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Ref. SESSÃO: Sessão Plenária Ordinária 1.416
Decisão Nº: PL-1870/2014
Referência:PC CF-2550/14
Interessado: Crea-PE

Ementa: Homologa a Proposta Orçamentária do Crea-PE relativa ao exercício 2015 e dá outras
providências.

O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de 10 a 12 de dezembro de 2014, apreciando a
Deliberação nº 260/2014 – CCSS, que trata da Proposta Orçamentária do Crea-PE relativa ao exercício
2015, aprovada no âmbito daquele Regional, ad referendum do Plenário, por intermédio da Portaria AD – nº
107/2014, de 15 de outubro de 2014, e considerando que a documentação que compõe a presente proposta
contém todos os demonstrativos e demais peças exigidas no art. 2º da Resolução nº 1.037, de 21 de
dezembro de 2011, e atende aos princípios orçamentários previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, que estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle de orçamentos;
considerando que a proposta prevê um total de despesas com pessoal que perfaz 63,74% (sessenta e três
inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) da receita líquida, ultrapassando em 3,74% (três inteiros
e setenta e quatro centésimos por cento) os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000; considerando, no entanto, que o Acórdão nº 341/2004 – Plenário, do Tribunal de Contas da
União, respondendo consulta da Comissão Especial da Reforma Trabalhista da Câmara dos Deputados,
afirma que os conselhos de fiscalização profissional não estão subordinados às limitações contidas na Lei
Complementar 101/2000, em especial as relativas aos limites de gastos com pessoal, incluindo
terceirizações, visto que tais entidades não participam do Orçamento Geral da União e não geram receitas e
despesas de que resultem impactos nos resultados de gestão fiscal a que alude o referido diploma legal;
considerando que o mesmo acórdão afirma que os conselhos de fiscalização profissional, apesar de não
estarem sujeitos às limitações de despesa impostas pela Lei Complementar nº 101/2000, devem observar
as normas gerais e princípios que norteiam a gestão pública responsável, com destaque para a ação
planejada e transparente que possa prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio de suas
contas; considerando o Parecer nº 072/2014 - AUDI, da Auditoria do Confea, favorável à aprovação da
Proposta Orçamentária do Crea-PE para o exercício de 2015, DECIDIU, por unanimidade: 1) Homologar a
Proposta Orçamentária do Crea-PE relativa ao exercício 2015, conforme demonstrativos anexos. 2) Solicitar
ao Crea-PE que encaminhe à Auditoria do Confea a Decisão Plenária que referenda a Portaria que aprovou a
presente proposta. 3) Recomendar ao Regional um controle efetivo na execução orçamentária ao longo do
período, evitando a ocorrência de déficits orçamentários. Presidiu a sessão o Vice-Presidente JULIO
FIALKOSKI. Presentes os senhores Conselheiros Federais DARLENE LEITAO E SILVA, DIXON GOMES
AFONSO, FRANCISCO JOSE TEIXEIRA COELHO LADAGA, GUSTAVO JOSÉ CARDOSO BRAZ, JOAO FRANCISCO
DOS ANJOS, JOLINDO RENNO COSTA, MARCELO GONÇALVES NUNES DE OLIVEIRA MORAIS, MARCOS
MOTTA FERREIRA, MARIO VARELA AMORIM, OSVALDO LUIZ VALINOTE e ROMERO CESAR DA CRUZ
PEIXOTO.

 
Cientifique-se e cumpra-se.

 
Brasília, 15 de dezembro de 2014.

 
Eng. Civ. José Tadeu da Silva

Presidente do Confea

 


