
CONSELH O  DEL IB E R AT I V O

RESOLU ÇÃ O  13/97

“COMPLE M E N T A Ç Ã O  
ORÇA M E NT Á R I A
Aprova proposta da Diretoria, com fundamento 
no inciso X do Art. 76 do Estatuto Social, bem 
como  no  Art.  56  do  Regimento  Interno  da 
Diretoria,  de  complementação  orçamentária 
para  arrecadar  recursos  no  valor  de 
R$1.665.221,00,  destinados  ao  depósito 
judicial,  no  período  de  julho  a  dezembro  de 
1997,  da  cota  patronal  do  INSS  relativa  aos 
funcionários  vinculados  ao  Orçamento  de 
Custeio.”

Processo CD-10/97.

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo  inciso X,  do 
Art. 76 do Estatuto Social,

resolve

APROV A R  proposta da Diretoria consubstanciada no inciso X do 
Art.  76  do  Estatuto  social,  bem como  no  Art.  56  do  Regimento 
Interno  da  Diretoria,  de  complementação  orçamentária  para 
arrecadar  recursos  no  valor  de  R$1.665.221,00,  destinados  ao 
depósito  judicial,  no  período  de  julho  a  dezembro  de  1997,  da 
cota  patronal  do  INSS  relativa  aos  funcionários  vinculados  ao 
Orçamento de Custeio, da seguinte forma:
1) medidas  emergenciais  de  contenção  de  despesas  e  redução 

parcial  de  atividades,  mantendo-se  o  atual  horário  de 
funcionamento do Clube,  ao nível  de 2% das previsões para 
o segundo semestre de 1997, no montante de R$333.271,00;

2) reversão complementar  do Fundo de Emergência,  no valor  de 
R$440.944,00.  Desse  modo,  restando  para  a  finalidade  do 
Fundo um saldo de R$28.646,00;

3) recurso  no  montante  de  R$252.379,00,  correspondente  ao 
depósito  judicial  não  efetuado  de  abril/97,  por  motivos 

1



alheios à vontade da Diretoria, tendo em vista que a liminar 
autorizando  o  depósito  das  contribuições  previdenciárias 
até decisão final da Ação Principal, foi expedida somente em 
12/05/97;

4) o  saldo  remanescente  de  R$638.627,00  será  arrecadado  na 
forma  objeto  de  nova  proposta  a  ser  apresentada  ao 
Conselho  Deliberativo  em  tempo  hábil  aos  recolhimentos 
complementares  do  exercício  de  1997.  Nesse  ínterim, 
continuarão  as  análises  propugnadas  no  item  “c”  da 
Proposta inicial, objeto do processo CD-03/97;
(Esta  é  a  redação  do  mencionado  item  “c”  da  Proposta  de  26  de  
fevereiro  de  1997  -  Processo  CD-03/97:  “c)  Resta  à  Diretoria  analisar 
na  futura  Proposta,  as  possibi l idades  de  contenção  de  despesas  pela 
redução  de  atividades  ,  identif icação  de  fontes  alternativas de  receita  ,  e  a 
cobrança de  contribuição complementar  ,  para que  se  atinjam os  objetivos 
na urgência requerida.”);

5) as  obrigações  previdenciárias  patronais  referentes  aos  meses 
de  outubro/96  a  abril/97,  serão  equacionadas  a  partir  da 
decisão proferida nos autos da Ação Principal.

432ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 30 de junho de 1997
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