretaram a queda signifi-
cativa nas receitas daquele estabelecimento, chegando a 42% em relação ao previsto para
2020. Além das limitações impostas ao funcionamento de restaurantes, a Galeteria sofreu no início
de abril/2020 um sinistro (incêndio na cozinha) que agravou as condições de funcionamento do empreen-
dimento.

Aproveitando o período de realização das obras associadas ao sinistro, a Galeteria decidiu realizar re-
forma do mezanino que estava há mais de 6 meses bloqueado em função do piso ter cedido em boa parte
de sua extensão. Também deve ser ressaltado que, durante as obras para recuperação da cozinha, foi de-
tectada deterioração no baldrame de várias paredes na área posterior à cozinha, decorrente de vazamento
de esgoto que solapou o piso e a base das paredes.

Observe-se que esses problemas construtivos foram decorrentes da edificação inicial da Sede da Ases-
DF e do antigo restaurante (Cabana da Árvore), tendo as despesas de recuperação sido arcadas integral-
mente pela Galeteria Beira Lago. Em face disso e para não impor condições que não podiam ser enfrentadas
pela Galeteria, a Direção da Ases-DF decidiu alterar a cláusula que define o pagamento mensal, mantendo-
se apenas o valor percentual do aluguel sobre o faturamento mensal, excluindo-se o limite mínimo de pa-
gamento (piso do aluguel) durante a pandemia.

Com relação à Academia Club 22, desde 2019 as partes buscavam uma negociação em função da queda
de receita provocada pala concorrência das academias “low cost” implantadas nas suas proximidades. Após
muita negociação, foi acordado um ajuste reduzindo o aluguel mensal de R$ 54 mil para R$ 40 mil, a partir
de 1º de janeiro de 2020. Adicionalmente, em função da pandemia, a partir de 19 de março até 05 de agosto
de 2020, o aluguel mensal foi reduzido para R$ 30 mil, para amenizar os impactos das restrições impostas
pelos decretos governamentais para esse tipo de atividade. Com o retorno gradual do funcionamento da
academia, ficou ajustado o pagamento mensal de R$ 40 mil até 31 de dezembro de 2020.

Outras ações administrativas
Além das ações para enfrentamento das medidas restritivas impostas pelos decretos governamentais,

a Administração da ASES decidiu aproveitar o período de fechamento do Clube para executar pequenas
obras de melhoria das instalações físicas da associação, de forma a torná-la mais agradável e segura para
os associados. A seguir, as ações de maior significância realizadas em 2020:

Churrasqueiras
A área das churrasqueiras mereceu especial atenção por parte da equipe de manutenção, tendo

em vista que essa é de uso intensivo pelos associados. 

De início, foi feita manutenção em todos os caminhos de acesso às churrasqueiras, dando maior
segurança para quem caminha por essas vias:
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O piso das churrasqueiras, originalmente feito com peças quadradas de cerâmica, apresentava
desgaste, com muitas peças trincadas ou com sinais de descolamento, acarretando, além do mal as-
pecto, risco para os usuários.

Para sanar esse problema, foi feita a substituição do piso de todas as churrasqueiras utilizando
revestimento cerâmico que imita madeira. Essa substituição, além de melhorar a qualidade do piso,
deu maior harmonia ao ambiente como um todo. 

A N T E S

D E P O I S

Além dessas melhorias, foi feita a pintura interna e externa de todas as churrasqueiras.

O mobiliário de madeira maciça foi lixado e recebeu pintura de verniz, deixando-
o com aparência impecável. Adicionalmente, foi feito ajuste na fixação das partes de

cada móvel, tornando-os mais seguros para uso dos associados.
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Portaria
A entrada do Clube também mereceu atenção da área de manutenção. Foram trocadas as te-

lhas da área de estacionamento ao lado da guarita, dando uma melhor aparência e proteção
para o espaço.

A N T E S

D E P O I S

Área                
apoio Tênis

A área de apoio às quadras
de tênis recebeu pintura geral
dando-lhe melhor aparência.
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Prédio do Bar / Lanchonete da Piscina
A edificação recebeu pintura geral e retirada de pontos de infiltração, o que melhorou

sua aparência:

Salão de Festas OASES
Assim como outras edificações da Ases-DF, o Salão OASES apresentava problemas de infiltração que

necessitavam de reparos imediatos. As fotos a seguir mostram a situação antes e após as reformas.

Adicionalmente, no início do segundo semestre de 2020 foi observado vazamento na cobertura
do Salão OASES, que acarretou danos ao forro, conforme apresentado a seguir. Para solução desse
problema, foi necessária a troca de algumas placas da cobertura do salão e conserto do forro dani-
ficado pela infiltração. As fotos a seguir mostram a situação nos dois momentos.

D E P O I S

A N T E S D E P O I S

A N T E S

A N T E S
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D E P O I S

Prédio da Administração
O prédio da Administração encontrava-se com vários pontos de infiltração e a pintura estava des-

gastada em diversas partes. Foram eliminadas todas as infiltrações e feita a pintura geral (interna e
externa) de toda a área.

A N T E S

D E P O I S
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Regularização Fundiária
Ao iniciar a gestão que ora encerra, a Diretoria, com o apoio do Conselho de Administração, passou a

atuar no sentido de preparar a associação para os desafios que se apresentavam para o futuro próximo.

Uma das prioridades definidas foi à adoção de medidas que possibilitassem preparar a Ases-DF para,
na data aprazada, absorver o nosso principal empreendimento, o Shopping PIER 21.

Nesse sentido, em 2019 a Diretoria buscou retomar o relacionamento direto com os empreendedores
daquele estabelecimento, que há anos estava abalado por problemas ocorridos no passado. Foram reali-
zadas várias reuniões nos últimos três anos aproximando os gestores das duas entidades e que vieram a
trazer os seguintes benefícios concretos:

n Recebimento de relatórios mensais das ações do Píer 21;
n Recebimento de informações financeiras dos últimos 4 anos - 2016 a  2019 (balanços e DREs)

permitindo à Ases-DF acompanhar os resultados financeiros e ter noção do montante de recursos que
deve ser aportado a partir de 2023 (estimativa R$ 1,3 milhões/ano); e

n Participação conjunta na condução de todos os assuntos relacionados à pretendida regularização do
Lote 1-A, assim como na de todas as ações pertinentes. Os processos passaram a ser coor de nados pela
Ases-DF e o Píer 21 colabora. Em resumo, in verteu-se a situação anterior, em que havia pouco ou nenhum
enten dimento com o Píer, e este conduzia os processos sozinho ou com indevida ascendência e supremacia
devido à pouca ou nenhuma participação da Ases-DF, que foi considerada for malmente (nos processos)
como omissa pelos órgãos públicos.

Apesar de 2020 ter sido atípico, com o desenvolvimento de poucas atividades no Clube, esse foi um ano
de trabalho intenso da Diretoria, do escritório de advocacia TozziniFreire e da empresa de arquitetura
ARKHE Consultoria e Projetos, juntamente com as equipes técnicas do Píer 21, buscando regularizar todas
as edificações do Lote 1-A e obter os alvarás e licenças que darão regularidade ao citado lote e às edificações
nele situadas.

Considerando:

n Os projetos elaborados e entregues ao CAP/SEDUH com a documentação de todas as edificações rea-
lizadas no Lote 1-A, incluindo a Sede da Ases-DF, o Salão OASES, a Galeteria Beira Lago, a Academia Club
22, o Shopping, o parque aquático e todas as outras edificações complementares e

n As análises e questionamentos gerados pela CAP/SEDUH com a indicação de problemas potenciais
referentes às edificações que poderiam impactar a concessão do HABITE-SE,

A Diretoria da Ases-DF, juntamente com as assessorias jurídica e técnica, participou de mais de uma de-
zena de reuniões com a CAP/SEDUH, PROMAI e outras autoridades do GDF para discutir detalhes dos pro-
jetos apresentados e ajustes que possibilitassem aumentar a segurança de aprovação do projeto. 

Subestação de energia elétrica
Em função do tempo de vida, o prédio da subestação apresentava sinais pontuais

de deterioração. Para revigorar o imóvel, foram eliminados os sinais de infiltração e
realizada a pintura total do imóvel. A seguir, fotos da situação original e após a pintura:

D E P O I SA N T E S
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Hoje, o processo encontra-se em estágio avançado de análise, prevendo-se
sua conclusão para os próximos meses, com as seguintes possibilidades de re-
gularização:

n Estabelecimento de Taxa de Compensação Urbanística em contrapartida ao des-
cumprimento de alguns parâmetros construtivos; ou a

n Concessão de Habite-se parcial para edificações Ases-DF; ou a
n Concessão de Habite-se parcial para Píer 21, até a aprovação do novo PPCUB, pois

até o momento não se vislumbra a regularização da edificação do Píer 21 com o simples
estabelecimento de uma Taxa de Compensação Urbanística.

As alterações previstas para o PPCUB – Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico
de Brasília (área onde se localiza a Ases-DF e o Píer 21) encontram se em discussão e serão funda-
mentais para a regularização total do Lote 1-A.

Com relação ao uso da área pública, há vários anos a Ases-DF, com o apoio do Sinlazer e de outros par-
ceiros, vem buscando a aprovação de uma lei que permitisse a regularização pacífica do uso das áreas pú-
blicas que são ocupadas pelos clubes há décadas. Em 2019, com a aprovação da Lei 6.248, de 26/dez/2018,
a Ases-DF elaborou e protocolou no dia 09/janeiro/2020, na Terracap um projeto pleiteando a ocupação
da área pública utilizada, lindeira aos nossos dois lotes escriturados, que sempre estava sob questiona-
mento do GDF, com multas e outras sanções aplicadas ao clube.

Considerando as condições altamente desfavoráveis estabelecidas na legislação aprovada, para utiliza-
ção da área pública, a Ases-DF, juntamente com o Sinlazer, manteve durante todo o ano intensivo relacio-
namento com os órgãos envolvidos no processo, visando negociar condições mais equilibradas para as
partes.

Esse esforço resultou na elaboração do Projeto de Lei (PL) que será encaminhado pelo governador à
Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) no início do primeiro semestre de 2021, com expectativa de
rápida aprovação, tendo em vista o atendimento também dos interesses das entidades religiosas, que se
beneficiarão igualmente.

O PL estabelece condições favoráveis há muito esperadas para a regularização das Unidades Imobiliárias
ocupadas por entidades que não possuem escritura (receberão uma Concessão de Direito Real de Uso).
Adicionalmente, o Projeto de Lei visa também a regularização das áreas públicas contíguas a essas Unidades
Imobiliárias, incluindo as que possuem lotes escriturados, que é o caso da Ases-DF.

O PL foi elaborado pela Terracap, em conjunto com o Sinlazer, com a participação direta do Diretor Luis
Gonzaga, que integra a Comissão de Regularização Fundiária daquele sindicato. Aprovada a lei, serão cum-
pridos os requisitos exigidos – todos viáveis para os clubes, inclusive para a Ases-DF. 
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Eventos
Sociais

Matinê Carnavalesca
Considerando as medidas de isolamento social determinadas pelo GDF em março/2020, a Ases-DF ficou

impedida de realizar a maioria das festas constantes de seu calendário de eventos.

Das tradicionalmente realizadas pela Ases-DF, aconteceu apenas a Matinê Carnavalesca no dia 23/feve-
reiro/2020: 
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Outros eventos, como o Jantar Dançante do Dia das Mães, a comemoração do
Dia dos Pais, a Festa Junina e a comemoração do Dia das Crianças não foram rea-
lizados face às limitações decorrentes do isolamento social.

Funn Fest
Em janeiro e fevereiro/2020 foi realizado o evento Funn Fest no Espaço Orla com a

apresentação de shows variados aos finais de semana. As apresentações de Thiaguinho,
Periquis, Tomate, Jeito Moleque, Belo e Cleber e Cauã levaram alegria e animação a cen-
tenas de participantes dos eventos realizados.

Restaurante Laguna
Respeitando as medidas de afastamento social e demais determinações impostas aos restaurantes pelos

decretos de enfrentamento à COVID 19, em setembro/2020, foi instalado no Espaço Orla o Gastro-Bar La-
guna, com uma proposta inovadora para o funcionamento de um restaurante.

Os sócios da Ases-DF que frequentaram o espaço constataram não só a segurança do local, como a be-
leza de suas agradáveis e confortáveis instalações, com um belo visual do lago. O Laguna, virou um sucesso
na cidade, dando maior visibilidade à Ases-DF.

Esse empreendimento tinha um contrato inicial de funcionamento de 3 (três) meses e, pouco antes do
término da vigência, considerando o sucesso constatado negociou-se, em melhores con-
dições para a Ases-DF, a continuidade da locação da área para todo o ano de 2021.

Vale destacar que o contrato com o Laguna foi uma excelente oportuni-
dade para garantir receita para a Ases-DF numa época, em que não só a as-
sociação, como outros clubes, estabelecimentos comerciais e projetos
foram paralisados em função da pandemia e não se encorajavam para
abrir ou reabrir negócios face as severas restrições da legislação. 
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Eventos
Esportivos

Em 2020 os espaços destinados à prática esportiva foram utilizados apenas nos meses de janeiro e fe-
vereiro. Mesmo após o decreto de flexibilização de uso dos clubes, os usuários não se interessaram pela
utilização das quadras de esporte, em especial, pelas quadras de grama sintética que tinham elevada fre-
quência no período anterior à pandemia.

Após a flexibilização decretada pelo governo, apenas o futevôlei e as aulas de hidroginástica voltaram
às atividades: 

Futevôlei
A utilização das quadras de futevôlei voltou a partir de 11/07 quando foram eliminadas as medidas res-

tritivas para o uso desses espaços. Mesmo assim, a utilização foi bastante reduzida face o receio de contágio
por parte dos usuários. 

Esse fato não impediu a promoção, pelo Prof. Tapioca, do 4º Natal sem Fome. Assim, no dia 12 de dezem-
bro, foi realizado o evento com a coleta de alimentos e brinquedos para serem doados a crianças com câncer. 

O evento, promovido pelo Tapioca Team, foi um sucesso. A confraternização reuniu alunos de futevôlei,
a diretoria atual e a futura da Ases-DF, a Secretária de Esportes e Lazer do DF, Celina Leão, além de espor-
tistas famosos de Brasília. O resultado, cerca de 40 cestas básicas, foi doado à Abrace – Associação Brasileira
de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias, no Guará II.

Partidas de futevôlei, boa conversa e a super galinhada, com 10 quilos de galeto doados pela Galeteria
Beira Lago, deram o tom alegre e de solidariedade de quem participou do 4º Natal sem Fome Tapioca Team.
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Hidroginástica
No início de 2020 a procura pela Hidroginástica foi muito aumentada devido a

propaganda utilizando Outdoor do próprio Clube, colocação de um frontlight no Lago
Sul, indicações dos próprios alunos já matriculados e por parte de outros profissionais,
agregado ao preço coerente com a situação do momento, às condições de limpeza e da
qualidade dos profissionais da Hidro Fitness e do Clube Ases-DF.

Porém, essa atividade foi interrompida em março e só retornou, com muita cautela,
em 05 de outubro de 2020, logo após a liberação para uso das piscinas.

As alunas extremamente ansiosas e relatando piora no quadro de saúde pelo fato de
estarem paradas durante o período de longa quarentena. Relatos de dores nas articulações, depres-
são, ansiedade, solidão.

Todos muito conscientes que esse retorno seria seguindo um rígido protocolo. Para tanto, foram segui-
das as seguintes orientações:

n Os professores ministraram aula utilizando máscara;
n Proibido squeezes e calçados na borda da piscina;
n Espaçamento entre as bolsas e roupões de 1,5m;
n Enquanto fora da água, obrigatório o uso de máscara;
n Dentro da piscina não era obrigatório o uso de máscara;
n Distanciamento de 2m entre os alunos;
n Após o término da aula, todas iam direto para casa;
n Limitação do nº de alunos por turma - máximo de 20 na piscina. 
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Acão
Social

Vem Brincar Comigo
Em 2020 não foi possível a realização das tradicio-

nais ações sociais que, anualmente, abriam as portas
do clube para quase duas dezenas de escolas e pro-
porcionavam alegria a crianças que não tinham opor-
tunidade de frequentar um complexo aquático.

Porém, a pandemia não impediu a Ases-DF de par-
ticipar de ações sociais. Além do Natal Sem Fome,
promovido pelo mestre Tapioca, a Ases-DF participou
da campanha “Vem Brincar Comigo” promovida pela
Primeira-Dama do GDF com o objetivo de recolher
brinquedos e livros para doar às crianças carentes.

Neste sentido, os clubes de Brasília e o Sinlazer
uniram forças para apoiar o projeto. As doações po-
deriam ser feitas na Secretaria da Ases-DF ou de qualquer outro clube filiado ao Sinlazer. As doações rece-
bidas foram encaminhadas ao GDF, que entregou às crianças carentes entre os dias 5 e 12 de outubro,
quando é comemorado o Dia das Crianças. 
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Execução Orçamentária 2020 (Receitas)
Conforme citado anteriormente, o ano de 2020 foi muito desafiador para o mundo, levando as organi-

zações a se reinventarem para fazer frente à nova realidade, trazida pela pandemia do COVID-19. Nesse
contexto, por conta das decisões governamentais, a Ases-DF foi obrigada a interromper o seu funciona-
mento durante grande parte do ano e a adotar medidas de isolamento social e outras que, mesmo depois
da reabertura, impactaram as receitas e despesas da associação.

A Ases-DF, assim como os demais clubes de Brasília, teve que adaptar-se à nova realidade, empenhando-
se por buscar a manutenção do equilíbrio financeiro e o cumprimento de suas obrigações estatutárias, for-
mulando soluções que permitissem enfrentar as adversidades enfrentadas não apenas pela associação
como pelas empresas parceiras, que também foram obrigadas a interromper suas atividades.

Não obstante, a Ases-DF conseguiu manter contratos ativos, garantindo a segurança da associação, a
continuidade dos serviços, operando da melhor forma possível e cumprindo também os compromissos
firmados. Para tanto, teve que fazer ajustes operacionais, reduzindo contratos de receita e de despesas,
alguns destes últimos mediante suspensão. O cuidado principal foi não perder de vista o equilíbrio entre
as despesas e as receitas.
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RECEITAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 “Variação 
2020/2019”

1.514.981,63 1.645.976,42 1.593.413,27 1.423.449,56 -169.963,71 

1.477.189,54 1.166.435,71 1.338.142,02 927.177,39 -410.964,63 

 613.334,46  593.317,73  673.985,72 353.345,18 -320.640,54 

- 1.594.636,06 99.471,04 87.051,25 -12.419,79 

TOTAL RECEITAS 
OPERACIONAIS 3.605.505,63 5.000.365,92 3.705.012,05 2.791.023,38 -913.988,67 

TOTAL RECEITAS 
OPERACIONAIS 
(SEM PROVISÕES)

3.605.505,63 3.405.729,86 3.605.541,01 2.703.972,13 -901.568,88 

Como pode ser observado, no último ano ocorreu significativa frustração de receita que, desconside-
rando as provisões, totalizou cerca de R$ 901 mil, ou seja, aproximadamente 25% da receita apurada em
2019.

Os Gráficos a seguir mostram a composição da receita da Ases-DF e a evolução comparativa com os úl-
timos anos, destacando-se:

n As Contribuições Associativas responderam por cerca de 51% das receitas totais, seguida da categoria
Receitas com Locações que correspondeu a 33% do valor total arrecadado em 2020 e

n A evolução no último ano mostra retração em todas as categorias de receita:
Contribuições Associativas -11%
Locação de Espaços -31%
Outras Receitas -48%

O quadro abaixo apresenta o resumo consolidado das receitas referente aos 4 últimos anos:

1.423.449,56 ; 
51%927.177,39 ; 33%

353.345,18 ; 13%
87.051,25 ; 3%

Composição da receita em 2020

Contribuições Associativas Receitas com Locações
Outras Receitas Reversão de Provisões
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Contribuições Associativas

No caso das Contribuições Associativas devem ser destacados dois fatos: (i) que o valor das mensalida-
des não foi reajustado em 2019 e em 2020 e (ii) para 2020 estava previsto o ingresso de novos associados
que, em boa parte, não se concretizou face às medidas de isolamento impostas aos clubes terem coincidido
com o período de ingresso desses associados. De qualquer forma, observa-se que o quantitativo de asso-
ciados em dez/2019 é o mesmo que em dez/2020, tendo sido compensadas as saídas com o ingresso de
novos associados.

Na previsão orçamentária foi estimada uma receita da ordem de R$ 1,7 milhão, porém, observou-se ao
final do ano uma arrecadação de apenas R$ 1,4 milhão (18% de frustração em relação ao previsto), devido,
basicamente, ao não ingresso de novos associados (dos 200 esperados, conforme deliberação da Assem-
bléia Geral Ordinária realizada no dia 28.11.2019, associaram-se apenas 64 pessoas).

Número Associados dez/19 dez/20
507 507

Proprietario 22 22

359 359

TOTAL 888 888 
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Receitas com Locação

O grupo Receitas com Locação apresentou queda significativa de cerca de R$ 410 mil decorrente das
restrições de funcionamento impostas pelo Decreto 40.539 de 19/03/2020, que impediram o funciona-
mento de uma série de atividades durante boa parte de 2020.

RECEITAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 “Variação 
2020/2019”

Receitas com 
Locações

1.477.189,54 1.166.435,71 1.338.142,02 927.177,39 -410.964,63

Aluguel Galeteria 
Beira Lago

220.046,04 220.046,04 384.524,54 207.962,13 -176.562,41

Aluguel Espaços 
Sede/Reg/Clube

13.688,73 17.692,48 27.038,48 6.836,81 -20.201,67

Espaço The Garden 11.130,98 25.099,67 30.000,00 25.555,80 -4.444,20

Espaço Orla 92.605,00 48.500,00 65.000,00 86.337,29 21.337,29

Espaço Área Verde 91.500,00 31.500,00 40.000,00 130.165,60 90.165,60

Espaço Lanchonete 
Piscina/Sport Bar

16.295,64 12.625,12 21.419,49 3.832,04 -17.587,45

Locação Uso Terreno 
(Paineis Tipo Triedro)

19.816,00 - 22.500,00 3.000,00 -19.500,00

Saída de Emergência 
Píer 21

37.648,20 37.648,20 45.307,51 42.971,59 -2.335,92

Aluguel 
Estacionamento Píer 21

385.164,00 124.194,00 - - -

Arrendamento Espaço 
Massagem Clube 22

7.101,96 6.510,13 - - -

Academia Clube 22 571.157,99 638.342,07 702.000,00 420.516,13 -281.483,87

Locação de Mesas 
e Cadeiras

8.035,00 1.528,00 352,00 - -352,00

Restaurante/
Lanchonete Ginásio

3.000,00 2.750,00 - - -

Para o exercício de 2020 foi estimada uma receita da ordem de R$ 1.230 mil e se arrecadou R$ 927 mil,
representando uma queda de 25% em relação ao previsto para o ano. No comparativo entre o realizado
em 2020 e com o realizado em 2019, a queda foi de 31%.

a) Galeteria Beira Lago – Conforme citado anteriormente, o impedimento de funcionamento, as medi-
das distanciamento impostas pelo GDF e a paralização para sanar os problemas ocorridos (o incêndio na
cozinha, o abalo no mezanino e a infiltração/deterioração na estrutura das paredes da cozinha), acarretaram
queda significativa nas receitas da Galeteria, chegando a 42%, no comparativo com o previsto para 2020, e
queda de 46% quando comparado com o realizado em 2019. 

b) Com relação à Academia Club 22 foram feitas 3 negociações do valor locatício: em janeiro/20 redução
do aluguel mensal de R$ 54 mil para R$ 40 mil no período de 1º de janeiro a 18 de março de 2020, face a
dificuldades financeiras enfrentadas por aquela locatária em função da concorrência das academias de
baixo custo. A partir de 19 de março até 05 de agosto de 2020, o aluguel mensal foi reduzido para R$ 30
mil, a fim de amenizar os impactos das restrições impostas a esse ramo de atividade. Com o retorno gradual
das atividades, ficou ajustado o pagamento mensal de R$ 40 mil até 31 de dezembro de 2020.

c) Espaço Orla – Apesar das dificuldades relativas aos contratos de receita, o resultado referente à loca-
ção desse espaço corresponde a um contrato firmado no final de 2019 para utilização do espaço em janeiro
e fevereiro para a realização da Funn Fest.

d) Espaço Área Verde – Com a flexibilização do uso de espaços, em agosto/2020 a Ases-DF fechou con-
trato para implementação de um restaurante na área verde junto à orla do lago – Restaurante Laguna. Essa
locação, inicialmente por um curto período, acabou sendo prorrogada para 2021 em condição bastante
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atraentes. Na locação inicial, o valor locatício se mostrou bastante atraente, triplicando o montante arreca-
dado em anos anteriores (receita superior a R$ 130 mil).

e) Com relação aos demais contratos de receita, eles foram suspensos em virtude do fechamento do
clube, afetando o resultado previsto.

Outras Receitas

No grupo Outras Receitas houve uma queda de cerca de R$ 320 mil, decorrente, em grande parte, das
vedações e restrições impostas para uso das instalações da Ases-DF pelos associados e convidados (locação
de quadras, churrasqueiras etc.)

Para esse grupo de receita, foi feita uma estimativa da ordem de R$ 775 mil e se arrecadou apenas R$
353 mil, o que representou menos da metade do inicialmente previsto (redução de 54%). Observando-se
os detalhes, nota-se que a frustração de receita foi generalizada, isso porque todas estão relacionadas com
o uso dos espaços da Ases-DF, com exceção apenas de um item – Comissão de Agenciamento (Icatu Segu-
ros) – que não depende da utilização dos espaços do clube.

RECEITAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 “Variação 
2020/2019”

Outras Receitas 613.334,46 593.317,73 673.985,72 353.345,18 -320.640,54 

Taxa de Eventos Sociais 31.039,86 34.296,00 25.984,28 1.389,00 -24.595,28 

Taxa de Agenciamento 45.662,22 39.622,13 64.851,71 145.951,71 81.100,00 

Taxas Diversas 14.905,26 18.542,17 8.442,77 4.918,20 -3.524,57 

Aluguel de 
Churrasqueiras

67.687,00 67.408,00 71.629,44 26.173,25 -45.456,19 

Taxa Exame 
Médico Piscina

40.550,00 40.990,00 47.530,00 15.490,01 -32.039,99 

/Quadra Poliesportiva
47.735,50 61.278,40 85.425,00 8.488,00 -76.937,00 

Locação Quadra 
de Volei

29.796,56 30.537,52 34.768,13 20.318,93 -14.449,20 

Aluguel de Campo 
Sintético

241.558,00 221.643,51 198.558,51 82.343,06 -116.215,45 

Aluguel do Salão Social 94.400,06 79.000,00 77.826,00 8.880,00 -68.946,00 

Hidro Fitness - - 58.969,88 39.393,02 -19.576,86 

Reversão de Provisões

Os valores alocados nessa conta correspondem à reversão de provisões efetuadas em 2020 referentes
a despesas de pessoal e que não foram realizadas.

RECEITAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 “Variação 
2020/2019”

- 1.594.636,06 99.471,04 87.051,25 -12.419,79
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Execução Orçamentária 2020 (Despesas)
Considerando as limitações impostas ao funcionamento da Ases-DF, em 2020 a administração adotou

postura extremamente conservadora na gestão das despesas. Nesse sentido, foram utilizados todos os
mecanismos permitidos pela legislação que possibilitassem a sua redução.

O quadro a seguir mostra, de forma sintética, a evolução das DESPESAS da Associação referente aos úl-
timos 4 anos:

DESPESAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 “Variação 
2020/2019”

Desp. Pessoal 1.839.382,91 1.695.272,60 1.705.654,45 1.207.434,92 -498.219,53 

230.623,89 301.516,80 356.175,41 198.531,52 -157.643,89 

208.157,80 130.544,19 230.591,88 212.085,31 -18.506,57 

121.525,36 107.790,80 87.875,91 18.232,73 -69.643,18 

235.381,64 246.392,67 195.422,65 142.116,39 -53.306,26 

547.103,10 559.040,36 670.627,42 621.963,79 -48.663,63 

3.754,08 17.133,40 24.755,71 30.059,50 5.303,79 

581.799,91 540.987,86 511.814,30 469.665,06 -42.149,24 

TOTAL DAS DESPESAS 
OPERACIONAIS 3.767.728,69 3.598.678,68 3.782.917,93 2.900.089,22 -882.828,71 

Como pode ser observado, as despesas em 2020 corresponderam a pouco mais de R$ 2.900 mil com
redução superior a R$ 882 mil, se comparado com o exercício de 2019. As ações adotadas e observações
pertinentes serão apresentadas em cada grupo de despesa.

Se analisarmos a evolução das despesas, observamos que todas as categorias apresentaram redução,
à exceção das Despesas Tributárias.
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Despesas com Pessoal

Em 2020, o grupo Despesas com Pessoal apresentou uma redução de cerca de R$ 498 mil, decorrente
da aplicação da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, de 1º  de abril de 2020, convertida na LEI Nº 14.020, de 6 de
julho de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com a defi-
nição de medidas trabalhistas de socorro, para enfrentamento do estado de calamidade pública.

Logo após a decretação das restrições de funcionamento do clube, a Ases-DF adotou uma série de me-
didas visando garantir a saúde de empregados e associados. Conforme citado anteriormente, foram im-
plantadas medidas para reduzir o quadro de pessoal ativo, acarretando a redução das despesas com
pessoal.

O quadro a seguir mostra a situação dos 28 funcionários da Ases-DF, ao longo do tempo, desde a de-
cretação do fechamento dos clubes:

Período 
em 2020

Contrato 
Normal

Regime Especial
TOTALFérias 

Antecipadas
Suspensão 
Contrato

Redução 
Jornada

Abril 15 13 28

Maio 2 22 4 28

1 22 5 28

3 21 4 28

Agosto 6 19 3 28

6 19 3 28

13 12 3 28

16 12 28

16 12 28

A adoção de regime especial durante o ano de 2020, acarretou a redução dos valores despendidos no
exercício. O quadro a seguir mostra a evolução das despesas de pessoal nos últimos anos, onde pode ser
observada a redução de R$ 498 mil, que equivale a cerca de 29% das despesas realizadas no ano anterior.

DESPESAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 "Variação 
2020/2019"

Despesas de Pessoal 1.839.382,91 1.695.272,60 1.705.654,45 1.207.434,92 -498.219,53

Salários e Ordenados 891.277,22 837.741,73 797.288,65 524.429,00 -272.859,65

Encargos Sociais 306.819,89 272.218,37 261.355,19 169.630,72 -91.724,47

Benefícios Sociais 641.285,80 585.312,50 551.671,21 445.930,32 -105.740,89

Provisões - - 95.339,56 67.444,88 -27.894,68
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Serviços Públicos

O quadro a seguir mostra a evolução das despesas com serviços públicos onde se nota uma redução
superior a R$ 157 mil em comparativo ao realizado no exercício 2019 (menos 44%). Essa redução se deve
ao fato de que o clube esteve fechado ou com atuação limitada a maior parte do ano, acarretando forte re-
dução no consumo de energia elétrica e água:

DESPESAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 “Variação 
2020/2019”

Serviços 
Públicos

230.623,89 301.516,80 356.175,41 198.531,52 -157.643,89

Energia 
Elétrica

173.987,64 243.775,04 272.269,56 166.129,91 -106.139,65

Água e 
Esgoto

35.636,47 41.408,50 72.396,72 24.276,58 -48.120,14

Telefone 
Móvel

15.525,66 13.619,37 9.523,49 6.822,05 -2.701,44

Telefone Fixo 5.474,12 2.713,89 1.985,64 1.302,98 -682,66 

Para analisar o peso das despesas de pessoal, é fundamental que sejam desconsideradas as provisões
das categorias receita e despesas. O quadro a seguir apresenta informações referentes a receita operacional
e despesa de pessoal sem considerar os valores provisionados.

TIPO Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020
Receitas Operacionais 
SEM Provisões

3.605.505,63 3.405.729,86 3.605.541,01 2.703.972,13

Reversão de Provisões - 1.594.636,06 99.471,04 87.051,25

TOTAL RECEITAS 
OPERACIONAIS 3.605.505,63 5.000.365,92 3.705.012,05 2.791.023,38

Despesas de Pessoal 1.839.382,91 1.695.272,60 1.705.654,45 1.207.434,92

Outras Despesas 1.928.345,78 1.903.406,08 2.077.263,48 1.692.654,30

TOTAL DAS DESPESAS 
DE PESSOAL 3.767.728,69 3.598.678,68 3.782.917,93 2.900.089,22

Desp Pessoal / Rec 
Operac SEM Provisão

51% 50% 47% 45%

Desp Pessoal / Despesas 
Operacionais

49% 47% 45% 42%

Nesse quadro observa-se que as despesas com pessoal corresponderam a 45% das receitas operacio-
nais, respeitando assim o estabelecido no Art. 24 do Regimento Interno que define o limite de 50% para
esse tipo de despesa. Observa-se também que as despesas com pessoal corresponderam a cerca de 42%
das despesas totais da Ases-DF.
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Manutenção de Bens e Instalações

O quadro a seguir apresenta a evolução dos gastos com a Manutenção de Bens e Instalações. Destaca-
se que o período de interrupção das atividades do clube, foi aproveitado para reforma das mesas/bancos
de madeira, dos telhados e troca do piso das churrasqueiras, assim como para pinturas dos prédios (admi-
nistração, Sport Bar, subestação, lanchonete das piscinas, calçadas, manutenção do telhado do salão de
festa e portaria).

Essa reforma geral permitiu revigorar os bens da Ases-DF e, na abertura do Clube, possibilitou disponi-
bilizar aos associados um clube com todos os seus recursos com aparência de “novo”.
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Eventos Culturais e Esportivos

O Decreto nº 40.539, de 19 de março de 2020, que proibiu atendimento ao público em shoppings centers,
feiras populares e clubes recreativos, acarretou a não realização dos eventos que haviam sido agendados no
calendário da Ases-DF para 2020, motivo que ocasionou a queda das despesas no valor de R$ 69 mil reais.

DESPESAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 “Variação 
2020/2019”

Eventos Culturais/
Esportivos

175.556,78 121.525,36 107.790,80 87.875,91 -19.914,89

Despesas com 
Eventos/Atividades

121.525,36 107.790,80 87.875,91 18.232,73 -69.643,18

Taxa de Eventos Sociais 31.039,86 34.296,00 25.984,28 1.389,00 -24.595,28

DESPESAS LÍQUIDAS 90.485,50 73.494,80 61.891,63 16.843,73 -45.047,90

Variação s/ ano anterior -19% -16% -73%

No ano foi realizado apenas, no mês de fevereiro/2020, a Matinê Carnavalesca. As festas tradicionais
como a do dia das mães, a festa junina, a comemoração do dia dos pais e, mesmo o dia das crianças, não
foram realizados em 2020 face as restrições impostas para a evitar a aglomeração das pessoas.
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Outras Despesas Operacionais

Esse grupo de despesas teve redução superior a 25% em função da paralisação das atividades do Clube,
implicando em redução de cerca de R$ 53 mil reais

DESPESAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 “Variação 
2020/2019”

Outras Despesas 
Operacionais

235.381,64 246.392,67 195.422,65 142.116,39 -53.306,26

Uniforme/Vestuários - 7.069,53 6.038,70 4.156,00 -1.882,70

Encadernações
6.340,69 2.085,47 2.439,45 1.557,62 -881,83

Material de 
Limpeza/Copa

36.704,51 28.712,44 22.928,73 12.308,33 -10.620,40

Combustíveis e 
21.314,77 15.214,67 12.021,57 4.519,14 -7.502,43

Material de Escritório 4.441,12 4.436,14 5.208,03 1.916,50 -3.291,53

Sinistros/Seguros 5.807,76 5.572,63 3.324,57 2.950,20 -374,37

Despesas Materiais 
Esportivos

7.840,25 8.824,90 5.411,94 3.826,50 -1.585,44

Consultoria Juridica 54.443,33 15.286,66 19.000,00 12.000,00 -7.000,00

Regularização 
Fundiária de Lote 1A

- - 44.600,00 45.100,00 500,00

Outras Despesas 
Administrativas

59.644,31 105.133,17 42.307,04 46.032,34 3.725,30

Serviços Tecnicos 
Especializados

- - 17.740,00 -17.740,00

Entidades de Classe 22.621,26 11.461,60 8.170,56 7.749,76 -420,80

Atividades Culturais 16.223,64 15.961,56 - - -  

Processos 
Administrativos

- 26.633,90 -  -  -  

Perdas Financeiras -  -  6.232,06 -  -6.232,06

A conta Outras Despesas Administrativas apresentou um pequeno crescimento face à realização de
algumas despesas não previstas que totalizaram quase R$ 22 mil:

n Exames Covid.......................................................................................................................................R$ 2.996,98
n Encerramento Proc. Trabalhista -Alexandre Matsumoto ..............................................................R$ 5.274,86
n Tribunal de Justiça do DF - Custas Processo ....................................................................................R$ 8.187,92
n Despesas Motoboy..............................................................................................................................R$ 3.496,00
n Sistema Votação Eletrônica ................................................................................................................R$ 1.958,00
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Com relação ao aumento de R$ 7.944 no item Segurança, destaca-se que ele é decorrente da ampliação
da prestação terceirizada desse serviço no período da pandemia. Deve ser observado que agrupando as
despesas de pessoal com as de segurança, nota-se que houve uma redução de R$ 462 mil, o que demons-
tra a redução das despesas totais com pessoal, independentemente da forma de contratação.

Despesas Contratuais

O quadro a seguir apresenta as contas componentes do grupo Despesas Contratuais, destacando-se
no total uma redução de R$ 48 mil. Se for observado o detalhe, será constatado aumento em cinco itens:
Manutenção de Sistemas (+R$ 82,46), Kedima Teixeira - Ajuda de Custo (+R$ 6.529), Contabilidade e Audi-
toria (+R$ 10.688), Assistência Jurídica (+R$ 914) e Segurança e Agentes Patrimoniais (+R$ 7.944):

DESPESAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 "Variação 
2020/2019"

Despesas Contratuais 547.103,10 559.040,36 670.627,42 621.963,79 -48.663,63

Serviços de 
Informatica/Internet

42.468,94 40.425,48 50.287,18 41.091,20 -9.195,98

Exames Médicos e 
Ambulatoriais

78.900,00 73.224,00 71.215,60 34.850,00 -36.365,60

Manutenção de Sistema 15.727,97 11.547,09 11.538,85 11.621,31 82,46

Kedima Teixeira - 
Ajuda de Custo

19.000,00 21.060,00 24.000,00 30.529,02 6.529,02

Kedima Teixeira - 
Comissão 20%

58.570,00 29.141,60 19.328,00 -  -19.328,00

Assistência Jurídica 83.832,60 107.666,66 169.280,23 170.194,68 914,45

Comunicação/
Publicidades

50.400,00 50.400,00 49.956,00 45.600,00 -4.356,00

Contabilidade e Auditoria 56.045,59 57.062,85 52.021,00 62.709,00 10.688,00

Emergência Médica 4.620,00 4.828,68 4.750,56 3.934,50 -816,06

Seguranças e Agentes 
Patrimoniais

128.730,00 154.756,00 209.930,00 217.874,28 7.944,28

Serviços Ambulatoriais 8.808,00 8.928,00 8.320,00 1.919,80 -6.400,20

Coleta de Residuos 
Sólidos

1.640,00

DESPESAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 "Variação 
2020/2019"

Despesas de Pessoal 
(sem Provisões)

1.839.382,91 1.695.272,60 1.610.314,89 1.139.990,04 -470.324,85

Salários e Ordenados 891.277,22 837.741,73 797.288,65 524.429,00 -272.859,65

Encargos Sociais 306.819,89 272.218,37 261.355,03 169.630,72 -91.724,31

Benefícios Sociais 641.285,80 585.312,50 551.671,21 445.930,32 -105.740,89

Seguranças e Agentes 
Patrimoniais

128.730,00 154.756,00 209.930,00 217.874,28 7.944,28

Despesas de Pessoal 
+ SEGURANÇA

1.968.112,91 1.850.028,60 1.820.244,89 1.357.864,32 -462.380,57
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Despesas Tributárias

De início, deve ser lembrado que o aumento ou a redução das Despesas Tributárias não depende de
ações por parte da Diretoria da ASES, pois são imposições do Poder Público.

A análise dos dados nos mostra que a partir de 2018 tivemos um aumento muito significativo nesse
grupo de despesas, face ao pagamento do IPTU referente ao lote 1-C que, até o ano anterior, era pago pelo
Píer 21

DESPESAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 "Variação 
2020/2019"

Despesas Tributárias 3.754,08 17.133,40 24.755,71 30.059,50 5.303,79

TLP 1.194,68 2.435,72 1.261,22 - -1.261,22

Impostos e Taxas 
Diversas

1.462,22 2.696,94 8.745,23 13.729,12 4.983,89

IPTU Lote IC - 10.945,99 13.737,23 15.492,70 1.755,47

IPVA 1.097,18 1.054,75 1.012,07 837,68 -174,39

O crescimento da conta Impostos e Taxas Diversas é devido, basicamente, ao pagamento da Taxa de
Funcionamento de Estabelecimento relativa aos anos anteriores e ao pagamento do parcelamento das
multas de Notificação emitidas pela Secretaria de Fazenda do GDF.

Miolo Ases 2020a_Layout 1  5/3/21  21:54  Page 35



RESULTADO DO 
EXERCÍCIO Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020

3.605.505,63 5.000.365,92 3.705.012,05 2.791.023,38

Despesas 
-3.185.928,78 -3.057.690,82 -3.271.103,43 -2.430.424,16

RESULTADO ANTES 
DA DEPRECIAÇÃO

419.576,85 1.942.675,10 433.908,62 360.599,22

-581.799,91 -540.987,86 -511.814,30 -469.665,06

RESULTADO APÓS 
DEPRECIAÇÃO

-162.223,06 1.401.687,24 -77.905,68 -109.065,84

RESULTADO 
106.703,68 101.024,78 106.983,21 22.158,50

RESULTADO FINAL -55.519,38 1.502.712,02 29.077,53 -86.907,34

Resultados Operacionais
O quadro a seguir apresenta, de forma sintética, a Demonstração de Resultados do período podendo

ser observado um Resultado Antes da Depreciação da ordem de + R$ 360,59 mil.

Com a agregação dos valores referentes a Depreciação e Amortização dos bens da associação, aí in-
cluídas as construções convencionais (sede, academia, galeteria, churrasqueiras, salão festas etc.) e as cons-
truções superficiais (quadras, parque aquático, asfalto, calçamentos, entre outras) e, ainda, o Resultado
Financeiro observado no período, apurou-se um RESULTADO NEGATIVO de R$ 86.854,39.

Resultado do Período
Receitas Financeiras

Em 2020, as receitas financeiras apresentaram queda significativa em relação ao ano anterior, ressal-
tando-se que, apesar do montante aplicado em 2020 ter sido maior do que o aplicado em 2019, o perfil
conservador na gestão das aplicações financeiras resultou em 2020 num rendimento inferior ao observado
no ano de 2019. Isso se deve à redução da taxa SELIC, que apresentou baixas constantes nos últimos meses:

RECEITAS / DESPE-
SAS FINANCEIRAS Exer/2017 Exer/2018 Exer/2019 Exer/2020 "Variação 

2020/2019"
RECEITAS 
FINANCEIRAS

191.520,04 150.088,42 155.835,91 72.515,55 -83.320,36

Juros Ativos 20.349,69 8.115,05 13.772,24 20.923,63 7.151,39

Rendimentos S/
Aplicações Financeiras

171.078,62 140.470,65 142.063,67 51.590,62 -90.473,05

Descontos Obtidos 91,73 1.502,72 - 1,30 1,30

DESPESAS 
FINANCEIRA

-84.816,36 -49.063,64 -48.852,70 -50.357,05 -1.504,35

Despesas Bancárias -37.189,70 -36.851,60 -40.866,11 -44.730,93 -3.864,82

Juros de Mora -734,23 -256,42 -1.013,37 -236,43 776,94

Tarifa Cartão 
de Débito

-11.796,21 -11.955,62 -6.973,22 -5.389,69 1.583,53

IRRF s/ Aplicações -35.096,22 - - - -

RESULTADO 
FINANCEIRO

106.703,68 101.024,78 106.983,21 22.158,50 -84.824,71
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Demonstração do Fluxo de Caixa
O quadro a seguir apresenta a Demonstração do Fluxo de Caixa relativa a 2020, onde se observa o cres-

cimento do saldo em caixa. Ressalte-se que esse valor, constitui a reserva financeira da associação para en-
frentar as vindouras despesas com a regularização fundiária dos terrenos e imóveis da Ases-DF.

DEMOSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO  
Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020"

Descrição Valores Apurados

Saldo em 01/01/2020

Caixa  117,94 

Banco conta movimento  236.736,52 

 2.964.367,35 

Total do Caixa e Equivalentes no Início do Período  3.201.221,81 

Atividades Operacionais

 2.864.150,44 

 72.515,55 

Recebimentos  2.936.665,99 

-1.311.941,33 

-1.052.938,79 

-90.470,73 

 -   

-69.147,12 

-13.699,67 

Pagamentos -2.538.197,64 

Atividades de Investimento

-2.679,00 

Investimentos -2.679,00 

Caixa Líquido Gerado em Atividades Operacionais  395.789,35

Saldo em 31/12/2020

Caixa  0,04 

Banco conta movimento  56.343,36 

 3.540.667,76 

 3.597.011,16 

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes  395.789,35 
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Levando em conta as medidas determinadas pelo Governo do GDF para o enfrentamento da COVID-19,
que fomos obrigados a cumprir, avaliamos que 2020, apesar das dificuldades vivenciadas, foi um ano exi-
toso para nossa associação, não só pelos pelos resultados financeiros alcançados, como pelo avanço em
diversas frentes voltadas para a regularização fundiária e para a transformação da Ases-DF.

Dito isso, reiteramos nosso agradecimento pela confiança e apoio de todos, especialmente àqueles que,
mesmo sem poder frequentar o clube, mantiveram em dia o pagamento de suas mensalidades.

Idêntica gratidão é extensiva aos nossos valorosos colaboradores, cujas dedicação e empenho foram
fundamentais para o enfrentamento dos problemas causados pela pandemia e também por terem contri-
buído substanciosamente para a geração dos resultados obtidos.

Assim, agradecemos a confiança e o apoio incondicional dos nossos associados que, mesmo sem ter
frequentado o clube, mantiveram o pagamento de suas mensalidades e a dedicação e empenho dos nossos
colaboradores que foram fundamentais no enfrentamento das dificuldades e na geração desses resultados. 

Ablleython Ribeiro do Nascimento
Diretor-Presidente

Considerações 
Finais
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Atendendo às normas do GDF na pandemia, a Ases-DF reabre 
seus espaços para que você não deixe de ter momentos de 
lazer, reunindo sua família, e possa praticar esportes. Saúde 
e união são fundamentais para dias melhores que virão

Ases-DF:
seu espaço de lazer
em segurança para você 

pi
xa

ba
y
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