
RESOLUÇÃO 14/2006

"VENDA DE TÍTULOS SOCIAIS PELA
  DIRETORIA

Aprova  parcialmente,  com  emenda,  proposta  da 
Diretoria,  formulada com fundamento nos Arts.  18, 
19 e 24, todos do Estatuto Social, autorizando-a a 
vender 471 títulos sociais.”

Processo CD-10/2006.

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art.  19 do Estatuto Social,  ao deliberar sobre proposta formulada pela 
Diretoria com fundamento nos Arts. 18, 19 e 24 do mesmo Estatuto, de venda de setecentos (700) 
títulos sociais,

RESOLVE:

APROVAR  emenda formulada por Conselheiro, autorizando a Diretoria a vender quatrocentos e 
setenta e um (471) dos setecentos (700) títulos sociais objeto de sua proposta, provenientes de 
exclusões, desistências, demissões, desligamentos, dação em pagamento, doação e a pedido do 
possuidor, observando-se os seguintes critérios e condições:

1) Preço do Título: R$ 2.100,00 (dois mil e cem Reais).

2) A aquisição dos Títulos obedecerá à seguinte ordem de prioridade estabelecida no Art. 19 
do Estatuto Social, uma classe excluindo a outra:
a) descendentes e tutelados de associados da classe Familiar que completem vinte e 

quatro (24) anos de idade no ano da aquisição;
b) descendentes e tutelados de associados de qualquer classe e idade;
c) cônjuges ou companheiro(a)s de associados;
d) ascendentes de associados;
e) colaterais, até o 4º grau;
f) terceiros.
2.1) Com  relação  a  prioridade  “a”  esclarece-se  que  serão  beneficiados  os 

descendentes e tutelados de ambos os sexos de associados da Classe Familiar 
nascidos em 1982.
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2.2) Havendo maior  “procura” que “oferta” o desempate será pela antigüidade,  no 
Clube, do ascendente direto mais próximo ou do cônjuge/ companheiro, ou do 
descendente direto mais próximo, ou do colateral do Adquirente, ou de terceiros, 
doravante  designados  simplesmente  Apresentantes  conforme  prioridades 
definidas no Artigo 19 do Estatuto Social.

3) Forma de Pagamento
- Valor total do Título Social e Taxa de Transferência à vista, com 10% de desconto; ou,
- Valor total do Título Social e Taxa de Transferência parcelado em até 10 vezes; ou,

Obs: A primeira parcela ou o pagamento integral  conforme opção do adquirente,  será 
pago no ato  da  assinatura  da  Carta  Compromisso,  as  demais  parcelas  quando 
existentes, vencerão no dia 20 de cada mês, sendo que a segunda parcela ocorrerá 
no mês subseqüente ao da data da assinatura da carta-compromisso,  corrigidos 
quadrimestralmente,  nos  meses  de  Janeiro,  Maio  e  Setembro  pelo  valor  da 
Contribuição Social, base Maio/06.

3.1) O  não  cumprimento  de  quaisquer  uma  das  parcelas  implicará  no  vencimento 
antecipado do saldo remanescente,  o  qual  deverá ser  pago à vista,  tão logo o 
inadimplente seja notificado do referido débito, sob pena de incorrer na eliminação 
do pleito.

3.2) O não cumprimento do item anterior fará com que o Adquirente seja eliminado do 
pleito,  onde  o  valor  por  ele  já  quitado,  será  devolvido  no  prazo máximo de  90 
(noventa)  dias,  deduzindo-se  50%  a  título  de  despesas  administrativas  e  multa 
(cláusula penal), motivada pela inadimplência e conseqüente eliminação do pleito, 
ou dependendo do caso, conforme normas estatutárias vigentes.

3.3) O  saldo  devedor  será  corrigido,  conforme  variação  da  Contribuição  Social 
(mensalidade), ou seja, para o exercício de 2006, conforme prerrogativas previstas e 
vigentes na Previsão Orçamentária  aprovada pelo Conselho Deliberativo,  sempre 
quadrimestralmente, nos meses de Janeiro, Maio e Setembro.

3.4) Se  a  liqüidação  for  feita  em  menos  de  10  parcelas,  haverá  também  desconto 
proporcional, tomando-se por base o concedido para pagamento à vista, em 1% ao 
mês antecipado. Por exemplo: em 5 parcelas haverá um desconto de 5% (cinco por 
cento).
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4) Taxa de Transferência
4.1) O valor referencial da Taxa de Transferência é de R$ 17.154,00, também, corrigidos 

quadrimestralmente, nos meses de Janeiro, Maio e Setembro, pela variação do valor 
da Contribuição Social, base Maio/06.

4.2) O valor da Taxa de Transferência para as prioridades de “a” a “e” (conforme item 2) 
será  calculado  com base num fator  redutor,  conforme estabelecido  na  Resolução 
18/93,  sobre  o  valor  referencial  de  R$  17.154,00  (item  4.1)  conforme  Tabela 
Progressiva, a seguir:

TEMPO DE CLUBE FATOR REDUTOR SOBRE O 
VALOR REFERENCIAL

VALOR R$ 
COM FATOR REDUTOR

Associado há 10 anos 95% 858,00
Associado há 9 anos 90% 1.715,00
Associado há 8 anos 85% 2.574,00
Associado há 7 anos 80% 3.431,00
Associado há 6 anos 75% 4.289,00
Associado há 5 anos 65% 6.004,00
Associado há 4 anos 55% 7.720,00
Associado há 3 anos 45% 9.435,00
Associado há 2 anos 35% 11.150,00
Associado há 1 ano 25% 12.866,00
Associado há menos de 1 ano 0% 17.154,00

4.3) Tais fatores, constantes do item 4.2, não serão aplicados a prioridade “f”, referente aos 
terceiros.

4.4) Serão aplicados descontos adicionais para as prioridades constantes do artigo 19, do 
Estatuto Social, nas seguintes prioridades:

•50% de desconto sobre o valor da Tabela Progressiva (item 4.2), que seria pago 
pelo adquirente, à vista ou, parceladamente, em até 10 vezes, para as prioridades 
“a” a “e”.
•40%  de  desconto  sobre  o  valor  que  seria  pago  pelo  adquirente,  à  vista  ou, 
parceladamente, em até 10 vezes, para a prioridade “f” sobre o valor referencial 
de R$ 17.154,00.
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Como no 1º Edital de 2006, está sendo mantido o desconto adicional na Taxa de 
Transferência para terceiros, seu cônjuge, filhos e agregados, desde que ingressem 
no Clube conjuntamente.

Desconto adicional
1º adquirente - pagamento integral
2º adquirente - 25% de desconto
3º adquirente - 40% de desconto
4º adquirente em diante - 50% de desconto

Prioridades Tempo de Clube do 
Apresentante Título Taxa de 

Transferência Preço Total

de
“a”
a

“e”

10 anos ou mais 2.100,00 429,00 2.529,00

9 anos 2.100,00 857,00 2.957,00

8 anos 2.100,00 1.287,00 3.387,00

7 anos 2.100,00 1.715,00 3.815,00

6 anos 2.100,00 2.144,00 4.244,00

5 anos 2.100,00 3.002,00 5.102,00

4 anos 2.100,00 3.860,00 5.960,00

3 anos 2.100,00 4.717,00 6.817,00

2 anos 2.100,00 5.575,00 7.675,00

1 ano 2.100,00 6.433,00 8.533,00

Menos de 1 ano 2.100,00 8.577,00 10.677,00

Prioridade Quantidade de admitidos 
da mesma família Título Taxa de 

Transferência Preço Total

“f”

1º adquirente 2.100,00 10.292,00 12.392,00

2º adquirente 2.100,00 7.719,00 9.819,00

3º adquirente 2.100,00 6.175,00 8.275,00

4º adquirente em diante 2.100,00 5.146,00 7.246,00
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Legenda:
a - descendentes e tutelados de associados da classe Familiar que completem 

vinte e quatro (24) anos de idade no ano da aquisição;
b - descendentes e tutelados de associados de qualquer classe, com qualquer 

idade;
c - cônjuges ou companheiro(a)s de associados;
d - ascendentes de associados;
e - colaterais, até o 4º grau;
f - terceiros.

4.5) As receitas provenientes das Taxas de Transferência e da venda dos Títulos Sociais 
serão incorporadas ao Fundo Especial  (Investimento),  conforme determina o Artigo 
141  do  Estatuto  Social,  vinculadas  à  Previsão  Orçamentária,  descontadas  as 
despesas administrativas do Edital.

5) Condições Gerais
5.1) Cada associado terá direito a uma ou mais indicações.
5.2)  Também constará do Edital,  a oferta para venda de títulos a pedido expresso do 

possuidor  (inciso  III  do  Artigo  18  do  Estatuto  Social),  permanecendo  os  deveres 
contributivos de seus possuidores até a alienação do respectivo título. 
Serão  deduzidos  do  valor  da  venda  do  título,  10%  referentes  às  despesas 
administrativas de edital, bem como os débitos devidamente atualizados, que o antigo 
associado  portador  tenha  tido  para  com  o  Clube,  revertendo  este  montante 
integralmente para o orçamento de custeio.

5.3) Ao término do Edital,  o remanescente da receita proveniente da venda dos Títulos 
reverterá para o Fundo Especial se os antigos portadores não forem localizados.

5.4) Mesmo que o valor da venda não seja suficiente para quitar os débitos porventura 
existentes  do  ex-associado,  ao  Título  será  dada  total  quitação,  permanecendo 
registrado o saldo devedor que deverá ser quitado devidamente corrigido na eventual 
reintegração do ex-associado.

5.5) O início do Edital será em 02 de agosto de 2006 e seu encerramento dar-se-á em 30 
de outubro de 2006, podendo ser prorrogado por tantos períodos de 30 (trinta) dias 
quanto necessários para completar a venda dos 471 Títulos disponibilizados.
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5.6) Para  agilizar  a  entrada  de numerários  e  facilitar  o  processo de  admissão  para  a 
Comissão de Sindicância e Diretoria Administrativa do Clube, as contemplações serão 
mensais.

6) Cada associado, pessoa física, terá direito a possuir um único Título Social.

538ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 31 de julho de 2006.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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