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COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS  - COTC 
 
DELIBERAÇÃO  : Nº. 006/2019 
INTERESSADO : Crea-PE 
ASSUNTO : 1ª Reformulação Orçamentária – Exercício de 2019 

 
 

DELIBERAÇÃO Nº 006/2019 - 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 
5ª reunião ordinária, realizada em 30 de maio de 2019, com a presença dos Conselheiros Rômulo 
Fernando Teixeira Vilela (coordenador), Francisco Rogério Carvalho de Souza, Nilson Oliveira de 
Almeida – 1º Suplente e André Carlos Bandeira Lopes – 3º Suplente. 

 
Considerando o parecer e voto fundamentado do Relator, Conselheiro Rômulo 

Fernando Teixeira Vilela; 
 
Considerando a análise da 1ª Reformulação Orçamentária – Exercício de 2019, ante a 

necessidade de reclassificação dos valores das despesas correntes entre rubricas; suplementação e 
redução de despesas correntes e de capital. 

 
Considerando que a reformulação tem em vista o aumento na previsão de receitas 

correntes no valor de R$ 1.443.682,29 (um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e 
oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) referente a atualização da expectativa de arrecadação 
com ART, visto que do orçamento atual, cerca de 70% já foi realizado nos primeiros 4 (quatro) 
meses do ano;  

 
Considerando que a reformulação tem em vista o aumento na previsão de receitas 

correntes no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) referente à expectativa de 
aumento da receita em virtude da campanha de notificação, cobrança e inscrição de Dívida Ativa de 
anuidades devidas a este conselho por profissionais e empresas; Considerando que a reformulação 
tem em vista o aumento na previsão de receitas correntes no valor de R$ 786.284,49 (setecentos e 
oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) referente a 
estimativas de valores a receber do CONFEA para aplicação em projetos vinculados ao PRODESU. 
 

Considerando que a reformulação tem em vista a necessidade de aumento das 
despesas correntes e de capital, no montante de R$ 3.283. 450,44 (três milhões, duzentos e oitenta e 
três mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) a fim de adequar o atual 
orçamento as presentes obrigações contratuais deste conselho e estimativa da inclusão de outras; e 
considerando que na elaboração do atual orçamento para o ano de 2019 as gerências não tiveram a 
participação devida, para estimar os reais valores das despesas. 
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Considerando que a reformulação tem em vista a necessidade de redução das 
despesas correntes e de capital, no montante de R$ 647.407,45 (seiscentos e quarenta e sete mil, 
quatrocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) a fim de adequar o atual orçamento as 
presentes obrigações contratuais deste conselho. 

 
Considerando que a atual proposta orçamentária para o ano de 2019 prevê gastos 

com pessoal em torno de 73,3% do total da receita prevista e que a presente reformulação reduz 
esse percentual para 64,3%. 
                     

  DELIBEROU: 

 
1. Aprovar, por unanimidade, a 1ª Reformulação Orçamentária - Exercício de 2019, 

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, juntamente com a Decisão Plenária, para homologação. 
 

 
 
 

Recife-PE, 30 de maio de 2019 
 
 
 
 

Rômulo Fernando Teixeira Vilela – Coordenador 
 
 
 
Francisco Rogério Carvalho de Souza - Membro Titular 
 
 
 
Nilson Oliveira de Almeida (1ª suplência)       
 
 
 
André Carlos Bandeira Lopes (3ª suplência)               

 


