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EMENTA: Aprova a 1ª Reformulação Orçamentária do Exercício de 
2019, na forma apresentada.   
 
 

                                             DECISÃO: 
                                 

                   O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido no auditório do prédio sede deste Conselho, situada na Av. 
Agamenon Magalhães, nº 2978, Espinheiro – Recife/PE, no dia 12 de junho de 2019, apreciando o 
relatório e voto apresentado pelo relator, Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza, 
favorável à aprovação da referida reformulação; considerando a Deliberação nº 006/2019, da 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC/PE; considerando a análise da 1ª 
Reformulação Orçamentária – Exercício de 2019, ante a necessidade de reclassificação dos valores 
das despesas correntes entre rubricas; suplementação e redução de despesas correntes e de capital; 
considerando que a reformulação tem em vista o aumento na previsão de receitas correntes no valor 
de R$ 1.443.682,29 (um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais 
e vinte e nove centavos) referente a atualização da expectativa de arrecadação com ART, visto que 
do orçamento atual, cerca de 70% já foi realizado nos primeiros 4 (quatro) meses do ano; 
considerando que a reformulação tem em vista o aumento na previsão de receitas correntes no valor 
de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) referente à expectativa de aumento da receita 
em virtude da campanha de notificação, cobrança e inscrição de Dívida Ativa de anuidades devidas 
a este Conselho por profissionais e empresas; considerando que a reformulação tem em vista o 
aumento na previsão de receitas correntes no valor de R$ 786.284,49 (setecentos e oitenta e seis 
mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) referente a estimativas de valores 
a receber do CONFEA para aplicação em projetos vinculados ao PRODESU; considerando que a 
reformulação também tem em vista a necessidade de aumento das despesas correntes e de capital, 
no montante de R$ 3.283. 450,44 (três milhões, duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e 
cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), a fim de adequar o atual orçamento as presentes 
obrigações contratuais deste conselho e estimativa da inclusão de outras; e considerando que na 
elaboração do atual orçamento, para o ano de 2019, as gerências não tiveram a participação devida, 
para estimar os reais valores das despesas; considerando que a reformulação tem em vista a 
necessidade de redução das despesas correntes e de capital, no montante de R$ 647.407,45 
(seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) a fim de 
adequar o atual orçamento as presentes obrigações contratuais deste conselho; considerando que a 
atual proposta orçamentária para o ano de 2019 prevê gastos com pessoal em torno de 73,3% do 
total da receita prevista e que a presente reformulação reduz esse percentual para 64,3%, DECIDIU 
aprovar com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis contra 01 (um) voto contrário. Houve 03 (três) 
abstenções. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil e de Segurança de Trabalho Fernando Antonio 
Beltrão Lapenda – 1º Vice-Presidente. Votaram os Conselheiros: Alexandre José Rodrigues 
Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, André da Silva Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra 
Sobrinho, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, 
Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Francisco Rogério 
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Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, 
José Carlos Pacheco dos Santos, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de 
Brito Cavalcanti, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Márcio Cavalcanti Lins, 
Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos 
Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira e Virgínia Lúcia Gouveia e 
Silva. Voto contrário do Conselheiro Francisco José Costa Araújo. Abstiveram-se de votar os 
Conselheiros: Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves e Marcos Antonio 
Muniz Maciel. 
 
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 12 de junho de 2019. 
 
 

 
Eng. Civil e de Seg. do Trab. Fernando Antonio Beltrão Lapenda 

1º Vice-Presidente 


