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RELATÓRIO ANUAL – 2013 

 

No cumprimento da atribuição institucional relativa à apresentação do Relatório Anual, a 
Presidência do Conselho Regional de Economia – 5ª Região/Bahia, ressalta, essencialmente 
que o exercício de 2013 foi marcado como um período muito bom para a entidade, resultado 
de um trabalho conjunto que envolveu seus conselheiros, funcionários e assessorias, 
conforme está disposto nos tópicos abaixo: 
 
01 – O PLENÁRIO 
 
O Plenário do Conselho cumpriu sua programação para o presente exercício, realizando 11 
(onze) reuniões plenárias, sendo 9 (nove) ordinárias e 2 (duas) extraordinárias, contando, 
inclusive, com a presença de Conselheiros Suplentes. 
O Plenário esteve assim constituído: 
Conselheiros Efetivos: Marcelo José dos Santos – Presidente, Carlos Rodolfo Lujan Franco – 
Vice-presidente, Arthur Nemrod Menezes Guimarães, Luiz José Pimenta, Francisca Santos 
de Aragão, Gustavo Casseb Pessoti, Nei da Rocha Bandeira Junior, Virgílio Pacheco de 
Araújo Neto e Carlos Augusto Franco Magalhães. 
Conselheiros Suplentes – Antonio César da Silva, Henrique César da Silva Gómez, Cristina 
Maria Macêdo de Alencar, Ailton Pinto de Andrade, Jorge Antonio Santos Silva, César Vaz de 
Carvalho Junior, Davidson de Magalhães Santos e Demósthenes Farias. 
 
02 – COMISSÕES 
 
Foram designados os seguintes membros para compor as Comissões Permanentes: 
Comissão de Tomada de Contas: Cons. Luiz José Pimenta – Presidente, Cons. Ailton Pinto 
de Andrade e Cons. Henrique César da Silva Gómez, responsáveis pelas análises e 
pareceres sobre as prestações de contas do exercício de 2013, os balancetes trimestrais e a 
proposta orçamentária para 2014. 
Comissão de Licitação: Cons. Arthur Nemrod Menezes Guimarães – Presidente, Selma 
Almeida de Carvalho e Tânia Mara Teixeira Rodrigues, os quais ficaram encarregados de 
proceder o julgamento da melhor proposta e menor preço nas aquisições realizadas pelo 
Conselho. 
 
 
03 – MOVIMENTO DE REGISTRO 
 

Tipo de Registro Quantidade 

Novos                             120 

Definitivos 118 
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Remidos 0 

Registro Pessoa Jurídica 02 

  

Cancelamentos                                             32 

Cancelamento Pessoa Física 31 

Cancelamento Pessoa Jurídica 0 

Cancelamento Pessoa Jurídica (Secundário) 0 

Cancelamentos por falecimento 01 

  

Transferências 05 

 

04 – INADIMPLÊNCIA  

04.1. No exercício de 2013 foi desenvolvido um trabalho conjunto com a Superintendência, 
Assessoria Jurídica e o Setor de Fiscalização, no intuito de reduzir a inadimplência. 
Providências foram adotadas inscrevendo 1477 (mil, quatrocentos e setenta e sete) 
economistas inadimplentes no livro da Dívida Ativa que serão, posteriormente, encaminhados 
à cobrança, em cumprimento ao estabelecido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 

 

05 – SETOR JURÍDICO 

05.1. Exposição do Setor Jurídico ao Plenário do Corecon/BA, sobre a possibilidade de 
cobranças de anuidades em atraso via cartório e conseqüente assinatura de Termo de 
Cooperação Técnica com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção Bahia 
– IEPTB/BA, visando o protesto extrajudicial de certidões de dívida ativa do Corecon/BA. Esta 
nova possibilidade de cobrança possibilitará ao Corecon/BA uma redução de gastos de 100% 
com a justiça e de  aproximadamente 70% de custos com Correios, pois todas despesas 
relacionadas às cobranças correrão por conta dos cartórios, exceto as taxas cartoriais que 
ocorrerão por conta do economista. 

05.2. Renovação do quadro de estagiários. 
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05.3. No exercício, foram encaminhadas 1805 notificações de abertura de processos 
administrativos no mês de abril; e 1752 notificações de abertura de processos administrativos 
no mês de outubro, perfazendo, ao final do exercício, um total de ECV’s de 1825. Neste 
aspecto, salientamos que é praxe deste Corecon/BA promover anualmente duas recobranças 
de anuidades em atraso: a primeira entre os meses de abril e maio e segunda entre os meses 
de agosto e setembro, no entanto, tendo em vistam a expectativa da assinatura do Termo de 
Cooperação Técnica com o IEPTB/BA a segunda recobrança só foi feita em outubro.  

 

06 – SETOR DE FISCALIZAÇÃO  

06.1. Foram fiscalizadas todas as 417 prefeituras do Estado da Bahia 

06.2. Foram notificadas 691 pessoas jurídicas para regularização de pendências com o 
CORECON/BA. 

06.3. Foi encaminhado ofício de fiscalização, solicitando correção e republicação de edital a 
1(uma) instituição que promoveu concurso público excluindo a possibilidade do profissional 
economista de participar do certame.  

06.4. Foram encaminhados 691 ofícios de fiscalização solicitando plano de cargos e salários. 

06.5. Foi encaminhado ofício a 1 (uma) empresa privada solicitando documentos para iniciar o 
processo de fiscalização. 

06.6. Foram emitidos 417 autos de infração.    

 

07 – SETOR DE COMUNICAÇÃO  

Todas as ações descritas a seguir tiveram como objetivos estreitar os laços do Corecon/BA 
com seu Público de Interesse (Economistas, Estudantes de Economia, Pessoas Jurídicas – 
Empresas Públicas e Privadas, outras entidades de classe, etc) bem como valorizar a imagem 
pública dos Economistas e do Conselho como autarquia fiscalizadora e representativa dos 
interesses da categoria. 

07.1. O Corecon/BA contratou o serviço de envio de disparador de e-mail-marketing (boletins, 
cartões, comunicados diversos) a fim de tornar mais eficaz e produtiva a comunicação direta, 
por e-mail, com os profissionais registrados no Conselho. 
 
07.2. Durante todo o ano, o Corecon/BA elaborou e enviou newsletters online quinzenais, com 
informações institucionais e/ou de interesse da categoria.  
 
07.3. O Corecon/BA também estreitou laços com seu Público de Interesse através das 
constantes atualizações de sua página no Facebook (criada em julho de 2011).   
 
07.4. Através de sua Assessoria de Comunicação, o Corecon/BA estimulou e intermediou  
entrevistas de Economistas registrados no Conselho para a imprensa local (jornais, rádios, 
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TVs, etc), além de obter espaços em revistas para publicação de artigos assinados por estes 
profissionais. 
 
07.5. A Assessoria de Comunicação do Corecon/BA também apoiou a organização do Dia do 
Economista 2013. 
 
07.6. O Corecon/BA elaborou planejamento para criação do Jornal impresso “Corecon/BA em 
Notícia”, previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2013. 

 

08 – AÇÕES DESENVOLVIDAS EM PROL DA VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL  

08.1. Encaminhamento de Cartazes sobre a profissão do Economistas a todas as  faculdades 
de economia do Estado da Bahia, bem como para algumas secretarias de governo.  
 
08.2. Impressão do livro Reflexões de Economista Baianos 2012 em parceria com a Bahiagás 
– Companhia de Gás da Bahia.  
 
08.3. Elaboração do Livro Reflexões de Economistas Baianos 2013, em parceria com a 
Seplan – Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia e SEI – Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais. 

08.4. O Corecon/BA realizou o XXVII ENE – Encontro de Entidades de Economistas do 
Nordeste.  

08.5. Despachos Executivos:  

O Corecon/BA participou do programa Despachos Executivos instituído pelo Cofecon. O 
Evento aconteceu na cidade de Salvador/BA e na oportunidade estiveram presentes o 
Presidente, juntamente com os Presidentes e/ou Vice-Presidentes dos Corecon’s do Nordeste 
e o Presidente em exercício do Cofecon. 

 
08.6. Foram assinados mais dois convênio de saúde, UNIMED Nacional e Golden Cross. 

 
08.7. Entrega da Comenda Economista de Destaque 2013. 

 
08.8. Premiação dos vencedores da I Gincana de Economia Baiana.  

 
08.9. O Corecon participou do lançamento do PAECE - Portal dos Egressos de Economia da 
UESC. 

 
08.10. O Corecon/BA também esteve presente no XX CBE – Congresso Brasileiro de 
Economistas SINCE com 7 conselheiros e um stand onde foram distribuídos Reflexões de 
Economistas Baianos de várias edições.  

 
08.11. Entre os dias 03 e 05 de outubro, o Corecon esteve presente no Seminário dos 
Servidores dos Conselhos, com a presença de 4 servidores.  
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08.12. Esteve representado no 5º ENCP – Encontro Nacional de Conselhos Profissionais, na 
cidade de Florianópolis, nos dias 17 a 19 de outubro. 

 
08.13. Implantou o Corecon Acadêmico.  
 

09 – OUTROS EVENTOS APOIADOS PELO CORECON/BA 

09.1. O Corecon/BA foi parceiro da UESC na Semana de Economia. 

09.2. O Corecon/BA apoiou e participou de evento preparatório para a I Conferência Estadual 
de Desenvolvimento Regional. 

09.3. O Corecon/BA apoiou e participou da I Conferência Nacional de Desenvolvimento 
Regional. 

09.4. O Corecon/BA apoiou a realização da Gincana Nacional de Economia, inscrevendo 
duas duplas de estudantes de economia. 

09.5. O Corecon esteve presente nas reuniões do FOCO, fórum permanente para discussão 
de assuntos referentes às profissões regulamentadas no Estado da Bahia.  

09.6. Apoiou e esteve presente no VII congresso SOBER Regional Nordeste, na cidade Ilhéus 
nos dias 03 a 05 de outubro. 

09.7. Apoiou e se fez presente no I Seminário de Incubadoras de base tecnológica do sul da 
Bahia e o II Encontro de Egressos de Economia da UESC – Universidade Estadual de Santa 
Cruz na cidade de Ilhéus. 

09.8. Apoiou e também esteve presente na XII Semana de Economia da UESB – 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia com o pagamento de passagem aérea de um 
palestrante e participação de conselheiro.  

 

10 – DIA DO ECONOMISTA 

O Dia do Economista foi realizado no dia 13 de agosto de 2013, com o apoio e no auditório da 
FCE/UFBA – Faculdade Economia da Universidade Federal da Bahia, com a seguinte 
programação: palestra com Diretor Geral da SEI – Superintendência de Estudos Econômicos 
e Sociais, Dr. Geraldo Reis; palestra com o Professor Doutor Oswaldo Guerra; palestra com o 
Vice-presidente da FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Dr. Reinaldo 
Sampaio; entrega do Prêmio de Monografia Economista Jairo Simões – 2013, entrega da 
Comenda Economista de Destaque, Premiação dos vencedores da I Gincana Baiana de 
Economia e coquetel de comemoração. 

10.1 – Prêmio de Monografia Economista Jairo Simões – 2013 
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A premiação das monografias classificadas foi realizada como parte da programação do Dia 
do Economista. Foram premiados os seguintes trabalhos:  

1º lugar: A Realidade do Nordeste contemporâneo: pobreza multidimensional e crescimento 
econômico, autor Jadson Santana da Silva, instituição UNIFACS – Universidade Salvador, 
orientador Profº Msc. Gustavo Casseb Pessoti, nota 9,5 (nove vírgula cinco); 2º lugar: 
Programas de transferência de renda e desenvolvimento: uma análise do programa Bolsa 
Família no município de Planalto-BA, no período de 2004 a 2010, autora Audileia Rodrigues 
da Silva, instituição UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, orientador Profº 
Dr. Gildásio Santana Júnior, nota 9,4 (nove vírgula quatro); 3º lugar: O mercado de trabalho 
formal da Região Metropolitana de Salvador na primeira década do século XXI, autor 
Leonardo Moura Lima Calmon de Siqueira, instituição UNIFACS – Universidade Salvador, 
orientador Profº Dr. Laumar Neves de Souza, nota 8,75 (oito vírgula setenta e cinco); 3º lugar: 
Caracterização da pobreza no território de identidade de Vitória da Conquista em 2010: um 
estudo a partir da abordagem das necessidades básicas e da abordagem das capacitações, 
uatora Samara Campos Ribeiro, instituição UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia, orientadora: Profª Msc. Fernanda Calasans Costa Lacerda, nota 8,75 (oito vírgula 
setenta e cinco); 3º lugar: Insegurança alimentar enquanto problema socioeconômico: uma 
análise da questão alimentar a partir da proposição Malthusiana até a política brasileira de 
segurança alimentar e nutricional, autora Gisele Paixão Pereira, instituição UESB – 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, orientadora Profª Msc. Fernanda Calasans 
Costa Lacerda nota 8,75 (oito vírgula setenta e cinco); 4º lugar: Políticas sociais: a análise da 
eficácia do programa Bolsa Família para a redução dos índices de pobreza no período do 
governo Lula, autora Luana Passos de Souza, instituição UEFS – Universidade Estadual de 
Feira de Santana, orientador: Profº Dr. Sílvio Humberto dos Passos Cunha, nota 8,2 (oito 
vírgula dois); 5º lugar: A indústria audiovisual: uma análise empírica do seguimento de 
exibição cinematográfica baiano, autor Thiago Cavalcante de Souza, instituição UESC – 
Universidade Estadual de Santa Cruz, orientadora Profª Dra. Mônica de Moura Pires, nota 
8,15 (oito vírgula quinze). 

 

11 – ASPECTOS ECONÔMICOS   

A Receita Orçamentária arrecadada foi de R$ 1.035.870,50 (hum milhão, trinta e cinco mil, 
oitocentos e setenta reais e cinqüenta centavos). A Despesa Orçamentária realizada foi de R$ 
881.776,45 (oitocentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e 
cinco centavos), resultando em um superávit orçamentário de R$ 154.094,05 (cento e 
cinqüenta e quatro mil, noventa e quatro reais e cinco centavos). O reflexo do bom resultado 
da execução orçamentária, combinado com o resultado das variações independentes da 
execução orçamentária, confrontando-as com as variações passivas gerou um superávit no 
exercício financeiro de R$ 151.596,44 (cento e cinqüenta e um mil, quinhentos e noventa e 
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seis reais e quarenta e quatro centavos). A Execução Orçamentária possibilitou a realização 
do Programa de Trabalho elaborado para o exercício de 2013, através do qual o Regional 
honrou todos os seus compromissos financeiros e ainda evidenciou em 31 de dezembro uma 
disponibilidade de R$ 769.456,00 (setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e 
cinqüenta e seis reais), a qual, confrontada com as exigibilidades do mesmo exercício de R$ 
29.116,25 (vinte e nove mil, cento e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), evidencia um 
superávit financeiro de R$ 740.339,75 (setecentos e quarenta mil, trezentos e trinta e nove 
reais e setenta e cinco centavos), comprovando excelentes índices de liquidez e solvência. 
Convém salientar que essa liquidez, suficiente para cobrir o passivo financeiro, atende com 
sobra às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. O comportamento da Receita e 
Despesa está evidenciado nos anexos e demais peças contábeis. O resultado econômico do 
exercício expresso na Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia um superávit de 
R$ 151.596,44 (cento e cinqüenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e 
quatro centavos) demonstrando uma gestão cuidadosa que implicou no incremento do 
patrimônio líquido deste Regional.  

 

Salvador, 31 de dezembro de 2013. 

 

 

Econ. Marcelo José dos Santos 
Presidente 

 


