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A pandemia da COVID-19 está gerando, além de um fenômeno mundial na saúde 
pública, impactos de extensão geopolíticos, econômicos, sociais e psicológicos. 
Certamente, um desa�o de proporções inestimáveis para as organizações
privadas e governamentais.

Diante do cenário de incertezas e desequilíbrio, a Diretoria Executiva, aliada a 
todos os poderes do Clube Atlético Aramaçan, segue reunida e atenta às
solicitações das autoridades sanitárias (Ministério e Secretarias da Saúde), para 
melhor análise ou reconsideração das medidas tomadas, bem como, o processo 
decisório para redução dos impactos de natureza econômica, assegurando a 
administração justa dos recursos internos.  

Rea�rmando o compromisso de transparência, compartilhamos neste
comunicado as decisões efetivas que visam a readequação �nanceira baseada no 
Orçamento do C.A.A.

Essas ações, em caráter de contingência, poderão ser modi�cadas e repassadas, 
buscando sempre o equilíbrio e as relações de equidade com nossos associados e 
parceiros. Salientamos ainda que todas as possibilidades que estão sendo
decretadas, por órgãos governamentais e sindicatos, estão sendo analisadas.

• CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS A CARGO DO ASSOCIADO (Taxa de
manutenção)

Embora exista a interrupção das atividades do Clube que reduzem as contas de 
consumo variáveis (água, energia elétrica e gás), essa redução só terá re�exo nas 
contas de abril com pagamento em maio. Os custos �xos como folha de
pagamento, convênio médico, contratos com terceiros, etc., exigem os recursos 
decorrentes das taxas de manutenção e outras contribuições diretas a cargo do 
associado, tornando-se indispensáveis para segurança patrimonial, bem como a 
conservação e manutenção de nossas instalações.



• TAXAS ESPORTIVAS E CURSOS

Estão suspensas todas as cobranças relacionadas a cursos (sociais e/ou esportivos) 
a partir do mês de abril, até que as atividades sejam reestabelecidas.

Para as taxas de inscrição em torneios ou campeonatos, readequaremos a agenda 
das competições pelo período que o clube permanecerá fechado, para garantir a 
execução em tempo hábil das mesmas.

• PAGAMENTOS

O departamento �nanceiro está viabilizando a partir do dia 6 de Abril de 2020, 
pagamento através da função crédito em até 3 parcelas.

• RESPONSABILIDADE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA

Nesse momento de Crise precisamos mais do que nunca estar unidos, para
garantir a continuidade de um clube que completa 90 anos e que passará por
momentos difíceis ao longo dos próximos meses, assim como todas as empresas, 
instituições e famílias.

O Aramaçan conta com todos seus associados para garantir a continuidade do 
nosso Clube que faz parte de nossas vidas.

O Comitê de Crise já realizou diversas reduções de despesas, que juntamente com 
a redução das contas de consumo (água, gás e energia elétrica) serão repassadas à 
taxa de manutenção assim que efetivadas, e aplicadas no boleto do mês de maio 
de 2020.

Esperamos, em um futuro próximo, que saiamos fortalecidos como grupo,
resilientes e motivados a sermos melhores, perpetuando assim a história do Clube 
em uma ação mútua.
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