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INFORMATIVO 
 

Prezado(a) Cessionário(a),  

   Em cumprimento às normas estatutárias e regimentais em vigor e objetivando 

preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as receitas e despesas do CCF, para continuarmos a 

trabalhar pela manutenção e melhorias em nossas estruturas e serviços e, assim, cada vez mais, propiciar o 

bem estar de todos, comunicamos que a partir da competência de Janeiro/2016, estaremos atualizando 

monetariamente a nossa Taxa Mensal de Serviços (TMS) e de Consumo de Energia Elétrica, a saber: 

Casas e Apartamentos: TMS  = R$ 346,00 

Lotes: TMS    = R$ 173,00 

   É importante destacar que o reajuste da TMS apenas recompõe a inflação medida 

pelo INPC/IBGE ocorrida no período de 01/01/15 a 31/12/15, cujo percentual é de 11,2762%. 

   No que se refere ao consumo de energia elétrica, nos termos devidamente 

aprovados,o valor para os imóveis resultará da variação em R$ ocorrida no custo do KW apresentado pela 

CPFL, nos termos das regras oficiais vigentes. 

Taxa mínima de energia: R$35,60 

   Por fim, reiteramos que a variação no valor da TMS apenas reflete a recomposição 

das perdas monetárias ao longo do ano passado, não representando qualquer aumento real, mas que com 

os efeitos das medidas de racionalização administrativa já adotadas no CCF, com certeza, apesar das 

dificuldades econômicas que se desenham em nosso cenário nacional, prosseguiremos em nosso firme 

propósito de continuarmos a recuperar o prestígio e a propiciar melhorias contínuas em nossas 

dependências, benéficas a todos. 

   Certos de vossa compreensão e adesão ao nosso apelo de nos ajudar economizando 

água e luz, temos a plena convicção de que a nossa empreitada de termos um Clube cada vez melhor será 

alcançada a bem de todos. 
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