
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 09/89

“REVISÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO
Ajusta  a  Previsão  Orçamentária  do  exercício  de 
1989.”

Processo CD-005/89

O CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Estatuto Social, e,

1. considerando o pedido da Diretoria, que detalhadamente  fundamentou a necessidade de uma 
atualização no Orçamento aprovado para 1989, com a finalidade de ajustá-lo à nova ordem 
econômica do País e sua necessária adequação aos novos índices inflacionários vigentes,

resolve:

2. ajustar o Orçamento de Custeio, com a fixação de uma contribuição emergencial mensal, 
durante o período de junho a dezembro de 1989, que será complementada à contribuição 
vigente, através de novo carnê a ser enviado aos associados, com os seguintes valores:
2.1 - para os meses de junho, julho e agosto, a contribuição adicional será:

CATEGORIA JUNHO JULHO AGOSTO
Familiar 16,25 19,45 22,91
Individual  8,15  9,75 11,48
Aspirante  2,76  3,40  4,09
Juvenil  2,30  2,78  3,30
Infanti  1,15  1,39  1,65
Junior  2,76  1,40  4,09
Mirim  1,41  1,73  2,08

2.2 - que para os meses de setembro e novembro os valores serão fixados de acordo com a 
média da inflação real (IPC), ocorrida no trimestre anterior (junho/ julho/ agosto) e, 
ajustados adequadamente comparando-se com o valor estimado a 8% ao mês.

2.3 - que para os mês de dezembro, o valor será fixado com base na inflação real (IPC) 
ocorrida  no  trimestre  anterior  (setembro/outubro/novembro),  ajustado 
adequadamente, comparando-se com o valor estimado de 8% ao mês.

3. que o atraso no pagamento das contribuições supra acarretará a cobrança do valor do mês 
correspondente, corrigido pela variação do IPC do período e acrescido de multa de 10%.
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4. que os carnês atuais, referentes à Contribuições Sociais, Jardim da Infância, boliche e Tênis 
continuarão a vigir com os mesmos valores de janeiro de 1989; sendo que para efeito de 
cálculo será considerada a OTN com valor de Ncz$6,17.

5. que as taxas de serviços serão atualizadas, considerando-se a variação do IPC a partir de 
01.02.89; com exceção das taxas da Sauna (banho e massagens), Exame Médico, Forno de 
Bier, teste Ergométrico, Salões de Jogos (bilhar), Biblioteca (multas) e Estacionamento, que 
terão  suas  correções  a  critério  da  Diretoria  conforme  consta  do  Orçamento  original 
aprovado.

337ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 29 de maio de 1989.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente
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