
DECISAO

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Pernambuco - Crea-PE, reunido, extraordinariamente, no auditório do prédio sede deste Regional,
situado na Av. Agamenon Magalhaes, n 2978, Espinheiro - Recife/PE, no dia 09 de outubro de
2019, apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela,
recomendando a aprovaçao da proposta, em epígrafe, e; considerando o artigo 6o da Resoluçao n
1.037, de 21 de dezembro de 2011 que diz: "Art. 6o - Após aprovaçao pelo Crea ou pela Mútua,
conforme o caso, a proposta orçamentária do exercício seguinte deverá ser protocolizada no
Confea até 15 de outubro"; considerando que o Confea só aprovou em 26 de setembro de 2019,
por meio da Decisao PL-1544/2019, a atualizaçao dos valores de serviços, multas e anuidades a
serem cobrados pelo Sistema Confea/Crea, no exercício de 2020, e os critérios de descontos para
pagamentos antecipados de anuidades; considerando que a ausencia das informaçoes contidas na
mencionada decisao, comprometeria a elaboraçao do orçamento, resultando em mais um item a
ser estimado; considerando que foi utilizado como parâmetro a metodologia tradicional do
Sistema Confea/Crea, obtendo-se o número de profissionais de nível superior, nível médio e
empresas, através do controle informatizado do Crea-PE (SITAC); os valores das tabelas
referentes aos registros de ART, serviços, multas e anuidades de pessoas físicas e jurídicas, foram
obtidos considerando o  Io do artigo 6o da Lei Federal 12.514/2011, com correçao dos valores,
conforme a deliberaçao de n" 200/2019-CCSS. Os demais valores foram obtidos por inferencia;
considerando que as receitas de serviços foram calculadas por metodologias anteriormente
praticadas, cujo número de serviços foi obtido através de experiencias de exercícios anteriores e
do exercício atual, até o mes de julho, podendo ser trabalhada com projeçao linear, baseada em
registros históricos; considerando que as Receitas Financeiras foram estimadas com base na
arrecadaçao de tal conta, até o mes de julho de 2019; considerando que outras Receitas Correntes
foram estimadas em funçao das variaçoes em exercícios anteriores e no exercício atual até o mes
de julho de 2019 e incremento do resgate da Dívida Ativa e campanhas de notificaçao de
profissionais e empresas com duas anuidades ou mais vencidas; considerando que, para a
elaboraçao das Despesas foram incluídos os contratos assinados pelo Regional: Pessoal, Material
de Consumo, Serviços de Terceiros e uma projeçao de desembolsos, baseados em memória
histórica, muitos com características de despesas contínuas e aquisiçao de investimentos, tendo
como fonte de recursos o Prodesu e recursos próprios; considerando que, a referida proposta foi
elaborada com base na Resoluçao n 1.037 de 21 de dezembro de 2011, do Confea e as Normas
Brasileiras de Contabilidades Aplicadas ao Setor Público, contidas na NBCT 16, do Conselho
Federal de Contabilidade e, por fim, considerando a Deliberaçao n 008/2019, da Comissao de
Orçamento e Tomada de Contas, sou de parecer favorável recomendando a este Plenário, a
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Cientifique-se e cumpra-se.

Recife, 09 de outubro de 2019.
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aprovaçao da referida Proposta, DECIDIU aprovar, com 31 (trinta e um) votos, o relatório e voto
do relator, favorável a aprovaçao da Proposta de Previsao Orçamentária para 2020, do Crea-
PE e dá outras providencias. Houve 04 (quatro) abstençoes. Presidiu a Sessao o Engenheiro Civil
Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. Votaram os Conselheiros: Alexandre José
Magalhaes Baltar, Alexandre José Rodrigues Mercanti, Alexandre Valença Guimaraes, André da
Silva Melo, Antônio Dagoberto de Oliveira, Burguivol Alves de Souza, Cássio Victor de Melo
Alves, Clóvis Amida d'Anunciaçao, Edmundo Joaquim de Andrade, Emanuel Araújo Silva,
Everdelina Roberta Araújo Menezes, Fernando Antônio Beltrao Lapeada, Francisco Rogério
Carvalho de Souza, Giane Maria de Lira Oliveira, Hilda Wanderley Gomes, Jairo Souza Leite,
Jarbas Morant Vieira, Jorge Roberto Oliveira da Paixao, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José
Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José Rodolfo Rangel Moreira
Cavalcanti, José Weílington de Brito Cavalcanti, Márcio Cavalcanti Lins, Milton da Costa Pinto
Júnior, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Tones Viana, Rildo Remígio Florencio, Roberto
Lemos Muniz, Rômulo Fernando Teixeira Vilela e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Abstiveram-se
de votar os Conselheiros: Almir Ribeiro Russiano, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Roberto Luiz
de Carvalho Freire e Stenio de Coura Cuentro.


