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COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS  - COTC 
 
DELIBERAÇÃO  : Nº. 002/2017 
INTERESSADO : Crea-PE 
ASSUNTO : 1ª Reformulação Orçamentária – Exercício de 2017 

 
 

DELIBERAÇÃO Nº 002/2017 - 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 
9ª reunião ordinária, realizada em 27 de setembro de 2017, com a presença dos Conselheiros 
Marcos Antônio Muniz Maciel, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Fernando Antônio Beltrão Lapenda 
e Liliane Marques de A. Maranhão (1ª suplente), e;  

 
Considerando o parecer e voto fundamentado do Relator, Conselheiro Fernando 

Antônio Beltrão Lapenda; 
 
Considerando a análise da 1ª Reformulação Orçamentária – Exercício de 2017, ante a 

necessidade de reclassificação dos valores das despesas entre rubricas correntes e de capital; 
 
 Considerando que a reformulação tem em vista o aumento na previsão de receitas de 

capital no valor de R$ 1.804.057,32 (hum milhão, oitocentos e quatro mil e cinquenta e sete reais e 
trinta e dois centavos) a receber dos convênios nº 021/2017 – PRODAFISC IIA – Plano de 
Execução da Fiscalização 2017 (aquisição de veículos, de equipamentos de informática e 
treinamento); nº 067/2017 – Representação Institucional Eleições IB 2017 e nº 107/2017 – Apoio às 
cidades de Palmares, Belém de Maria, Catende, Cortês e Ribeirão Preto, atingidos pela cheias e a 
previsão da aprovação do projeto de construção da Inspetoria de Araripina/PE, todos junto ao 
CONFEA; 

 
Considerando a diminuição da previsão de receitas correntes no valor de R$ 

2.483.704,25 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e setecentos e quatro reais e vinte e 
cinco centavos) tendo em vista a tendência no acompanhamento das arrecadações no transcorrer do 
ano de 2017; 

 
Considerando a necessidade de redistribuição dos valores das despesas nas referidas 

rubricas correntes de capital conforme novo cenário apresentando: aumento nas despesas de capital 
no valor de R$ 1.026.402,13 (hum milhão, vinte e seis mil, quatrocentos e dois reais e treze 
centavos); diminuição nas despesas correntes no valor de R$ 1.706.049,05 (hum milhão setecentos 
e seis mil, quarenta e nove reais e cinco centavos), promovendo uma diminuição orçamentária de 
R$ 679.646,93 (seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta de seis reais e noventa e três 
centavos). 
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  DELIBEROU: 

 
1. Aprovar, por unanimidade, a 1ª Reformulação Orçamentária - Exercício de 2017, 

na forma apresentada.  
 

2. Encaminhar a referida reformulação para apreciação e votação do Plenário do 
Crea-PE. 

 
3. Encaminhar a referida proposta ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

– CONFEA, para homologação. 
 

4. Recomendar ao Plenário não pautar a matéria para sessão itinerante.  
 

Recife-PE, 27 de setembro de 2017 
 
 
 
 

Marcos Antonio Muniz Maciel – Coordenador 
 
 
 
Luiz Gonzaga Guedes da Silva - Membro Titular 
 
 
 
Fernando Antônio Beltrão Lapenda - Membro Titular  
 
 
 
Liliane Marques de A. Maranhão (1ª suplente)                    

 


