
CONSELHO  DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO  06/97

"REAJUSTE  ORÇAMENTÁRIO
Aprova proposta da Diretoria de reajuste do Orçamento 
aprovado para este exercício, feita com base nos Arts.  
24 e 76, V e X do Estatuto Social e Art. 56 do Regimento  
Interno  da Diretoria, a viger  a partir  do mês de abril,  
inclusive, de 1997, para fazer face a novas obrigações  
junto  ao  INSS,  criadas  por  Medida  Provisória, 
estabelecendo  que,  na hipótese  de  vitória judicial,  ou  
promulgação  de  lei  federal,  contemplando  a  tese  de 
isenção  futura  do  encargo  previdenciário,  seja 
compelida a Diretoria, de pronto,  a cessar a cobrança 
das contribuições complementares, retornando a matéria 
ao Conselho Deliberativo para propor qual o destino que 
se  pretende  dar  aos  depósitos  judiciais  a  serem 
liberados.

Processo CD-03/97.

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

resolve:

1) APROVAR  proposta da Diretoria consubstanciada nos Arts. 24 e 76, incisos V e 
X do Estatuto social, bem como no Art. 56 do Regimento Interno da Diretoria, de 
reajuste do Orçamento aprovado para este exercício, a viger a partir do mês de 
abril,  inclusive,  de  1997,  para  fazer  face a novas  obrigações  junto ao INSS, 
criadas por Medida Provisória, proposta vazada nos seguintes termos:
a) majoração de 10% nos preços do Estacionamento, Taxas Culturais e Sociais, 

Sauna e Taxas médicas, Locações e Concessões;
b) majoração de 10% no preço de venda dos alimentos e bebidas servidos nos 

diversos restaurantes e lanchonetes do Clube;
c) aumento  de  10%  no  valor  das  taxas  de  transferências  de  títulos  sociais 

(exceto os títulos de edital);
d) autorização  para  utilizar  os  recursos  disponíveis  do  “Fundo  INSS,  no 

montante de R$292.085,00;
e) autorização para utilizar recursos do “Fundo de Emergência”, no montante de 

R$377.871,00,  ficando  preservados  R$450.287,00  para  a  finalidade 
emergencial precípua do Fundo.

2) APROVAR  emenda  aditiva  do  Conselheiro  Sérgio  Vergueiro  baseada  em 
recomendação da Comissão Permanente Jurídica no sentido de que, na hipótese 
de  vitória  judicial,  ou  promulgação  de  lei  federal,  contemplando  a  tese  de 
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isenção futura do encargo previdenciário, seja compelida a Diretoria, de pronto, 
a cessar a cobrança das contribuições complementares, retornando a matéria ao 
Conselho  Deliberativo  para  propor  qual  o  destino  que  se  pretende  dar  aos 
depósitos judiciais a serem liberados.

427ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 17 de março de 1997.

PAULO  CESAR  DE  ARRUDA  CASTANHO JOSÉ EDMUR  VIANNA  COUTINHO
Primeiro Secretário Presidente
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