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Escavações avançam em ritmo acelerado 
Com poucas chuvas no período, os trabalhos já atingem o segundo subsolo 

 

As obras da Cooperativa estão avançando em um ritmo 
muito promissor, e a decisão de dar início aos trabalhos 
durante o período tradicionalmente chuvoso de Brasília 

acabou se mostrando bastante acertada. Essa é a 
conclusão a que a Diretoria chegou no início deste ano. 
As escavações avançam rapidamente, favorecidas pelas 

poucas chuvas verificadas no período. A cortina de 
concreto da face voltada para a W8 (residencial) já 

atingiu 3m. O barracão de obras já foi finalizado (foto ao 
lado), e as reuniões entre a Diretoria e os engenheiros da 
construtora já são realizadas no local. Nossa equipe tem 

acompanhado tudo de muito perto.  



Finalizada a Movimentação Financeira Consolidada da Cooperativa em 2016 

Conheça abaixo a movimentação financeira realizada pela Cooperativa ao longo de 2016. As apli-
cações em CDBs da Caixa renderam R$ 529.859,15 ao longo do ano. Obtivemos a rentabilidade 
média de 100% do CDI, o que representa, grosso modo, o dobro do índice de inflação. É um ótimo 
resultado, mas estamos analisando alternativas seguras para melhorar essa rentabilidade. Em 
março, realizaremos a Assembleia anual de prestação de contas, ocasião em que aproveitaremos 
para esclarecer eventuais dúvidas. Nesse meio tempo, não hesite em entrar em contato conosco.  
Aproveitamos para informar também que as declarações para IRPF serão emitidas já em fevereiro.    

204,03 
 

Saldo Caixa contracorrente  

49.938,06 
 

Saldo Caixa Fic Giro Empresarial DI  

2.907.725,08 
 

Saldo CDB Flex Empresarial 

2.957.867,17 
 

Saldo anterior (em 1/1/2016) 

   Entradas 
 

Histórico 

5.711.928,96 
 

Prestações pagas de lojas e kits, em boleto, descontadas aquelas em atraso 

529.859,15 
 

Rentabilidade líquida dos CDBs 

11.340,55 
 

Rentabilidade líquida de aplicações com resgaste automático 

6.253.128,66 
 

Total entradas 2016 

   Saídas 
 

Histórico 

418.521,37 
 

Transferências para a conta administrativa (13 meses)* 

6.548,14 
 

Tarifas bancárias (especialmente ref. emissão de boletos) 

83.565,00 
 

Assessoramento técnico (MTD Engenharia) 

143.650,77 
 

Projetos de cálculo estrutural e instalações (HM Engenharia e Martins Engenharia)  

16.452,50 
 

Projeto de fundação e contenção (Embre Engenharia) 

55.483,61 
 

Escritório de arquitetura (Estrela) 

19.466,21 
 

Projeto de esquadrias (Santa Clara) 

22.571,64 
 

Instalação de tapumes de metal (Projefer) 

141.609,09 
 

IPTU dos lotes 2 e 3 

502.930,72 
 

Transferências para a Vega  | cimento, madeira, materiais, e folha pgto da obra** 

10.507,94 
 

Despesas Diversas 

1.421.306,99 
 

Total saídas 2016 

   7.789.688,84 
 

SALDO (em 31/12/2016) 

50,00 
 

Saldo Caixa 

388.119,31 
 

Saldo Caixa Fic Giro Empresarial DI  

7.401.519,53 
 

Saldo CDB Flex Empresarial 

* Inclui dezembro/2015, em que não houve essa transferência, e compensações apontadas abaixo. 
** Conforme discriminação à parte (valor a maior: Cooperativa saldou a diferença apenas em janeiro).  

32.184,74 
 

Valores gastos na conta Administrativa e compensados na conta Aportes Diretos 

16.528,27 
 

Abril | Impostos NF MTD, Taxas AGEFIZ, cartório, ITCD 

8.500,60 
 

Maio | MTD, Embre, Martins, Estrela e Hepta (impostos), bombeiros, cartório 

7.155,87 
 

Junho | Impostos NF, cartório, plotagem projetos 
 

  INFORMAÇÕES MPORTANTES   

INCC a ser aplicado para a 
prestação de Janeiro: 0,16% 

Fundo de obras (em 9/1):  
R$ 7.768.709,20 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído*: 4,75% 

*Ritmo acima do previsto (2,81%), obras adiantadas. Previsão para o término das obras: outubro/2018. 


