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RESOLUÇÃO 36/2016 
 
 

“ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
 Aprova, nos termos da alínea “b”, do inciso I do Art. 39 e do 

inciso VIII, do Art. 45, do Estatuto Social, a Proposta 
Orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 
2017, com emenda apresentada pela Comissão Permanente 
Financeira e recomendações formuladas por Conselheiros. 

 
 

Processo CD-45/2016. 
 
 
O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo inciso VIII, do Art. 45, do Estatuto Social, combinado com o inciso VIII, do 
Art. 76, do Regulamento Geral,  
 
 

RESOLVE 
 
 
1) REJEITAR propostas apresentadas por Conselheiros, pretendendo converter o 

processo em diligência, para transformar a reunião em sessão permanente para 
votação da matéria no dia 12/12/2016, alegando omissão dos valores pagos ao 
Clube pelo Comitê Olímpico Chinês; obscuridade quanto ao índice de moedas 
calculado e ao índice de correção escolhido para a correção da contribuição social e 
das taxas e serviços, que seria discordante do panorama nacional; e, que os ganhos 
de produtividade usados para reduzir o preço do estacionamento fossem corrigidos 
pela taxa escolhida para reajustes dos demais serviços. 

  
2) 

 

APROVAR a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 
2017 no valor global de R$219.707.282,00 para o Orçamento Corrente, abrangendo 
as seguintes receitas: a) Orçamento de Custeio R$182.426.072,00 (incluindo a 
parcela de R$4.600.000,00 relativa à recomposição do capital de giro) e b) 
Orçamento de Restaurantes R$37.281.210,00, Orçamento de Investimento (Saldo 
Inicial: R$10.646.928,00, Receitas: R$9.484.850,00, Despesas: R$19.923.668,00, 
Saldo Final: R$208.110,00) e o valor disponível para utilização na Lei de Incentivo ao 
Esporte, no montante de R$2.100.00,00, contemplando quadro complementar à 
página 42 do caderno, capítulo Balanço Orçamentário, destacando a previsão de 
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recursos para o fundo de recomposição do capital de giro (déficit de caixa), e com 
recomendações formuladas por Conselheiros e emenda apresentada pela Comissão 
Permanente Financeira em seu parecer, no sentido de destinar o superávit do 
orçamento corrente, estimado em R$ 4.600.000,00 para recomposição do  capital 
de giro (déficit de caixa). 

  
3) 

 

REGISTRE-SE que a presente Resolução contempla compromisso expressamente 
assumido em Plenário pelo Sr. Presidente da Diretoria, objeto de proposta 
formulada por Conselheiro - que, neste contexto, entendeu a Mesa do Conselho 
pela desnecessidade de submetê-la à votação - no sentido de que os recursos 
obtidos pelo Clube com o contrato celebrado com o Comitê Olímpico Chinês, que 
constarão da prestação de contas do exercício de 2016, serão alocados no 
Orçamento de Investimento. 

 
 

667ª Reunião Ordinária, 
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2016. 

 
 
 

FRANCISCO CARLOS COLLET E SILVA 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 

PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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