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Reunião : Ordinária Nº 6ª/2020 

Decisão da Diretoria : D/PE 024/2020 

Referência : 3.2. 

Interessado : CREA-PE 

 

EMENTA: Mantém a aprovação da alteração da tabela de 

gratificação e salário função do Crea-PE, de forma 

a reajustar a gratificação/salário função do cargo 

de Gerente, equiparando-a ao cargo de Assessor X, 

com efeitos retroativos ao dia 1° de agosto de 

2020. 

 

DECISÃO: 

 

A Diretoria do Crea-PE, considerando o pedido da Presidência do Crea-PE de reanálise 

quanto à concessão da recomposição/equiparação salarial para os Gerentes do Conselho, de 

posse das orientações jurídicas e relatório da Gerência Financeira do Crea-PE; considerando 

os argumentos da Presidência de que o reajuste visa equiparar as gratificações das Gerências 

e Assessor X, por possuírem, dentro dos seus âmbitos de atuação, o mesmo peso de 

responsabilidades; considerando a informação da Presidência de que essa divergência 

salarial remota da gestão anterior, não tendo sido revisto/atualizado até o presente momento; 

considerando que, a despeito da crise econômico/financeira que acometeu, principalmente as 

áreas das engenharias e geociências nos últimos anos, o Crea-PE vem mantendo sua saúde 

financeira, inclusive, fechando seus exercícios com superávit; considerando que a 

equiparação salarial proposta pela Presidência, consoante relatório apresentado pela 

Gerência Financeira, representa um impacto mensal de aproximadamente 1,53% na folha 

mensal do Crea-PE; considerando a informação da assessoria jurídica do Crea-PE de que a 

Corte Superior de Contas possui entendimento no sentido da inaplicabilidade das condutas 

vedadas da Lei 9504/1997 e LC 101/2020 para os Conselhos Profissionais, devendo, no 

entanto, observar as normas gerais e princípios que norteiam a gestão pública responsável, 

com destaque para a ação planejada e transparente, que possam prevenir riscos e corrigir 

desvios capazes de afetar o equilíbrio de suas contas; considerando que, consoante 

demonstrado no relatório da GFI, o reajuste sobre o valor das gratificações dos cargos de 

gerência não repercutirá negativamente nas contas do Crea-PE, portanto, não se assumirá 

despesa que não possa ser cumprida no exercício corrente, sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa para esta finalidade; considerando, outrossim, que a medida 

proposta não comprometerá a continuidade das ações voltadas às atividades finalísticas do 

Crea-PE, as quais permanecerão sendo realizadas com a mesma eficiência e excelência, 

DECIDIU manter a aprovação da alteração da tabela de gratificação e salário função do 

Decisão da Diretoria (D/PE) 

http://www.creape.org.br/
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Crea-PE, de forma a reajustar a gratificação/salário função do cargo de Gerente, 

equiparando-a ao cargo de Assessor X, com efeitos retroativos ao dia 1° de agosto de 2020. 

Coordenou a reunião o Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. Votaram 

favoravelmente os Diretores: Eng. Elet. e de Seg. do Trab Rômulo Fernando Teixeira Vilela 

– 1º Vice-Presidente; Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira – 2º Vice-Presidente; Eng. 

Fltal. Emanuel Araújo Silva – 1º Diretor Administrativo; Eng. Civil Rildo Remígio 

Florêncio – 2º Diretor Administrativo; Eng.ª Civil Hilda Wanderley Gomes – 1ª Diretora 

Financeira e Eng. de Minas José Carlos da Silva Oliveira – 2º Diretor Financeiro. 

 

 

   Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 12 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 
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