RSOLUAO N.° 69
Define Os beneficiários do SESI. Revoga disposiçäo
anterior.
o Conselho Nczcional do SESI, em sessão reulizada
em 16 de novembro de 1949.
CONSIDERANDO quo o conceito de benefici&io do SESI näo se acha bern definido no
Decreto-Lei n.° 9.403, de 25 de junho de 1946. fern no respectivo Regulamonto, baixado e cxprovado polo Portaria n.° 113. do Ministério do Trabaiho, Indistria e Com&cio;
CONSIDERANDO, cxssim, qua é de tôda convenincia dofinir exatamente o beneficlârio
do SESI;
CONSIDERANDO, inois, qua6 possivel estabelecer-so urn crit6rio preciso e niesmo pr&tico do benoficiário, dontro dos dispositivos legais vigentes do SES1 e domais disposicöes rolativas ao enquadramento sindicol e classificacao do contribuintes dos v&ios órgäos do Prevtdncia Social;
CONSIDERANDO, ainda, quo a SESI é uma entidade do servico e ossistencia social,
mantida e dirigida pela classe patronal, em benoficio exclusivo de outra classe - a dos empregados bonoficiários, mesmo quo estejam desempregados mas qua possuarn Caderneta de
Contribuicäo de orgäo do Previdncia Social, ou Carteira Profissionol ou Smdical;
CONSIDERANDO, por outro lado, que, i falta de urn crit&io mais oxato do contribuinte,
dvidas e criticos t&m sido levantadas no sentido de qua as atividades do SESI estariam constituindo concorrência ao comrcio varejista, aos profissionais liberais ou outros;
RESOLVE:
1 . 0Säo BeneIiciários do SESI:
a) - as emprogados em ostabelecimontos industrials enquadxados no Canfederacao Nacional da Indstria, (art. 577 do dec.-lei 5.452 de 1.0 do maio do 1943).
bern coma aqules referentes aos tronsportes, i cornunicacäo e
pesca.
b) - as desompregodos em car6ter temporário quo, pertencendo zs categorlas
profissionais moncionodos no item anterior, sejam possuidores do caderneta de contribuico do Providência Social, além do Carteira Profissional ou Sindical.
c) - as servidores do SESI, qualquer quo sejo a suo catogoria,
as empregadores, pessoas fisicos correspondentes as categorias profissio.
d)
nais incluidas no alinocz a, desde qua o roqueiram aos Consolhos Regionais e a juizo
déstes em coda caso, levando-se orn considerocüo suas condicoes e peculiaridados.
2. 1 - Fica polo Presente Resolucao, revogodo a do nCimero 46 - de 9 do
marco do 1949.

