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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros: Marcos Antonio Muniz Maciel (coordenador), e Liliana Barros Marques de 
A. Maranhão (1ª Suplente). 

2. Justificativas de Falta 

Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Fernando Antônio Beltrão Lapenda e Alberto Lopes Peres Junior. 

3. Ordem do Dia 

3. Proposta de Previsão Orçamentária para o exercício de 2018. 
 
O Senhor Coordenador designou, para analisar e relato do processo, a Conselheira Liliane Barros 
Marques de A. Maranhão, a qual emitiu relatório favorável à aprovação da referida previsão 
orçamentária, com o seguinte teor: “Trata-se de proposta Previsão Orçamentária para o Exercício de 
2018 e, considerando que foi utilizado como parâmetro a metodologia tradicional do Sistema 
Confea/Crea, obtendo-se, conforme notas explicativas, o número de profissionais de nível superior, nível 
médio e empresas, através do controle informatizado do Crea-PE; Os valores das tabelas referentes aos 
registros de ART, serviços, multas e anuidades de pessoas físicas e jurídicas, foram obtidos 
considerando o § 1º do artigo 6º da Lei Federal 12.514/2011, com correção do INPC, levando-se em 
conta a variação integral do índice nos últimos 12 meses, até agosto de 2017 (1,73%), como praticado 
pelas Resoluções do Confea. Os demais valores foram obtidos por inferência; considerando que as 
receitas de serviços foram calculadas por metodologias anteriormente praticadas, cujo número de 
serviços foi obtido considerando experiência de exercícios anteriores e do exercício atual, até o mês de 
agosto, podendo ser trabalhada com projeção linear, baseada em registros históricos; considerando que 
as receitas financeiras foram estimadas com base na arrecadação de tal conta, até o mês de agosto de 
2017; considerando que outras receitas correntes foram estimadas em função das variações em 
exercícios anteriores e no exercício atual até o mês de agosto de 2017 e incremento do resgate da Dívida 
Ativa, além do reembolso de despesas com funcionários cedidos; considerando que para a elaboração 
das despesas foram incluídos os contratos assinados pelo Regional (Pessoal, Material de Consumo, 
Serviços de Terceiros) e uma projeção de desembolsos baseados em memória histórica, muitos com 
características de despesas contínuas; considerando que a referida proposta foi elaborada com base na 
Resolução nº 1.037 de 21 de dezembro de 2011, do Confea e as Normas Brasileiras de Contabilidades 
Aplicadas ao Setor Público, contidas na NBCT 16, do Conselho Federal de Contabilidade. Diante do 
exposto somos de parecer favorável recomendando a aprovação da Previsão Orçamentária para o 
exercício de 2018, na forma apresentada. Foi exarada a Deliberação nº 002/2017, sendo a referida 
proposta encaminhada para a apreciação e decisão do Plenário. 

6. Encerramento 

Reunião encerrada às 19 horas. 
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Membros que aprovam esta súmula: 
 

 
 

 

Marcos Antonio Muniz Maciel – Coordenador 
 
 
 
Liliana Barros Marques de A. Maranhão – 1º Suplente 


