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COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC 
 

DELIBERAÇÃO : Nº. 2/2021 

INTERESSADO : Crea-PE 

ASSUNTO : Prestação de Contas – Exercício de 2020 
 

 

DELIBERAÇÃO Nº 2/2021 - 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 Extraordinária , realizada em 17 de março de 2021, e;  

Considerando a PL0064/2019 do Confea, na qual alterou os itens 6.2 e 6.3 do 
Regulamento para o Acompanhamento da Gestão e a Prestação de Contas do Sistema Confea/Crea e 

da Mútua, aprovado pela Decisão P lenária nº 0077/2014, determinando que os Regionais deverão 
apresentar a prestação de contas até o primeiro dia útil de abril de cada ano, bem como forneceu 
outras orientações; 

Considerando que foram examinadas as demonstrações financeiras do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, as quais compreenderam: 
Balancete, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Comparativo de 

Receita, Comparativo de Despesas Pagas, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Variação 
Patrimoniais e as respectivas notas explicativas. 

Considerando a explanação realizada pela Gerência Financeira e Contábil deste 
Regional, pertinente aos documentos acima citados; 

Considerando que foi constatado que as despesas com pessoal atingiram o percentual 
de 72% de comprometimento da receita, no exercício de 2020; 

Considerando o disposto no artigo 19, da Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, no qual estabelece que: “a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em 
cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, de 60%, 
nos estados e municípios”; 

Considerando as reiteradas recomendações do Plenário do Confea, no tocante ao 
controle de gasto com pessoal, conforme mencionadas nas decisões plenárias do Crea-PE de nºs 
098/2017 e 054/2019; 

Considerando o relato do conselheiro relator Charles Eduardo de Andrada Jurubeba , 

da COTC, no qual foi favorável pela aprovação da prestação de contas do Crea-PE, do exercício 
2020, com a ressalva de que este Regional evidencie esforços, no sentido de cumprir a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, em relação ao percentual de gasto com pessoal, no ano corrente e nos 
vindouros; 

Considerando que foi constatado que as demonstrações financeiras acima referidas 
representam em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial financeira do Crea-PE, em 

31/12/2020. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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                      A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS DELIBEROU: 

1. Recomendar ao Plenário deste Conselho, a aprovação da Prestação de Contas do 

Exercício de 2020, na forma apresentada, com a ressalva de que este Regional 
evidencie esforços, no sentido de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 
relação ao percentual de gasto com pessoal.  
 

 
                                                                         Recife-PE, 17 de março de 2021. 
 

 

 
Eng. Cássio Victor de Melo Alves 

Membro da COTC 
 

 
Eng. Charles Eduardo de Andrada Jurubeba      Eng. Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo 
                      Membro da COTC                                                          1º Suplente  


