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Serra- ES 24 de Setembro 2019. 
 

 

 

COMUNICADO 
 
 

 

 

 

Prezados (as) 

 

 

Considerando que os custos de manutenção do clube, tais como:  energia 

elétrica, manutenção das piscinas, manutenção de campos de futebol, 

compra de utensílios e equipamentos, e outros inerentes à nossa 

atividade, vem aumentando aceleradamente, movidos pela instabilidade 

econômica do país; 

 

Considerando também que desde 2017, as mensalidades não sofreram 

qualquer reajuste, e, portanto há uma defasagem que precisa ser 

corrigida em tempo, caso contrário o impacto pode ser maior mais 

adiante; 

 

E ainda, diante dos investimentos que vem sendo implementados para 

atender normatizações da Prefeitura da Serra (Alvarás, IPTU, Licenças), 

Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, a Diretoria entendeu que é 

necessário ajustar os valores das mensalidades em 12% para fazer frente 

às demandas de custo apresentadas e garantir o bom funcionamento. 

 

Assim sendo, comunicamos que a partir de novembro (vencimento 

10/11/19), passará a vigorar a seguinte de tabela: 
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TABELA DE REAJUSTE MENSALIDADES 2019 

 

 

VALOR ATUAL 
 

VALOR NOVO 
 

ADESÃO                    R$ 500,00 ADESÃO                    R$ 700,00 

COMUNITÁRIO        R$ 85,00 COMUNITÁRIO        R$ 95,00 

EFETIVO                    R$ 70,00 EFETIVO                    R$ 80,00 

INDIVIDUAL             R$ 60,00 INDIVIDUAL              R$ 70,00 
 

 

 

Os pagamentos de mensalidades efetuados até a data do vencimento 

terão um desconto automático no valor de R$ 5,00 (cinco reais), 

beneficiando os associados adimplentes com suas mensalidades. 

 

As modalidades de débito em conta corrente junto ao Banco do Brasil e 

pagamento anual antecipado, também serão contemplados com o mesmo 

desconto. 

 

Queremos incentivar você associado, a manter em dia sua mensalidade e 

com isso aproveitar o desconto que será concedido.  

 

Procure à secretaria do clube e autorize o débito em conta do Banco do 

Brasil ou antecipe seu pagamento. 

 

 

Atenciosamente, 

 

A Diretoria AABB VITÓRIA -ES 
 

 


