CONSELHO
NACIONAL

SESI
Resolugao Ad Referendum SESl/CN n® (1)^/2020.
Transposi^ao de verbas
orgamentarias
do
SESI/DR/SE
exercicio
2019.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SERVigO SOCIAL DA
INDUSTRIA, no uso de suas atribuigoes regulamentares e regimentais;
CONSIDERANDO a necessidade de ajuste da previsao a execugao
orgamentaria do exerdcio;

CONSIDERANDO a Resolugao No 001/2020 - CR, de 17 de Janeiro de
2020, do Conselho Regional do SESI/DR-SE;
CONSIDERANDO que a transposigao em causa obedece as normas, os
limites e as disposigoes estabelecidas pela Resolugao SESI/CN no 0040/2017, de 28 de
margo de 2017;
CONSIDERANDO que as transposigoes orgamentarias das Unidades
Nadonais e Regionais do SESI devem ser encaminhadas ao Conselho Nadonal ate o
dia 31 de Janeiro do exerdcio seguinte, para aprovagao ad referendum, e posterior
homologagao do plenario, tendo em vista que integram as prestagoes de contas a
serem encaminhadas ao Departamento Nadonal, ate o fim de fevereiro, como
estabelece o §1° do Art. 57, do Regulamento do SESI;
CONSIDERANDO que os prazos fixados no Manual de Procedimentos
Orgamentarios devem instruir o processo da Prestagao de Contas do exerdcio anterior,
cuja materia e obrigatoria para a reuniao ordinaria de margo. E nesse sentido, o tema
demanda aprovagao ad referendum nos termos do art. 22, da Resolugao SESI/CN n®
0040/2017 e art. 26, do Regulamento do SESI.
R E S O L V E, dd referendum do Conselho Nadonal do SERVigo
SOCIAL DA INDUSTRIA:
Art. 1° - Autorizar a Diregao do Departamento Regional do Servigo
Social da Industria de Sergipe a proceder a transposigao de dotagoes orgamentarias
no respectivo Plano de Agao Regional, integrante do Plano de Agao do Sistema SESI,
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relative ao exercido de 2019, no montante de R$ 2.288.590,00 (dois milhoes
duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e noventa reals) em conformidade com as
especificagoes constantes do processo SESI/CNOOlO/2020.
Art. 2° - Determinar que uma copia do presente ato seja anexada a
Prestagao de Contas do Departamento Regional em causa e outra enviada ao
Departamento Nacional, para conhecimento.

Registre-se, de-se ciencia e cumpra-se.
Brasilia, 20 de fevereiro de 2020.

------

Eduardo Eugenio Gouvea Vieira
Presidente
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