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COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC 

 

DELIBERAÇÃO : Nº. 006/2022 
INTERESSADO : Crea-PE 

ASSUNTO : Demonstrativos financeiros (receitas e despesas) referentes aos meses de 

janeiro a maio de 2022. 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº 005/2022 - COTC 
 

 

A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC, do Crea-PE, instituída 

através da Decisão PL/PE-003/2022, exarada na Sessão Plenária Ordinária nº 1.930, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais conferidas pelo artigo 136 do Regimento do Crea-PE, em sua 8ª 

Reunião Ordinária, realizada em 29 de junho de 2022, com a presença dos Conselheiros: Robstaine 

Alves Saraiva e Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, após análise e apreciação do assunto em 

epígrafe, e; 

Considerando que foram examinadas as demonstrações contábeis referente ao 

período acumulado de janeiro a maio de 2022, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

de Pernambuco – Crea-PE, compreendendo: Proposta Orçamentária para o Exercício de 2022, 

Demonstrativo Analítico da Receita de 2022 e Comparativo de Receitas e Despesas de 2022 pela 

Gerência Financeira e Contábil desta Regional; 

 

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 que a receita acumulada até o mês de maio de 2022 foi 51,90% do 

orçado e que houve um aumento de 15,99% na receita acumulada com relação ano mesmo período 

do ano anterior. 

 

Considerando que as Despesas com Pessoal, cujo limite da Receita Líquida tem sido 

infringido nos exercícios anteriores, atinge o percentual de 45,62% de comprometimento da Receita 

Acumulada de janeiro até julho/2022 se adequando ao disposto no artigo 19, da Lei complementar 

nº 101, de 4 de julho 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 o Relatório e voto fundamentado da Relatora, favorável à aprovação 

dos Demonstrativos Financeiros acumulados, referentes aos meses de junho a julho de 2022; e, 

 

Considerando, por fim, o disposto no inciso III do art. 136 do Regimento do Crea-

PE, que diz ser de competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, acompanhar, 

mensalmente, a execução orçamentária, tanto de receita como de despesa, indicando eventuais 

correções, encaminhando ao Plenário, para apreciação, 
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DELIBEROU: 

 

1. Aprovar, por unanimidade, os demonstrativos financeiros (receitas e despesas), 

acumulados, referentes aos meses de meses de janeiro a maio de 2022. 

 

2. Encaminhar a presente deliberação para apreciação do Plenário. 

                   

 

Recife-PE, 29 de junho de 2022. 

 

 

 
Coordenador da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 

 


