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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC 
 
DELIBERAÇÃO : Nº. 004/2022 
INTERESSADO : Crea-PE 
ASSUNTO : Prestação de Contas do Crea-PE, exercício 2021 

 

 
DELIBERAÇÃO Nº 004/2022 - 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 Extraordinária, realizada em 03 de março de 2022, e;  

Considerando a PL-0064/2019 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 Plenária nº 0077/2014, determinando que os Regionais deverão apresentar a 
prestação de contas até o primeiro dia útil do mês de abril de cada ano, bem como, fornecendo 
também 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 Receitas, Comparativo de 
Despesas, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Variações Patrimoniais e as respectivas notas 
explicativas do exercício 2021; 

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

Considerando que foi constatado que as demonstrações financeiras acima referidas representam em 
todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Crea-PE, em 31/12/2021;  

Considerando que a Comissão de Tomada de Contas e Orçamento do Crea-PE, em 
cumprimento ao disposto no Regimento Interno deste Regional, procedeu a análise do processo em 
epígrafe que trata dos balancetes do exercício de 2021; 

Considerando que no referido período o total de receita arrecadada foi de R$ 26.331.623,62 
(vinte e seis milhões, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e dois 
centavos), correspondente a 92,35% do valor orçado para o exercício de 2021;  

 
Considerando que no tocante a execução orçamentária da despesa, constatou-se que: a) em 

se tratando de despesas, o total acumulado de gastos efetuados no período corresponde a R$ 
19.827.150,44 (dezenove milhões, oitocentos e vinte sete mil, cento e cinquenta reais e quarenta e 
quatro centavos), o que representa um percentual de 69,54%; b) Merecem destaques, pontuar que as 
despesas com pessoal no exercício de 2021 totalizaram  R$ 15.723.811,04 (quinze milhões, 
setecentos e vinte e três mil, oitocentos e onze reais e quatro centavos), isso representa 59,7%, de 
um total de R$ 19.827.150,44 (dezenove milhões, oitocentos e vinte sete mil, cento e cinquenta 
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reais e quarenta e quatro centavos), bem como, o superavit  de R$ 6.504.473,18 (seis milhões, 
quinhentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezoito centavos); e, 

 
Considerando, por fim, que merece ser observado que os gastos com pessoal, que já foram 

objeto de observação pelas COTCs anteriores, bem como, pelo Confea, nos exercícios de 2017, 
2018, 2019 e 202; rejeitadas também pelo Plenário deste Crea-PE, nos anos de 2019 e 2020, no 
exercício de 2021, em análise, encerraram-se dentro do percentual recomendado pelo TCU 
(Tribunal de Contas da União), 

 
 

DELIBEROU: 
 

Recomendar ao Plenário deste Conselho, a aprovação da Prestação de Contas, exercício de 
2021, na forma apresentada. 

 
 
                                                                         Recife-PE, 03 de março de 2022. 
 
 

 
 

Eng. Civ. Francisco de Assis de Andrada Jurubeba 
Coordenador da COTC 

 
 
 
 
       Eng. Civ. Luiz Moura de Santana                           Eng. Elet. Robstaine Alves Saraiva 
                      Membro da COTC                                                       Membro da COTC 


