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Ref. SESSÃO: Sessão Plenária Ordinária 1.425
Decisão Nº: PL-2420/2015
Referência:CF-2902/2015
Interessado: Crea-PE

Ementa: Homologa a Proposta Orçamentária do Crea-PE relativa ao exercício 2016 e dá outra providência.

O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de 18 a 20 de novembro de 2015, apreciando a
Deliberação nº 194/2015 – CCSS, e considerando que a documentação que compõe a presente proposta
contém todos os demonstrativos e demais peças exigidas no artigo 2º da Resolução do Confea nº 1.037, de
21 de dezembro de 2011; considerando que a documentação apresentada atende aos princípios
orçamentários previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estabelece normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle de orçamentos; considerando que a presente proposta perfaz um total
orçado de R$ 20.964.634,00 (vinte milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro
reais), apresentando um acréscimo de 16,74% (dezesseis inteiros e setenta e quatro centésimos por cento)
em relação ao orçamento proposto em 2015; considerando que a Auditoria do Confea analisou a presente
proposta, emitindo o Parecer nº 068/2015 - AUDI, sendo favorável à sua homologação, DECIDIU, por
unanimidade: 1) Homologar a Proposta Orçamentária do Crea-PE relativa ao exercício 2016, perfazendo um
total orçado de R$ 20.964.634,00 (vinte milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e
quatro reais), conforme demonstrativos apresentados em anexo. 2) Recomendar ao Regional um controle
efetivo na execução orçamentária ao longo do período, evitando a ocorrência de possíveis déficits
orçamentários. Presidiu a sessão o Vice-Presidente ANA CONSTANTINA OLIVEIRA SARMENTO DE
AZEVEDO. Presentes os senhores Conselheiros Federais AFONSO FERREIRA BERNARDES, ANTONIO CARLOS
ALBERIO, CELIO MOURA FERREIRA, GUSTAVO JOSÉ CARDOSO BRAZ, JOAO FRANCISCO DOS ANJOS,
JOLINDO RENNO COSTA, JOSE GERALDO DE VASCONCELLOS BARACUHY, JUAREZ BATISTA DE FARIA,
LEONIDES ALVES DA SILVA NETO, LUCIO ANTONIO IVAR DO SUL, PAULO LAERCIO VIEIRA e ROMERO
CESAR DA CRUZ PEIXOTO.

 
Cientifique-se e cumpra-se.

 
Brasília, 23 de novembro de 2015.

 
Eng. Civ. José Tadeu da Silva

Presidente do Confea

 


