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RELATÓRIO FINANCEIRO 2019 

 

O Clube dos Jangadeiros é uma associção sem finalidade de lucro, de caráter cultural 

que visa o desenvolvimento dos desportos, especialmente a promoção da prática do 

iatismo, assim como de outros ramos de esportes náuticos e aquáticos, a formação de 

velejadores, a realização de regatas e cruzeiros náuticos, a participação de competições 

organizadas por associações congêneres ou entidades superiores, estimular o ensino 

do iatismo e da construção náutica nacional e promover festividades e reuniões de 

caráter social e cultural.  

Campeonatos realizados em 2019: 

 

- Campeonato Sul Brasileiro de 470 

- XXV Copa Cidade de Vela e Oceano  

- Regata da Lua Cheia 

- Optifest 

- 6ª Copa Barra Limpa de Vela e Oceano 

- Copa Quebra Gelo 

- XXIX Troféu Cayru de Vela e Oceano 

- Campeonato Mundial de IOM – Rádio Controlado 

- Campeonato Estadual da Classe Optimist 

- Regata de Aniversário CDJ 

- Regata de Aniversário da Escola de Vela Barra Limpa 

 



 

 

  

As receitas do exercício 2019 totalizaram R$ 5.702.571,89 realizadas conforme as 
rubricas abaixo especificadas: 

R$  2.886.767,97 - Mensalidades Sociais 

R$  1.544.800,24 – Aluguel de Box de Barcos, armários e carretas de encalhe 

R$      32.339,17 – Aluguel de Espaço de Barcos no Estaleiro 

R$      96.805,37 – Cursos Escola de Vela Barra Limpa 

R$    129.702,36 – Aluguel das Sedes para eventos 

R$   479.938,45 – Locação das dependências do Clube  (Restaurantes, Academia, Lojas) 

R$   211.587,41 – Ressarcimento de energia elétrica e água dos locatários 

R$   142.934,46 – Joias de Sócios Contribuintes e Taxas de transferência de títulos 

R$    60.030,00 – Receitas com promoções sociais (convites e ingressos) 

R$    67.930,92 – Receitas com promoções esportivas (inscrições e patrocínios) 

R$    48.920,65 – Carteira Social e convites de não sócios  

R$        814,89 – Rendimento de aplicações financeiras curto prazo 

 

E as despesas do exercício 2019 totalizaram R$ 5.244.596,39 realizadas conforme as 
rubricas abaixo especificadas: 

R$ 2.775.692,20 – Despesas c/Pessoal (salários, encargos sociais e benefícios) 

R$    491.593,91 – Despesas c/profissionais terceirizados 

R$    568.726,19 – Contas de consumo (água, luz e telefone) 

R$    699.174,29 – Manutenções de Instalações, equipamentos, tratores e embarcações 

R$      62.933,79 – Combustíveis e lubrificantes p/embarcações do Clube 

R$      42.000,00 – Segurança e Vigilância 

R$     82.931,03 – Mensalidades e anuidades 

R$      53.336,38 – Seguros 

R$    125.757,44 – Despesas c/projetos  

R$    264.000,28 – Promoções esportivas e sociais 

R$     26.262,59 – Outras despesas administrativas 

R$     52.188,29 – Despesas financeiras  

O resultado das operações gerou um superávit de R$ 457.975,50. 

 


