
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 29/2006 – PÁG. 1/3

RESOLUÇÃO 29/2006

"PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Aprova,  nos termos da alínea “b”,  do inciso I  do 
Art. 70, do  inciso VIII do Art. 76 e do inciso IV, do 
Estatuto  Social,  a  Proposta  Orçamentária 
apresentada  pela  Diretoria  para  o  exercício  de 
2007,  com  ressalvas  e  recomendações 
formuladas por Conselheiros.”

Processo CD-26/2006.

O  CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS,  no  uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII,  do Art.  76,  combinado com a 
alínea "b", do inciso I, do Art. 70, todos do Estatuto Social,

RESOLVE

APROVAR a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 
2007, com ressalvas e recomendações aprovadas pelo Conselho Deliberativo, como 
segue: 

1) RESSALVAS:
1.1) a aprovação da Proposta Orçamentária não implica no acolhimento de 

referências  ou  itens  que  demandem  aprovação  específica  do 
Conselho  Deliberativo,  como,  por  exemplo,  previsão  de  venda  de 
Títulos Sociais ou obras e investimentos previstos no Plano Diretor de 
Obras (PDO) ainda sujeito à apreciação do Conselho Deliberativo;

1.2) a aprovação  da Proposta Orçamentária não implica na vinculação de 
receita ou saldo disponível,  do Fundo Especial,  a qualquer obra ou 
reforma específica, inclusive as previstas no  Plano Diretor de Obras 
(PDO) ainda sujeito à apreciação do Conselho Deliberativo.

2) RECOMENDAÇÕES:
2.1) que  a  Diretoria  promova,  no  sentido  de  alcançar  equilíbrio 

atuarial/financeiro, modificação no instituto da “veteranice”;
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2.2) que a Diretoria incremente o “marketing”, visando obter novas parcerias 
que  diminuam  o  subsídio  do  associado  ao  esporte  competitivo  e  à 
revista;

2.3) que  a  Diretoria  informe  de  forma  detalhada,  os  parâmetros  e 
referências  dos  “indicadores”  mencionados  nas  págs.  25/38  da 
Proposta Orçamentária, para propiciar o acompanhamento do “Plano 
de Ação” para 2007 e sua avaliação;

2.4) que  a  Diretoria  informe  os  valores  previstos  para  todas  as 
“intervenções” referidas à página 71, da Proposta Orçamentária;

2.5) que  a  Diretoria,  em  relação  a  Patrocínios  e  Parcerias  Esportivos, 
especifique os  valores  percebidos em espécie  e  aqueles  relativos a 
permutas  e  parcerias  que  deverão  ser  contabilizados,  em  rubricas 
próprias;

2.6) que a Diretoria, até 31/01/2007, providencie o detalhamento de cada 
elemento de despesa que compõe as contas de Custeio de números 2, 
3, 5, 10, 12, 13 e 18, da Proposta Orçamentária (pág.  40);

2.7) que  a  Diretoria,  até  31/01/2007,  providencie  o  detalhamento  e 
desdobramento das despesas, relativamente aos resultados da conta 
de  Custeio,  da  Demonstração  de Resultados  do  exercício  findo  em 
31/12/2005, de modo a permitir comparação com os mesmos itens (nºs 
2, 3, 5, 10, 12, 13 e 18) da Proposta Orçamentária para o exercício de 
2007;

2.8) que a Diretoria que justifique, pormenorizadamente, a referência com 
Despesa com Pessoal à razão de 54,7% feita na pág. 19 da Proposta 
Orçamentária,  diante  do  total  da  Despesa  com  Custeio  (pág.  40), 
quantificando eventual diferença apurada nos critérios de definição da 
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anuidade feitos à pág. 19;

2.9) que  a  Diretoria  avalie  as  críticas  e  considerações  feitas  pelos 
Conselheiros  quando  da  apreciação  da  Proposta  Orçamentária, 
procedendo correções, caso necessário.

543ª Reunião Ordinária
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2006.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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