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EMENTA: Aprova Ajuda de Custo para 

Profissionais do Sistema Confea/CREA, 

exercerem o cargo de  Presidentes de Mesa 

durante o processo eleitoral, dia 19 de 

novembro de 2014.  

  

 

DELIBERAÇÃO 

 

 

 

                                                                       A Comissão Eleitoral Regional – CER, do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em 25 

de setembro de 2014, em Sessão Ordinária, Considerando a realização das Eleições do 

Sistema Confea/Crea e Mútua para os cargos de Presidentes de Confea e Creas,  Diretores 

Gerais e Administrativos  da Mútua, que serão realizada no dia 19 de novembro de 2014; 

 

Considerando o item 6 da Deliberação nº 044/2014 da Comissão Eleitoral Federal – CEF, 

que diz: “As mesas devem ser compostas obrigatoriamente por um presidente, um 

secretário, um secretário-adjunto e um suplente. O presidente da mesa, obrigatoriamente, 

deve ser profissional registrado no Sistema Confea/Crea. Os demais membros da mesa 

podem ser funcionários do Crea, inclusive os que não sejam profissionais registrados no 

Sistema Confea/Crea, desde que ocupantes do quadro efetivo do Regional, sendo proibida 

a utilização de estagiários, terceirizados e cargos de livre provimento” (grifo nosso); 

 

Considerando que após a verificação do quadro efetivo  deste Regional, o mesmo não 

dispõe da quantidade necessária de funcionários que são profissionais do Sistema 

Confea/Crea; 
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Considerando que em consulta ao Assessor Jurídico da Comissão Eleitoral Federal – CEF, o 

mesmo nos orientou a entrar em contato com o Crea-MG e verificar como aquele Regional 

sanou tal dificuldade; 

 

Considerando que o Crea-MG nos enviou e-mail explicando que realizou convocação 

pública aos profissionais registrados, fornecendo-lhes indenização pecuniária após 

expedição de Portaria da Presidência validando a ação; 

 

Considerando que após a composição preliminar das mesas receptoras e escrutinadoras 

constatou-se que,  ainda será nessária  a  convocação de 13 (treze) profissionais do 

Sistema Confea/Crea a fim de desenvolver a função de presidente de mesa; 

 

Considerando o disposto no art. 21 da Portaria nº 009/2014, que regula e disciplina a 

concessão de passagens e diárias, ressarcimento e uso de veículo próprio e funcional a 

serviço do Crea-PE, bem como, atualiza os valores da tabela, que diz: “O profissional 

convidado pelo Crea-PE para proferir palestra, ministrar cursos ou desenvolver outro 

trabalho, receberá suas diárias de acordo com o Art. 10, com os valores estabelecidos 

para Conselheiros.” (grifo nosso); 

 

Considerando que a atividade de presidente de mesa será desenvolvida nos locais de 

votações localizados na Região Metropolitana do Recife, o que não incidirá em pernoites 

fora do domicílio, DELIBEROU aprovar por unanimidade a expedição de Portaria 

convocatória aos profissionais do Sistema Confea/Crea devidamente registrados e quites 

com suas obrigações perante o Conselho, para que os mesmos exerçam o cargo de 

Presidentes de Mesas durante todo o processo eleitoral que ocorrerá no dia 19 de novembro 

de 2014, garantido-lhes ajuda de custo no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco 

reais), que compreenderá custos com seu deslocamento e alimentação no citado dia. 

Esclarecemos ainda que o referido valor corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor 

de 01 (uma) diárias do Grupo 01 da Tabela de Diárias, estabelecida na Portaria supracitada .  

Presidiu a Sessão o Engenheiro de Minas Marçal Sayão Maia - Coordenador. Votaram os 

Senhores Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, Frederico Vasconcelos 

Brennand, Rosely Ângela de Souza Monteiro e Silvio Porfírio de Sá. 

  

 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

 

Recife, 25 de setembro de 2014. 

 



� EMBED  ����DELIBERAÇÃO COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL 

DELIBERAÇÃO COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL 

�Código: F.Q.O.AS.01.00�� 

Código: F.Q.O.AS.01.00�� 

� 

 

 

 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52020-000 – Fone/Fax: (81) 3423-4383 

home page: � HYPERLINK "http://www.creape.org.br/"�www.creape.org.br�    e-mail: 

plenaria@creape.org.br 

 

 

 

Engenheiro de Minas Marçal Sayão Maia 

Coordenador 


