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COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS  - COTC 
 
DELIBERAÇÃO  : Nº. 007/2019 
INTERESSADO : Crea-PE 
ASSUNTO : Correção da 1ª Reformulação Orçamentária – Exercício de 2019 

 
 

DELIBERAÇÃO Nº 007/2019 - 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 
9ª reunião extraordinária, realizada em 31 de julho de 2019, com a presença dos Conselheiros 
Rômulo Fernando Teixeira Vilela (coordenador), Almir Campos de Almeida Braga, Nilson Oliveira 
de Almeida – 1º Suplente, José Carlos Pacheco dos Santos – 2º Suplente e Antônio Christino 
Pereira Lyra Sobrinho - 4º Suplente. 

 
Considerando que em 18 de junho de 2019, através do ofício nº 183/2019-PRES, foi 

enviado ao CONFEA a 1ª Reformulação do Orçamento 2019; 
 
Considerando que ao analisar a proposta, antes do envio à plenária do CONFEA, o setor 

de auditoria solicitou que alguns pontos fossem ajustados na reformulação: 
 

1) Adequar os saldos iniciais da proposta aos valores aprovados na plenária do CONFEA 
e publicados no diário oficial da união – DOU. 
O saldo inicial da proposta orçamentária 2019 aprovada pelo plenária do CREA/PE está com 
diferenças de centavos da proposta aprovada e publicada pelo CONFEA. 
 

2) Adicionar as transposições nas suplementações e reduções 
As transposições entre contas, que tem efeito nulo no total do orçamento, foram tratadas em 
colunas a parte no demonstrativo analítico da receita e despesa. O CONFEA solicitou que 
esses valores fossem adicionados as colunas de suplementação e redução do orçamento. A 
inclusão não modificou o saldo final da reformulação. 
 

3) Zerar o superávit estimado 
O superávit estimado na 1ª reformulação do orçamento de 2019, no montante de R$ 803 mil, 
foi zerado a pedido do CONFEA. Foi incluída uma despesa de igual valor no grupo de 
despesa de capital. Por mais que essa despesa não esteja prevista no ano, foi necessária sua 
inclusão para atendimento ao pedido do setor de auditoria do CONFEA. 
 

Considerando que as citadas mudanças alteraram o saldo final do orçamento 2019, 
portanto, necessária a reapreciação da proposta de reformulação por esta comissão. 

 
E, considerando o parecer do relator, favorável à aprovação das referidas alterações;  
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  DELIBEROU: 

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

com as modificações apresentadas.  
 

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

 
3. Reencaminhar a proposta aprovada ao Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia – CONFEA, juntamente com a Decisão Plenária, para homologação. 
 
 

Recife-PE, 07 de agosto de 2019 
 
 
 

Rômulo Fernando Teixeira Vilela – Coordenador 
 
 
 
Almir Campos de Almeida Braga Filho - Membro Titular 
 
 
 
Nilson Oliveira de Almeida (1ª suplência)       
 
 
 
José Carlos Pacheco dos Santos (2ª suplência)     
 
 
Antônio Christino Pereira Lyra Sobrinho  – (4ª suplência)           

 


