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DELIBERAÇÃO Nº 013/2016 - COTC 

 

 
A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC, do Crea-PE, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais conferidas pelo artigo 136 do Regimento do Crea-PE,  em 
sua 6ª reunião ordinária, realizada em 28 de junho de 2016, e;  

 
Considerando a 1ª Reformulação Orçamentária – Exercício de 2016 que consiste 

na abertura de créditos adicionais, cuja fonte é o superávit financeiro apurado no balanço 
patrimonial de 2015, conforme preceitua o artigo 43, §1º, I da Lei 4.320/64; considerando que o 
Balanço Patrimonial de 2015 apresentou um superávit financeiro de R$ 1.093.382,72 (um milhão e 
noventa e três mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos); 

 
 considerando que o Crea-PE propõe a abertura de R$ 1.093.000,00 (um milhão e 

noventa e três mil reais) de créditos suplementares, cuja contrapartida nas despesas são as 
seguintes: Para a construção da Inspetoria de Araripina R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); 
Reforma da fachada do prédio sede R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais); Aquisição de 
mobiliário R$ 30.000,00 (trinta mil reais); Aquisição de equipamentos de segurança R$ 113.000,00 
(cento e treze mil reais); Coberta do prédio anexo R$ 70.000,00 (setenta mil reais);  

 
considerando que se faz necessária a suplementação de R$56.000,00, cuja fonte é 

o convênio nº 15/2016, celebrado entre o Crea-PE e Mútua para a participação da delegação 
deste Conselho Regional na SOEA 2016, cuja destinação é a rubrica de diárias, perfazendo um 
total, com base na 1ª Reformulação Orçamentária, a suplementação no orçamento atual de R$ 
1.149.000,00 (um milhão cento e quarenta e nove mil reais) 

 
 

                      DELIBEROU: 

 
1. Aprovar, por unanimidade, a 1ª Reformulação Orçamentária  - Exercício de 

2016, na forma apresentada.  
 

2. Presentes os Conselheiros Waldir Duarte Costa Filho e Silvio Porfírio de Sá. 
 

 
Recife-PE, 28 de junho de 2016 
 

 
Clayton Ferraz de Paiva        Waldir Duarte Costa Filho        Silvo Porfírio de Sá 
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