
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

AMOJAF 
26 DE MARÇO DE 2.012 



ORDEM DO DIA 

1. Prestação de contas da gestão (Mai/11 a Fev/12) 
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3. Novo valor para a cota da taxa de manutenção para 2013 

4. Relatório Inadimplentes 

5. Nova portaria 

6. Sistema de Controle de Acesso 

7. Comissão para Reforma dos Estatutos Sociais 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
1º/MAIO/11   A   29/FEVEREIRO/12 



BALANCETES MENSAIS  
2011/2012 - RESUMO 

REALIZADO Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 2011/12 

Receitas 84.475  131.705  81.585  87.064  83.984  81.317  85.614  83.909  66.056  62.767  848.475  

Despesas (41.668) (41.610) (40.296) (41.847) (45.692) (44.667) (51.117) (49.229) (50.750) (50.388) (457.263) 

Segurança (26.780) (26.780) (26.780) (29.458) (29.458) (29.458) (29.458) (29.458) (32.637) (34.822) (295.088) 

Folha de Pagamento (9.506) (8.724) (8.442) (7.289) (10.340) (9.777) (16.176) (12.630) (11.819) (9.801) (104.506) 

Água, Energia e Telefone (986) (788) (934) (998) (1.055) (1.048) (944) (898) (796) (782) (9.230) 

Manutenção (2.120) (2.847) (1.756) (1.593) (1.883) (1.167) (1.856) (1.386) (2.431) (2.361) (19.399) 

Administrativas e Bancárias (2.276) (2.470) (2.385) (2.509) (2.955) (3.217) (2.684) (4.857) (3.066) (2.622) (29.041) 

Obras e Imobilizado (0) (855) (2.360) (553) (1.097) (11.122) (1.445) (76.277) (156.080) (146.160) (395.949) 

(Aplicações)/Resgates (FR) (48.000) (65.000) (40.000) (20.000) (49.000) (15.000) (20.000) 71.827  100.950  125.000  40.777 

Saldo C/C + FR 545.361  634.601  673.529  718.193  755.387  780.915  813.967  772.371  631.597  497.816    



2011/2012: FONTES 

Taxa de Manutenção; 
 599.466; 70% 

Arrecadação  
Extraordinária Portaria;  

141.484; 17% 

Acordos e Quitações 
Inadimplentes; 56.500; 7% 

Multas e Juros; 3.865; 0% 

Fundo de Reserva;  
40.777; 5% 

Caixa; 11.121; 1% 



2011/2012: USOS 

Obras e Imobilizado;  395.949 ; 
47% 

Segurança;  295.088 ; 35% 

Folha de Pagamento;   
104.506 ; 12% 

Administração;  29.041 ; 3% 
Água, Energia e Telefone;   

19.399 ; 2% Manutenção;  9.230 ; 1% 
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O QUE ACONTECERÁ 
COM AS RECEITAS? 
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E COM NOSSO MAIOR 
GASTO (SEGURANÇA)? 
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E QUANTO AOS  
GASTOS COM PESSOAL? 
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INVESTIMENTOS A FAZER 

INVESTIMENTOS 

Total Pago A Pagar 

Conclusão Nova Portaria 

Contrato Hempra   602.986    353.770    249.216  

Pavimentação (FPF)     44.053             -        44.053  

Sistema Controle de Acesso     61.000             -        61.000  

Reconstruir Muro     45.000             -        45.000  

Restaurar cerca elétrica     10.000             -        10.000  

Outros / Imprevistos   115.327          39.190     76.137  

Totais   878.366    392.960    485.406  



QUANTO GASTAREMOS 
COM AS OBRAS? 
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E O TOTAL,  
COMO É QUE FICA? 
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TEMOS $$$ SUFICIENTE? 
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Fluxo de Caixa Projetado: Conta Corrente + Fundo de Reserva 

REALIZADO PREVISTO / ESTIMADO 

Real em 29Fev: R$ 497.816 

CONSTRUÇÃO 
PORTARIA 

Previsão p/ 31Mar: R$ 302 mil 

Previsão AGO 21mar11 

Previsão p/ 30Jun: R$ 43 mil 

Previsão p/ 31Dez13: R$ 217 mil 

Real em 30Nov11: R$ 813.967 
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TAXA MANUTENÇÃO  

VALOR DA COTA: 
 

ATUAL (jan-dez/12): R$ 50,00 
 

PROPOSTA  
(jan – dez/13): R$ 55,00 

(correção: 10%) 
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EVOLUÇÃO 
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INADIMPLÊNCIA - RESUMO 

P O S I Ç Ã O    EM   2 9 / F E V / 1 2  

Resumo: Casos Valor   

Acordos em andamento 1           535,89  1% 

Fase Judicial 6     60.535,02  66% 

Fase Judicial em preparação 9     25.858,13  28% 

Pendente apenas 1 mês 19        3.446,52  4% 

Demais casos 5        2.043,60  2% 

Totais 40     92.419,16  100% 



INADIMPLÊNCIA - RESUMO 

INADIMPLÊNCIA MÉDIA INFERIOR A 1,7 % 



ORDEM DO DIA 

 1. Prestação de contas da gestão (Mai/11 a Fev/12) 

2. Orçamento e previsão de fluxo de caixa para 2012/13 

3. Novo valor para a cota da taxa de manutenção para 2013 

4. Relatório Inadimplentes 

5. Nova portaria 

6. Sistema de Controle de Acesso 

7. Comissão para Reforma dos Estatutos Sociais 



















ORDEM DO DIA 

 1. Prestação de contas da gestão (Mai/11 a Fev/12) 

2. Orçamento e previsão de fluxo de caixa para 2012/13 

3. Novo valor para a cota da taxa de manutenção para 2013 

4. Relatório Inadimplentes 

5. Nova portaria 

6. Sistema de Controle de Acesso 

7. Comissão para Reforma dos Estatutos Sociais 





Canal 1 – Entrada de Moradores 

• Cancela: abertura rápida, automática, mediante sensor de presença; não abre se houver 
veículo dentro da gaiola ou se o portão estiver aberto; fechamento automático após 
passagem, com fotocélula para evitar choque com veículo. 

• Câmera para registro de placa do veículo. 

• Totem: 
– Intercomunicador; 
– Câmera(s) para registro de rosto do motorista – carros ou caminhonetes; 
– Leitor de cartão  
– Procedimento de pânico. 

• Portão: uma folha de correr; motor de abertura acionado pelo totem mediante aceitação de 
cartão pré-cadastrado; não abre se cancela estiver aberta; fechamento automático após 
passagem, com fotocélula para evitar choque com veículo. 

• Cancela: em paralelo com portão, para redução do tempo de ciclo nos horários de pico. 

• Controle:  
– Reconhecimento de cartão do veículo/motorista; comparação com dados cadastrados 

vinculados ao cartão apresentado; portão não abre se dados forem rejeitados; 
– Porteiro deve acionar 190 se houver alarme “Pânico”. 

 



Canal 2 – Entrada de Visitantes/Carga 

• Cancela: abertura e fechamento motorizados acionados pelo porteiro. 

• Câmera para registro de placa do veículo. 

• Totem: 
– Intercomunicador 
– Câmera(s) para registro de rosto do motorista – carros, caminhonetes ou 

caminhões; 
– Câmera para registro de documento do motorista. 

• Portão: uma folha de correr; abertura e fechamento motorizados 
acionados pelo porteiro. 

• Controle:  
– Registro de imagem da placa do veículo, do rosto e documento do motorista; 
– Passageiros e ajudantes devem desembarcar e entrar pelo Canal 5; 
– Registro de dados vinculados à placa do veículo. 

 



Canal 3 – Saída de Moradores 

• Cancela: abertura rápida, automática, mediante sensor de presença; não abre se houver 
veículo dentro da gaiola ou se o portão estiver aberto; fechamento automático após 
passagem, com fotocélula para evitar choque com veículo. 

• Câmera para registro de placa do veículo. 

• Totem: 

– Intercomunicador; 

– Câmera(s) para registro de rosto do motorista – carros ou caminhonetes; 

– Leitor de cartão. 

• Portão: uma folha de correr; motor de abertura acionado pelo totem mediante aceitação de 
cartão pré-cadastrado; não abre se cancela estiver aberta; fechamento automático após 
passagem, com fotocélula para evitar choque com veículo. 

• Cancela: em paralelo com portão, para redução do tempo de ciclo nos horários de pico. 

• Controle:  

– Reconhecimento de cartão do veículo/motorista; comparação com dados cadastrados 
vinculados ao cartão apresentado; portão não abre se dados forem rejeitados; 

– Porteiro deve acionar 190 se houver alarme “Pânico”. 



Canal 4 – Saída de Visitantes/Carga 

• Cancela: abertura e fechamento motorizados acionados pelo 
porteiro. 

• Câmera para registro de placa do veículo. 

• Totem: 
– Intercomunicador 
– Câmera(s) para registro de rosto do motorista – carros, caminhonetes 

ou caminhões; 

• Portão: uma folha de correr; abertura e fechamento motorizados 
acionados pelo porteiro. 

• Controle:  
– Registro de placa do veículo e facial do motorista; 
– Passageiros e ajudantes devem desembarcar e sair pelo Canal 5; 
– Localizar e apresentar dados colhidos na entrada e na saída; Porteiro 

deve comparar e não abrir portões se dados forem rejeitados. 

 



Canal 5 – Passagem de  
Pedestres e Cadeirantes 

• Portão 1: de correr, abertura e fechamento motorizados, acionados pelo 
porteiro. 

• Totem: 
– Intercomunicador 
– Câmera(s) para registro de rosto e documento do visitante; 
– Leitor biométrico 

• Portão 2: de correr, abertura e fechamento motorizados, acionados pelo 
porteiro. 

• Controle:  
– Pré-cadastramento de trabalhadores e prestadores de serviço de entrada 

habitual; 
– Registro rosto do visitante; 
– Imagem colhida deve ser apresentada ao Porteiro que a comparará com dados 

cadastrados e não abrirá portão se dados forem rejeitados; 
– Ao final do dia, verificar se todos os visitantes deixaram o bairro; gerar 

relatório de exceção. 

 



Sala de Segurança 
• Controle de Acesso: 

– Dois microcomputadores operando em rede, um para cada porteiro, controlando todos 
os canais; 

– Dois monitores de vídeo em cada micro, um com o Sistema de Controle de Acesso e 
outro com imagens das câmeras; 

– Dois consoles de comando de portões e cancelas, cada uma capaz de operar no modo 
manual todos os portões e cancelas. Chave seletora “Portão / Cancela” para Canais 1 e 3 
(Modo Alto Fluxo ou Modo Seguro). 

• Central de Intercomunicação: 

– Central com duas linhas tronco e nove ramais. 

– Dois Modos: 

• Diurno: Porteiro A atende Canais 1 e 2, Porteiro B atende Canais 3, 4 e 5 

• Noturno: Porteiro A ou B atendem todos os Canais. 

– Três aparelhos telefônicos com identificador de chamada. 

• Central de monitoramento de vídeo 

– Stand alone com 16 canais HDMI / 2 TB. 

– Monitor de vídeo 

• Nobreak para, em caso de corte de energia, manter operando: 

– Microcomputadores, Câmeras e central CFTV, Leitores de cartão e biométrico. 



Software de Controle: Funcionalidades 

• Cadastramento de moradores, 
visitantes autorizados e Veículos: 
– Nome 
– Foto 
– Endereço 
– Telefones (residencial, celular, 

comercial) 
– Endereço e-mail 
– Impressão digital 
– Proprietário ou Locatário 
– Placa do Veículo 
– Marca, modelo 

• Pesquisa de morador 
– Por nome 
– Por endereço 

• Pesquisa de veículo 
– Por placa 
– Por proprietário 

• Registro de entradas e saídas 
Canais 1, 2, 3, 4 e 5. 
– Pesquisa: Morador está/saiu? 

– Visitante entrou/saiu? 

– Controle de saída de visitante no 
Canal 4: Porteiro insere placa do 
veículo, computador exibe foto do 
motorista; se não confere com 
dados obtidos na entrada, portão 
não deverá ser aberto; se houve 
troca de motorista, cadastro 
deverá ser corrigido (motorista 
deve ter entrado como pedestre e 
vice-versa, alguém que entrou 
como motorista deverá sair como 
pedestre) 

– Relatório no final do dia: Visitantes 
que não deixaram o bairro. 
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REFORMA DO ESTATUTO 

• Nenhum gasto extraordinário ou investimento poderá ser feito nos 2 (dois) meses 
que antecedem as eleições da Diretoria e Conselho da AMOJAF, nem nos 2 (dois) 
meses seguintes às eleições até a posse da nova Diretoria; 

• Eleita a nova Diretoria, esta será empossada imediatamente, cessando o mandato e 
poderes da Diretoria anterior; 

• Previsão de inscrição de chapa até 2 (duas) semanas antes da data da eleição; 

• Limitação do uso das procurações para eleições, entre 3 e 5 para  cada procurador. 
Esta deliberação e nova determinação estatutária não valerá para a alteração do 
próprio  Estatuto, para cujo objeto e função  fica sem limite de procurações por 
procurador; 

• Sobre toda e qualquer deliberação da Diretoria ou Conselho Fiscal que envolva o 
interesse, pedido ou decisão envolvendo multa aplicada ou dívida de um parente 
ou  padrinho/apadrinhado de um dos membros destes órgãos da AMOJAF, este 
deverá se declarar impedido de apreciar o assunto, quando, então, a decisão será 
tomada pelos demais membros de cada um destes órgãos; 

• Cada Diretoria terá o direito de trabalhar com os prestadores de serviços da sua 
confiança. Para tanto, cada gestão não poderá contratar serviços por período que 
ultrapassem o seu próprio mandato. 

 



Outros assuntos 


