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ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL- AABB- BRASÍLIA 
FUNDADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 1960 

Setor de Clubes Esportivos Sul- SCES Trecho 2 - Conjunto 17 - CEP: 70200-002 - Brasília - DF 
PABX: (61) 3223-0078 - FAX: (61) 3223-0897 - PRESIDÊNCIA: (61) 3225-3048 e 3225-2858 

CNPJ 00.631.721.0001 /08 - CF/DF 07.330.761 /001-80 

PLANO DE AÇÃO - 2018 

OBJETIVO GERAL 

- Fidelizar sócios 
- Aumentar receitas 
- Reduzir despesas 
- Proporcionar maior conforto ao quadro associativo 
- Revitalização e Valorização do Patrimônio 

PROJETOS 

01) Ampliação em 10% da Geração da Usina Fotovoltaica 

Objetivo Específico 
- Após o início de funcionamento de nossa Usina Fotovoltaica 

pudemos aferir realmente o quanto ela está produzindo, considerando 
que esteja gerando em torno de 50 % de nosso consumo, entendemos 
que, dentro das possibilidades financeiras, podemos ampliar 
gradativamente até 1 00 % de geração. 

Ações 
- Contratação da empresa STROM para elaboração do projeto e, 

se for o caso, posterior execução da obra. 

Previsão de Execução 
- Junho a Dezembro I 2018. 

Orçamento para o Projeto 
- R$ 300.000,00. 
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02) Aquecimento das Piscinas Infantis 

Objetivo Específico 
-Instalação de bombas de aquecimento nas piscinas infantis do 

parque aquático e junto as Churrasqueiras. 

Ações 
- Contratação de empresas para elaboração do projeto e 

execução da obra. 

Previsão de Execução 
-Junho a Dezembro /2018. 

Orçamento para o Projeto 
- R$ 80.000,00. 

03) Aquisição de Novo Gerador 

Objetivo Específico 
- Atualizar sistema elétrico com a aquisição de novo gerador 

para melhorar a confiabilidade e segurança da nossa rede elétrica. 

Ações 
- Contratação de empresas para elaboração do projeto e 

execução da obra. 

Previsão de Execução 
- Fevereiro a Abril/ 2018. 

Orçamento para o Projeto 
- R$ 250.000,00. 
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04) Construção de Anexo da Secretaria 

Objetivo Específico 
- Construção de prédio térreo com arquitetura similar ao da atual 

secretaria, localizado entre a saída do estacionamento e a portaria 
para veículos de carga. O prédio será destinado inicialmente para a 
secretaria provisória até ocorrer a revitalização da mesma, após a 
reforma da secretaria o novo prédio será utilizado para a área de 
marketing e de locação dos espaços da AABB. 

Ações 
- Contratação de empresa para a execução da obra. 

Previsão de Execução 
- Março a Junho /2018. 

Orçamento para o Projeto 
-R$ 350.000,00. 

05) Construção e Revitalização da Área do Campo N° 01 
(C i nquentão/Sessentão ). 

Objetivo Específico 
- Proporcionar maior conforto ao sócios participantes de futebol 

com construção de novos banheiros, sanitário e demolição da 
arquibancada existente. 

Ações 
- Contratação de empresas para elaboração do projeto e 

execução da obra. 

Previsão de Execução 
-Abril a Agosto I 2018. 

Orçamento para o Projeto 
- R$ 250.000,00. 
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06) Implantação da Brinquedoteca 

Objetivo Específico 
- Proporcionar maior oferta de diversão e entretenimento para os 

filhos de associados e, consequentemente, propiciar mais tempo de 
lazer ao associado. 

Ações 
- Contratação de empresas para elaboração do projeto e 

execução da obra em área já determinada. 

Previsão de Execução 
- Janeiro a Março I 2018. 

Orçamento para o Projeto 
- R$ 50.000,00. 

07) Implementar o Plano de Cargo e Salários dos Colaboradores 

Objetivo Específico 
- Adequação nos cargos e salários dos colaboradores do clube. 

Informações Adicionais 
- Esse plano tem como o objetivo a profissionalização dos 

colaboradores do clube e a clareza das funções a serem realizadas e 
correspondente remuneração, trazendo transparência quando das 
contratações. 

- Realizaremos uma análise dos cargos atuais e identificaremos 
as divergências a serem ajustadas bem como as exclusões/inclusões 
de tarefas. 

Ações 
- Identificar os cargos necessários e os valores de mercado para 

cada segmento a fim de adequarmos ao nosso quadro de 
colaboradores. 
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Previsão de Execução 
-Abril a junho I 2018. 

Orçamento para o Projeto 
- Incrementos na folha de pagamento de R$ 65.000,00. 

08) Implementar o Reaproveitamento da Água Proveniente do 
Eco-Fossa 

Objetivo Específico 
- Reaproveitamento da água gerada no sistema de Eco-Fossa 

para a irrigação dos gramados. 

Informações Adicionais 
- O projeto do Eco-Fossa já foi implementado e está funcionando 

em perfeitas condições, sendo que após a instalação desse novo 
sistema não foi mais necessário a contratação de caminhões pipa para 
esvaziamento das fossas. 

Com o objetivo de reaproveitamento da água gerada nesse 
sistema para a irrigação de nossos campos de futebol, será 
necessário a construção de dois reservatórios para água com 
capacidade de 20.000 litros, realizar obras hidráulicas e fazer nova 
transferência para o sistema de irrigação. 

Ações 
- Contratação de empresas para a elaboração do projeto e 

execução da obra. 

Previsão de Execução 
- Março a Maio I 2018. 

Orçamento para o Projeto 
- R$ 42.000,00. 
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09) Instalação de Elevador na Sede Social 

Objetivo Específico 
- Instalar elevador que atenda os três andares da Sede Social a 

fim de cumprir determinação legal da ABNT de acessibilidade, 
conforme recomendação do Corpo de Bombeiros do DF, a fim de 
proporcionar mais conforto aos associados e frequentadores. 

Ações 
- Contratação de empresas para elaboração do projeto e 

execução da obra. 

Previsão de Execução 
- Março a Abril I 2018. 

Orçamento para o Projeto 
- R$ 150.000,00. 

1 O) Reforma e Revitalização da Secretaria. 

Objetivo Específico 
- Modernizar e adaptar as instalações às novas atividades com 

enfoque na melhoria e individualização do atendimento ao associado, 
bem como, bilheteria específica para eventos. 

Ações 
- Contratação de empresas para elaboração do projeto e 

execução da obra. 

Previsão de Execução 
- Julho a Setembro I 2018. 

Orçamento para o Projeto 
-R$ 500.000,00. 
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11) Reforma e Revitalização da Área do Subsolo/Porão 

Objetivo Específico 
- Transferir para essa "nova" área, atualmente ociosa, algumas 

atividades esportivas/lazer (Futebol de Mesa, Sinuca, etc.) que podem 
ficar em ambientes fechados. Com esse aproveitamento serão 
liberadas áreas mais nobres para outras atividades. 

Ações 
- Contratação de empresas para elaboração do projeto e 

execução da obra. 

Previsão de Execução 
- Abril a Julho I 2018. 

Orçamento para o Projeto 
-R$ 210.000,00. 

12) Reforma e Revitalização dos Sanitários do Térreo da Sede 
Social -

Objetivo Específico 
- Proporcionar maior conforto aos frequentadores diários das 

dependências sociais e dos eventos sociais. 

Ações 
- Contratação de empresas para elaboração do projeto e 

execução da obra. 

Previsão de Execução 
- Junho a Dezembro I 2018. 

Orçamento para o Projeto 
-R$ 300.000,00. 
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13) Reforma e Revitalização dos Vestiários da Sauna 

Objetivo Específico 
- Modernização e revitalização da sauna. 

Ações 
- Contratação de empresas para elaboração do projeto e 

execução da obra. 

Previsão de Execução 
- Abril a Setembro I 2018. 

Orçamento para o Projeto 
-Valor total R$ 180.000,00. 

14) Reforma e Revitalização dos Alojamentos 

Objetivo Específico 
- Modernizar as instalações para melhor acomodação e conforto 

para os usuários (delegações para eventos ou competições). 

Ações 
- Contratação de empresas para elaboração do projeto e 

execução da obra. 

Previsão de Execução 
- Junho a Dezembro I 2018. 

Orçamento para o Projeto 
- R$ 150.000,00. 
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085: Algumas das ações contidas no Plano de Ação - 2018, as 
respectivas execuções estão vinculadas a superávit no decorrer do 
exercício e a utilização das reservas técnicas. 
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