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COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS  - COTC 
 
DELIBERAÇÃO  : Nº. 002/2018 
INTERESSADO : Crea-PE 
ASSUNTO : Prestação de Contas – Exercício de 2017 

 
 

DELIBERAÇÃO Nº 002/2018 - 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 
2ª reunião, em caráter extraordinário, realizada em 28 de março de 2018, e;  

 
Considerando que foram examinadas as demonstrações financeiras do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE que compreendem: Balancete, 
Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Comparativo de Receita, 
Comparativo de Despesas Pagas, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Variações Patrimoniais e as 
respectivas notas explicativas; 
 

Considerando que as demonstrações financeiras acima referidas representam em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial financeira do Crea-PE, em 31/12/2017; 

 
Considerando a Decisão Plenária do Confea, PL 1885/2016, que homologa a 

proposta orçamentária do Crea-PE, relativa ao exercício 2017, que “recomenda ao regional a 
realização de um acompanhamento bem elaborado nos gastos com pessoal, no exercício de 2017, 
pois os cálculos da previsão orçamentária ficaram acima do limite estipulado por Lei”; 

 
Considerando que o regional não atendeu à recomendação contida na Decisão 

Plenária do Confea, PL 1885/2016, quando ultrapassou o limite, com um percentual de 63,51% de 
despesas com pessoal e encargos, em relação à receita líquida;   

 
Considerando a Decisão Plenária do Confea, PL 2618/2017, que homologa a 

proposta orçamentária do Crea-PE, relativa ao exercício 2018, que “determina ao regional que 
realize um acompanhamento nos gastos com pessoal e encargos diversos, no exercício de 2018, pois 
estes estão calculados acima do limite estipulado por Lei, no sentido de reverter esta situação, 
adequando-se ao disposto no art. 19, inciso II, da Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal.”; 

 
Considerando os esclarecimentos prestados pelos setores competentes, a cerca de 

várias dúvidas referentes aos itens constantes nas Demonstrações Contábeis; 
 
Considerando que nas Demonstrações Contábeis e nas Notas Explicativas, os 

Resultados Patrimonial, Orçamentário e Financeiro no exercício de 2017, apresentaram superávit; 
 



 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-PE 

 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52020-000 – Fone/Fax: (81) 3423-4383 
home page: www.creape.org.br    e-mail: apoio@creape.org.br 

Considerando que a conta denominada “Cargo em Comissão”, no Comparativo da 
Despesa Paga, apresentou valores zerados; 

 
Considerando que a conta denominada “Diárias – Conselheiros”, no Comparativo da 

Despesa Paga, apresentou distorção relevante em relação aos demais subitens da conta Diárias; 
 
Considerando que as despesas com manutenção e conservação de veículos foram 

alocadas em contas distintas. 
 
Deliberou: 
 
Recomendar a aprovação das contas relativas ao exercício de 2017, com as seguintes 

recomendações: 
 
Que de acordo com a Decisão Plenária do Confea, PL 2618/2017, o Crea-PE reverta 

a situação apresentada nos gastos com pessoal e encargos diversos, no ano de 2018, de forma a 
cumprir a determinação contida nesta decisão; 

 
Que os setores competentes do Crea-PE, procedam a separação das despesas do 

pessoal de Cargo em Comissão das despesas dos funcionários, no Comparativo das Despesas pagas; 
 
Que seja criada conta para as despesas com diárias de presidente e inspetores, de 

forma a separar das despesas com diárias dos conselheiros; 
 
Que as despesas com manutenção e conservação de veículos sejam alocadas na conta 

específica. 
 
Recife, 28 de março de 2018  
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