
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 17/89

“PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA”

Aprova a Previsão Orçamentária para o ano de 1990, com propostas apresentadas 
pela Comissão Financeira.

Processo CD-015/89

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

RESOLVE:

1. Rejeitar a emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini, que propunha que os 
valores  da  taxa  de  transferência  fossem  mantidos  conforme  apresentados  pela 
Diretoria  na  Previsão  Orçamentária,  porém  que  os  índices  de  reajuste  (taxa  de 
inflação - IPC e SINDUSCON) fossem substituídos pelo BTN registrado no 1º dia de 
cada mês, em consonância com o Orçamento proposto.

2. Aprovar a Previsão Orçamentária proposta pela Diretoria para o exercício de 1989, 
com as propostas subscritas pela Comissão Financeira, a saber: 

2.1 - ORÇAMENTO DE CUSTEIO
2.1.1 - Contribuições Sociais
2.1.1.1. - Suprimido, na página 7 da proposta original, o parágrafo : “Na eventual 
extinção desta, será utilizado outro índice consagrado de correção, que represente 
uma certa forma de proteção inflacionária.”

2.1.1.2.-  Adicionado  o  parágrafo  seguinte:   “Caso  ocorra  a  extinção  do  BTN,  a 
Diretoria  deverá propor,  na ocasião,  ante  as  informações  e análises  disponíveis  à 
época, novas premissas para o ajuste não só das contribuições sociais e demais itens 
de receita e despesa, como de todo o Orçamento.”

2.1.2 - IPTU:
O  critério  para  o  rateio  do  IPTU,  será  baseado  na  proporcionalidade  das 
contribuições sociais, das categorias contribuintes.

2.1.3. - Dissídio Coletivo:
2.1.3.1.  -  Suprimido,  na  página  9  da  proposta  original,  o  parágrafo:  “Caso  as 
previsões  referentes  ao  dissídio  coletivo  sejam  ultrapassadas  de  forma  a  tornar 



impossível a execução normal do orçamento, a Diretoria pleitea seja-lhe autorizada a 
cobrança da variação apurada” (pág. 9).

2.1.3.2. - Adicionado o seguinte parágrafo: “Caso ocorram distorções de monta entre 
as premissas relativas ao dissídio coletivo e a situação de fato com a qual se tenha 
conviver  no  próximo  exercício,  a  Diretoria  deverá  apresentar  nova  proposta  que 
contemple as condições daquele momento.”

2.1.4. - Fundo de Emergência:
Os saldos, porventura existentes, ao final do exercício de 1989, nas Reservas: Bolsa 
de Títulos e Carteiras Sociais, serão revertidos para o Fundo de Emergência.

2.2 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
No que diz respeito aos custos referentes às despesas com funcionários vinculados ao 
setor de Engenharia e um encarregado de obras e benfeitorias, a Diretoria prevê para 
salários , 13º e encargos, os seguintes valores:
. Encarregado de Obras e Benfeitorias....................27.689,52 BTN’s
. Funcionários vinculados ao setor de Engenharia..111.752,69 BTN’s
Conforme constou do ofício DI/409.89 de 26/10/89, aditado à proposta original. 

341ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1989.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

                                  


