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COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS  - COTC 
 
DELIBERAÇÃO  : Nº. 004/2019 
INTERESSADO : Crea-PE 
ASSUNTO : Prestação de Contas – Exercício de 2018 

 
 

DELIBERAÇÃO Nº 004/2019 - 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 
4ª reunião, em caráter extraordinário, realizada em 29 de março de 2019, 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 31/12/2018; 

 
Considerando que as Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas 
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balancetes da União, dos 
Estados e do Distrito Federal; 

 
Considerando a Decisão Plenária do Confea, PL-1910/2018, que homologou a 

proposta orçamentária do Crea-PE, relativa ao exercício 2019, recomendando ao Regional:  a) Que 
faça um acompanhamento mensal da evolução da receita, bem como da realização da despesa, 
considerando o disposto na Lei nº 13.639/2018, que cria o Conselho Federal dos Técnicos 
Industriais e o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, que poderá impactar nas receitas e 
despesas dos Creas. b) Que realize um efetivo controle nos gastos com pessoal e encargos sociais, 
de acordo com o disposto no artigo 19, Inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

 
Considerando que o Regional não atendeu à letra “b”, da recomendação contida na 

Decisão Plenária do Confea, PL 1910/2018, quando ultrapassou o limite estipulado, conforme Lei 
Complementar nº 101/2000, referente às despesas com pessoal e encargos, em relação à receita 
líquida;   

 
Considerando que nas Demonstrações Contábeis e nas Notas Explicativas, os 

Resultados Patrimonial, Orçamentário e Financeiro no exercício de 2018, apresentaram superávit e 
a Geração Líquida de Ccaixa e  Equivalentes de Caixa foi de R$ 1.268.697,18; 
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Considerando, por fim, o Relatório e voto fundamentado do Relator, favorável à 

aprovação das contas do Crea-PE, relativas ao exercício de 2018, recomendando: 
 
1- Que, de acordo com a Decisão Plenária do Confea, PL 1910/2018, o Crea-PE 

reverta a situação apresentada nos gastos com pessoal e encargos diversos, no 
ano de 2019, de forma a cumprir a determinação contida na referida decisão. 

 
 
DELIBEROU: 
 
Por encaminhar ao Plenário com parecer pela aprovação das contas do Crea-PE, 

relativas ao exercício de 2018, recomendando: 1- “Que, de acordo com a Decisão Plenária do 
Confea, PL 1910/2018, o Crea-PE reverta a situação apresentada nos gastos com pessoal e encargos 
diversos, no ano de 2019, de forma a cumprir a determinação contida na referida decisão”. 

 
 

Recife, 29 de março de 2019 
 
 
 

Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela 
Coordenador 

 
 
 
         


