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1. APRESENTAÇÃO 

 

Valorizar a profissão do Economista – estreitar as relações entre a 

instituição e o economista, buscando uma constante interação com o 

profissional no sentido de atendê-lo enquanto profissional registrado e, 

consequentemente, sensibilizá-lo quanto às demandas da entidade através, 

principalmente, da Comunicação Institucional.  

Com este objetivo, o Conselho Regional de Economia 5ª Região 

Bahia (Corecon/BA) planejou e executou plano de atividades, 

contemplando ações diversas voltadas à categoria profissional, como a 

promoção de palestras, debates e curso, manutenção e captação de 

convênios de interesse da categoria, além de participação ativa em eventos 

realizados por importantes instituições representativas do cenário 

econômico do Estado.  

Ampliando o alcance de sua atuação e reforçando o compromisso da 

instituição com a sociedade, o Corecon/BA editou e lançou um estudo 

inédito intitulado A Economia Baiana em Análise Retrospectiva e 

Perspectiva. O estudo traz artigos de profissionais e pesquisadores com 

atuação em diversos setores do mercado, com análises sobre cenários e 

possíveis rumos da economia do estado. 

A publicação foi entregue, em primeira mão, para a equipe 

econômica do Governo do Estado, para as instituições de ensino superior, 

além de ser distribuída, gratuitamente, para economistas registrados.  

Também foram adotadas estratégias de Assessoria de Imprensa no sentido 

de conquistar ainda mais espaço na mídia local e regional, buscando inserir 

cada vez mais os economistas baianos na pauta de discussão das questões 

regionais, além de uma maior divulgação das ações do Corecon/BA em 

prol da categoria e sociedade. 
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

 

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE 

a. Identificação da Entidade:  

Conselho Regional de Economia – 5ª Região/BA 

CNPJ: 42 186866/0001-89 

Natureza Jurídica: Autarquia  

Endereço: Rua Frederico Simões, 98, Ed. Advanced Trade Center, Sls. 505/510 

Telefones: (0XX71) 3341-2770 

Site: www.corecon-ba.org.br 

E-mail: corecon-ba@cofecon.org.br 

 

b. Normatização: 

Lei 1.411/51, Lei 6.021/74, Decreto 31.794/52.  

http://www.corecon-ba.org.br/wp-content/uploads/2012/11/REGIMENTO-INTERNO-

DO-CORECON-BA.pdf  

 

c. Finalidade e competência: 

Fiscalizar o exercício profissional do Economista no âmbito de sua jurisdição, aplicando 

a legislação vigente.  

 

Histórico do Conselho Regional de Economia – 5ª Região/Bahia – Corecon/BA 

 

 O Corecon/BA participa de um sistema integrado por mais 26 Conselhos 

Regionais e encabeçado pelo Conselho Federal de Economia - Cofecon, criados nos 

termos do artigo 6º da Lei nº 1.411/51, cuja redação atual foi dada pela Lei nº 6.021/74 

(“São criados o Cofecon, com sede na Capital Federal, e os Corecon, de acordo com o 

que preceitua esta Lei. São autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito 

público”). 

 No dia 15/05/1959, o Conselho Federal de Economia promulgou a Resolução nº 

92, publicada no Diário Oficial da União de 04/07/1959 (página 153), por meio da qual 

instituiu o Conselho Regional de Economistas Profissionais da 5ª Região, com sede na 

http://www.corecon-ba.org.br/
mailto:corecon-ba@cofecon.org.br
http://www.corecon-ba.org.br/wp-content/uploads/2012/11/REGIMENTO-INTERNO-DO-CORECON-BA.pdf
http://www.corecon-ba.org.br/wp-content/uploads/2012/11/REGIMENTO-INTERNO-DO-CORECON-BA.pdf
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cidade de Salvador, Estado da Bahia, com jurisdição nesse Estado e nos de Sergipe e de 

Alagoas. 

 A efetiva instalação do então CREP da 5ª Região, entretanto, somente ocorreu 

em dezembro de 1965, pela ação de um grupo de economistas baianos, cabendo 

destaque para o papel desempenhado por Raymundo Costa e Souza, delegado na Bahia 

do CREP da 3ª Região, e pelo economista Sylvio Guimarães. 

 No dia 25/11/1965 um grupo de economistas baianos, convocados pelo então 

representante do CFEP, Sylvio Guimarães, participaram de uma reunião preliminar para 

instalação do CREP da 5ª Região, nas dependências da Faculdade de Ciências  

Econômicas da Universidade Federal da Bahia, onde viria a funcionar a primeira sede 

do Conselho Regional. Na ocasião, os profissionais tomaram conhecimento dos termos 

da Resolução nº 154 de 05/11/1965 com a qual o CFEP constituiu o Conselho 

Provisório da 5ª Região, tendo como presidente o economista Ademar Benzano Chilazi 

e como vice-presidente o economista Sylvio Guimarães. 

 A sessão plenária histórica de posse dos primeiros membros do Plenário para o 

triênio 1966/1968 ocorreu no dia 29 de dezembro de 1965.  

  

 

Organograma funcional e competências: 

a) Plenário: Órgão superior de decisão colegiada  

b) Comissões: Órgãos colegiados específicos 

c) Presidência: Órgão principal de decisão singular, ao qual estão subordinados:  

1. Assessorias: Órgãos de assessoramento direto ao Presidente.  

2. Superintendência: Órgão de execução de atividades meio e apoio às atividades fins. 

 Setor de Administração – SEADM  

 Setor de Fiscalização – SEFIS  

3. Núcleo de Aperfeiçoamento do Economista – NAE: Órgão de apoio às ações de 

aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional dos Economistas.  
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS 

ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 

Planejamento Organizacional 

 

OBJETIVO: Valorizar a profissão do Economista – estreitar as relações entre a 

instituição e o economista, buscando uma constante interação com o profissional no 

sentido de atendê-lo enquanto profissional registrado e conseqüentemente sensibilizá-lo 

às demandas da entidade através, principalmente da comunicação institucional.  

 

PLANO DE AÇÃO 

 

a) Parcerias Institucionais – ampliar e manter o número de parceiros institucionais, 

tais como BAHIAGÁS – Companhia de Gás da Bahia, SEI – Superintendência 

de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEPLAN – Secretaria de 

Planejamento do Estado da Bahia, FIEB – Federação das Indústrias do Estado da 

Bahia, Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia, Banco do 

Nordeste e empresas instaladas no Pólo Petroquímico de Camaçari, com a 

finalidade de buscar atender o significativo número de eventos e publicações 

planejados para o exercício de 2015. 

 

b) Interiorização 

 Participação em eventos de Economia promovidos por iniciativa das 

Faculdades de Economia como Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), localizadas em 

regiões estratégicas do interior baiano. 

 Implantação do Corecon Acadêmico envolvendo as instituições de 

ensino de economia do Estado. 

c) Divulgação das Ações do Corecon 

 Otimizar o site do Corecon, visando expandir o acesso e estreitar a relação entre 

o Conselho e os economistas baianos, ampliando cada vez mais a possibilidade 

de inserção na mídia local.  

 Utilização das redes sociais. 

 Manutenção e aprimoramento do Boletim Informativo.  

 

d) Seminários 

 Promover entre a categoria dos economistas, seminários e eventos voltados para 

a discussão de temas inerentes à economia, especialmente a regional; bem como 

com o Plenário da entidade. 

 

3.1 Ações adotadas para atingir os objetivos 

 

Internas 

 

 Dinamização do Site do Corecon 

a) Otimização do uso do site institucional, como veículo de disseminação de 

informações relativas à economia e à entidade, objetivando cada vez mais 

ampliar a visibilidade da profissão e do próprio Conselho. 
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b) Ampliação de espaço no site institucional para informações relativas as 

Instituições de Educação Superior que ofertam o curso de Economia, divulgando 

cursos de pós-graduação, concursos, etc., bem como para publicações de 

economistas e estudantes de economia.  

 

c) Ampliação de utilização das redes sociais, tendo em vista a grande penetração 

entre a categoria profissional dos economistas. 

 

 Manutenção e aprimoramento do Prêmio Monografia Economista Jairo Simões 

 

 Da Gestão Financeira 

Promover a eficaz administração de recursos, ampliar a arrecadação através da 

intensificação das ações de fiscalização junto aos economistas inadimplentes e 

às empresas e entidades públicas e privadas empregadoras de mão-de-obra do 

profissional economista. 

 

 Promoção de Eventos  

a) Reunião com coordenadores de curso das universidades baianas, para discutir 

sobre parcerias institucionais; 

b) Manter a aprimorar a Gincana Baiana de Economia; 

c) Publicação do livros Reflexões de Economistas Baianos 2015; 

d) Publicação do livro A economia baiana em análise retrospectiva e perspectiva. 

Esta obra foi entregue ao Governo do Estado da Bahia como colaboração do 

Corecon/BA no desenvolvimento econômico do Estado; 

e) Comemoração à Semana do Economista, com curso para a categoria e 

estudantes de economia; 

f) Homenagem do Corecon/BA a economistas baianos renomados e 

reconhecidamente responsáveis pela formação de economistas, através da 

Comenda Economista de Destaque. 

  

 Acompanhamento da agenda estadual e nacional de eventos 

a) Acompanhar a agenda do Conselho Federal de Economia, das demais entidades 

baianas relacionadas à economia e das Faculdades de Economia do Estado da 

Bahia; 

b) Acompanhar a agenda de eventos em nível nacional, enviando economistas 

representantes na medida do interesse da entidade e da disponibilidade de 

recursos financeiros. 

 

Externas 

 

 Fortalecimento dos cursos de Economia e estímulo à carreira do economista – 

visitas às Instituições de Ensino Superior que ofertem cursos de Economia – 

capital e interior –, objetivando maior integração entre os atuais e futuros 

economistas, inclusive buscando adequar o calendário de eventos para 

proporcionar maior integração; 

  Articulação Inter-Conselhos – aprofundar o relacionamento com os Conselhos 

de outras categorias, através dos FOCO – Fórum Regional Permanente dos 

Conselhos das Profissões Regulamentadas, com o objetivo de defender os 

interesses comuns; 



10 

 

 Participação no Encontro de Economia Baiana promovido pela DESENBAHIA 

e SEI, na segunda quinzena de setembro; 

 Participação no Encontro Nacional da ANGE – Associação Nacional das 

Graduações em Economia.  

 Participação no XXI CBE – Congresso Brasileiro de Economistas na cidade de 

Curitiba/PR; 

 Promoção da primeira edição do projeto Corecon Debate, com palestra do 

Professor e Doutor em economia Antonio Correia de Lacerda, a fim de discutir a 

atual conjuntura econômica e o papel do economista nas transformações em 

curso; 

 Promoção do Curso “Produtos e Fundos de Investimentos” com a participação 

de 90 inscritos; 

 Promoção do painel sobre “Alternativas e tendências para a Economia 

Brasileira” com a participação do Professor e Doutor em economia Reinaldo 

Gonçalves;  

 

Ampliação do espaço na Mídia 

 

 Estabelecimento de estratégias no sentido de conquistar ainda mais espaço na 

mídia local e regional, buscando inserir cada vez mais os economistas baianos 

na pauta de discussão das questões regionais, além de uma maior divulgação das 

ações do Corecon/BA em prol da categoria e sociedade. 

 Discussão do Conselho Regional de Economia sobre os grandes debates da 

economia atual. 

 

3.2 Demonstração e contextualização dos Resultados: 

a) É uma exigência do Cofecon – Conselho Federal de Economia que todos os 

Conselhos Regionais encaminhem ao final da gestão e acompanhado pela 

prestação de contas anual, um relatório de gestão e plano de ação para o próximo 

exercício; 

b) A representatividade dos resultados alcançados condiz com as demandas e com 

o potencial da entidade; 

c) Todas as ações propostas foram tempestivas e de acordo com o atual momento 

da entidade; 

d) Não houve nenhuma disfunção estrutural ou situacional que inviabilizasse os 

objetivos propostos; 

e) O empenho e dedicação dos gestores, atrelados ao comprometimento dos 

servidores da instituição foram fatores imprescindíveis para a execução das 

atividades. 

 

3.2.1 Sessões Plenárias com periodicidade mensal, bem como outras reuniões, serviram 

como base de avaliação de gestão e conseqüentes mudanças estratégicas quando 

necessárias.  
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3.3 A gestão é avaliada através de reuniões sistemáticas, onde se discute sobre os feitos, 

o que está em curso, bem como as ações futuras sujeitas a alterações. Os retornos 

encaminhados pelos profissionais registrados são utilizados para avaliar a gestão e 

realinhamento de ações, especialmente no tocante aos serviços prestados à categoria dos 

economistas e à sociedade.   

 

 

PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

3.4 Demonstração da Receita 

a) Origem das receitas (anuidades; taxas de serviço; multas; doações etc.) 

Receitas de contribuições Sociais: Anuidades; 

Receita Patrimonial: Aluguel e Rendimentos da Caderneta de Poupança. 

Receitas de Serviços: emolumentos de inscrição, alvarás, certidão, cancelamento; 

Transferências Correntes: Contribuições de Entidades Privadas e Públicas; 

Outras Receitas Correntes: Juros de Mora, multas, atualização monetária, Cursos; 

Cobrança da Dívida Ativa. 

b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações 

significativas 

 

    EXERCICIO DE 2015 EM R$ 

     

    PREVISÃO  ARRECADAÇÃO

 DIFERENÇA 

        Receitas de Contribuições   744.000           610.226              

(133.774) 

        Receita Patrimonial    104.000                   148.824       

44.824 

        Receita de Serviços      30.000                     18.388      

(11.612) 

        Transferências Correntes            30.000                     18.000     

(12.000) 

        Outras Receitas Correntes        687.000            612.667     

(74.333) 

        Alienação de Bens Móveis           5.000                        - 0 -        

(5.000) 

 TOTAL                  1.600.000             1.408.106             

(191.894) 

 

As oscilações, evidenciadas nas Fontes de Receita, acima, são justificadas pelos 

seguintes fatos: a) Nas Receitas de Contribuições são decorrentes da inadimplência, 

inesperada, de alguns Economistas inscritos. b) Em Outras Receitas Correntes são 

decorrentes do não acatamento, pela Justiça, de alguns processos de ações de cobrança 

de Economistas inscritos em Dívida Ativa. 

c) Forma de partilha da receita entre as unidades central, regionais ou estaduais, 

caso o montante apresentado refira-se ao total arrecadado pela entidade de 

fiscalização do exercício profissional. 
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O Conselho Regional repassa, mensalmente, ao Conselho Federal de Economia, 1/5 da 

Receita Orçamentária arrecadada compartilhada, na forma do que dispõe o artigo 9º da 

Lei 1.411/51. 

 

 

3.5 Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e 

financeira, contemplando, no mínimo: 

 

a) Comparação entre os dois últimos exercícios 

 

                    RECEITA ARRECADADA                     DESPESA 

REALIZADA 

        2015            2014                             2015        

2014 

Receita de Contribuições     610.226        573.745         Pessoal               470.064       

398.752 

Receita Patrimonial     148.824        113.116         Mat. Consumo       2.987           

4.428 

Receita de Serviços               18.388           21.324         Serv. Terc.         481.950       

370.681 

Transferências Correntes      18.000           27.000        Div. Desp. Cust.      - 0 -            

6.029 

Outras Receitas Corrente      612.667        523.942        T. Intragov.        248.277          

23.937 

 TOTAL      1.408.106      1.259.128        PASEP                  2.325            

2.257 

                       Equip Mat. Perm.   – 0 -            

1.161 

                                                         TOTAL        1.205.603    

1.007.245 

 

b) Programação orçamentária das despesas Correntes e de Capital 

 

 EXERCÍCIO 2015 

DESPESAS CORRENTES     R$   1.535.000 

      DESPESAS DE CUSTEIO               R$   1.230.000  

  

          Pessoal                                                       R$      535.000 

          Material de consumo     R$        25.000 

 

          Serviços de Terceiros e Encargos              R$      666.000 

          Diversas despesas de custeio            R$          4.000 

 

 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       R$      305.000 

         Cota parte do COFECON               R$      295.000 

                     Contribuição para o PASEP    R$        10.000 

 

           DESPESAS DE CAPITAL                                        R$        65.000  

                 INVESTIMENTOS     R$        60.000  

           Obras e Instalações     R$        10.000 
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           Equipamentos e Material Permanente            R$         50.000 

 

     INVERSÕES FINANCEIRAS               R$          5.000 

          Aquisição de Imóveis     R$          5.000 

     TOTAL            R$   1.600.000 

 

 

c) Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por 

elementos de despesa; 

 

 

                DESPESA 

REALIZADA 

DESPESAS CORRENTES       2015               2014 

              

Pessoal                        470.064  

398.752 

Ingresso de servidores mediante concurso público, sendo o último em 2009; 

ou contratação direta, esta última para admissão em cargo de livre nomeação e 

exoneração- cargo de confiança, nos termos das Resoluções que disciplinam o 

sistema. 

 

Material de Consumo                      2.987         

4.428 

Licitação dispensável com base no artigo 24 da Lei 8.666/93 

 

Serviço de Terceiros e Encargos                       481.950   

370.681 

Contratação de terceiros mediante procedimento licitatório modalidade carta-

convite, em cumprimento ao que determina a Lei no. 8666/93, ou nos termos 

do artigo 25, II da Lei no. 8666/93. 

 

Diversas Despesas de Custeio                                  - 0 -                  

6.029 

Licitação dispensável com base no artigo 24 da Lei 8.666/93 

 

Transferências Intra-governamentais                 248.277   

223.937 

Pagamento da cota-parte ao Conselho Federal de Economia 

 

Contribuição ao PASEP                         2.325      

2.257 

 

DESPESAS DE CAPITAL 

Equipamentos e Materiais Permanentes                    - 0 -                  

1.161 

Licitação dispensável com base no artigo 24 da Lei 8.666/93 

 

     TOTAL                   1.205.603  

1.007.245 
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d) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o 

desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela 

entidade. 

 

Receita Arrecadada       =  1.408.106  =  88,01% 

Receita Prevista        1.600.000 

 

Despesa Realizada    = 1.205.603  =  75,35% 

Despesa Autorizada     1.600.000 

 

               Índice de Liquidez: 

 

     Passivo Financeiro   =      53.199  = 42,55% 

     Ativo Financeiro      1.250.241  

 

 

3.6 Informação sobre as transferências de recursos realizadas no exercício de referência. 

Não houve transferências, voluntárias, de recursos pelo CORECON/BA, salvo os 

repasses da cota-parte devida ao COFECON. 
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4. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 

 

4.1 Comissões Permanentes: 

 CTC – A Comissão de Tomada de Contas, composta pelos Conselheiros Luiz 

José Pimenta, Ailton Pinto de Andrade e Henrique César da Silva Gómez, foi 

responsável por acompanhar e avaliar as prestações de contas, através da 

assessoria contábil encaminhadas ao Conselho Federal conforme 

regulamentação vigente.  

 Comissão de Licitações e Contratos, compostas pelo Conselheiro Arthur 

Nemrod Menezes Guimarães e pelas servidoras Selma Almeida Carvalho e 

Tânia Mara Teixeira Rodrigues, foi responsável por acompanhar as melhores 

propostas para compras e serviços da entidade, através de processos licitatórios e 

posterior administração de contratos, conforme preceitua o art. 2º da Lei 

8.666/93, descrevendo de maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a 

forma de atuação de cada instância.  

 Prestação de contas trimestrais encaminhadas ao Cofecon para apreciação e 

deliberação. 

 

4.2. Conselheiros Efetivos: Economistas Gustavo Casseb Pessoti – Presidente, Virgílio 

Pacheco de Araújo Neto – Vice-presidente, Marcelo José dos Santos, Arthur Nemrod 

Menezes Guimarães, Nei da Rocha Bandeira Junior, Carlos Augusto Franco Magalhães, 

Lívio Andrade Wanderley, Marcus Emerson Verhine e Vitor César Ribeiro Lopes 

(mandatos de três anos com renovação anual de 1/3). Por motivo de falecimento do 

economista e Vice-presidente Virgílio Pacheco de Araújo Neto, o Conselheiro Carlos 

Augusto Franco Magalhães foi eleito Vice-presidente em substituição ao mesmo.  

 

Conselheiros Suplentes: Antonio César da Silva, Henrique César da Silva Gómez, 

Gildásio Santana Junior, Ailton Pinto de Andrade, Jorge Antonio Santos Silva, 

Davidson de Magalhães Santos, Douglas Queiroz Lessa, Maria Lúcia Cunha de 

Carvalho e Carlos Rodolfo Lujan Franco (mandatos de três anos com renovação anual 

de 1/3).  

 

Nenhum dos membros acima representa outras entidades. 

 

4.3. Inexistem Administradores, gestores ou membros da diretoria remunerados. As 

atuações são de natureza honoríficas. Os dirigentes não recebem remuneração, havendo 

tão somente o cargo de livre provimento e exoneração - cargo de confiança - do 

superintendente. 

 

4.4. Inobstante não existir unidade de auditoria interna assim denominada, tal finalidade 

é alcançada na medida em que existe a CTC – Comissão de tomada de contas, definida 

pelo Plenário, entre seus membros, que apreciam e deliberam sobre os demonstrativos 

financeiros e contábeis trimestralmente. A periodicidade trimestral atende ao 

determinado pelo COFECON – Conselho Federal de Economia, que também exerce 

controle fiscalizatório sobre as contas, bem como às necessidades da instituição. 

 

a) De acordo com o Regimento Interno da entidade, as comissões são órgãos 

colegiados específicos e posicionam-se hierarquicamente abaixo do Plenário, 
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manifestando-se no tocante as questões a ele pertinentes. Inexiste qualquer 

censura às ações adotadas até a presente data pela Autarquia;  

b) A avaliação dos controles e procedimentos internos se dá pela Plenária e pela 

Comissão de Tomada de Contas – CTC, nos limites de suas atribuições; 

c) Não existe, na estrutura do CORECON/BA, órgão especifico com essa 

atribuição, inobstante o controle realizado pela CTC e pelo COFECON, cada 

um nos limites de suas atribuições, conforme já mencionado; 

d) Análises dos demonstrativos contábeis e financeiros;  

e) Não há auditoria independente; 

f) Inobstante inexistir sob a denominação “Auditoria Interna”, os controles se 

dão pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Conselho Federal de 

Economia, enquanto agentes fiscalizatórios; 

g) Não existe a certificação e nem a comunicação de riscos. 

  

4.5. Até a presente data, são desconhecidos ilícitos administrativos que tenham 

necessitado de correção. 
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

A função precípua das Entidades de Fiscalização Profissional é, como a própria 

nomenclatura sugere, fiscalizar o exercício profissional e sua área de atuação, de forma 

a tutelar não só o profissional, mas garantir segurança no desempenho destas atividades 

a toda a sociedade. 

 

Sendo assim, através da atuação do setor de Fiscalização, beneficia-se a sociedade, haja 

vista que terá profissionais prestadores de serviços devidamente registrados e regulares 

com a entidade, o que garante que os mesmos estejam aptos ao exercício de suas 

funções.  

 

Nesse sentido, além de promover a fiscalização do exercício profissional, o Corecon/BA 

atua junto à sociedade através da promoção de eventos de natureza econômica  

(palestras / debates / cursos) gratuitos. 

 

O Corecon/BA mantém  seus canais de comunicação – Portal na Internet, Facebook e 

Email, ativos e à disposição de economistas e público em geral para obtenção de 

informações sobre iniciativas, bem como demais dados específicos, como banco de 

dados com  relação de economistas registrados para pronta consulta de pessoas física e 

jurídica.  

 

Além do exposto, o Corecon/BA é constantemente demandado pela mídia local para 

opinar e indicar profissionais especializados nos diversos campos da economia para 

entrevistas, como também encaminha profissionais para escolas, faculdades e outras 

entidades para proferirem palestras sobre temas de interesse geral da população.  
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

6.1 Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 

16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, 

ou norma específica equivalente, para tratamento contábil da depreciação, da 

amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e 

passivos da entidade. 

            O Conselho Regional de Economia – 5ª Região/BA ainda não aplicou os 

procedimentos        estabelecidos pelas NBC T 16.9 NBC T 16.10, expedidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade – CFC, pois aguarda orientação e instruções do 

Conselho Federal de Economia – COFECON. 

 

6.2 Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada 

pela Resolução CFC nº 1.133/2008, ou ainda prevista na Lei nº 6.404/76, incluindo as 

notas explicativas. 

O CORECON/BA elabora anualmente as seguintes demonstrações contábeis 

estabelecidas pela Lei nº 4.320/64: a) Balanço Orçamentário; b) Balanço Financeiro; c) 

Balanço Patrimonial; e, d) Demonstrações das Variações Patrimoniais. 
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6.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a 

legislação dispuser a respeito. 

 

Não existe Relatório da Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis, pois, 

como dito anteriormente, o CORECON/BA não utiliza este mecanismo de controle. 
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7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS 

 

7.1. Informações sobre a estrutura de pessoal da entidade 

 

a) A força de trabalho da entidade é composta por 6 (seis) servidores, 5 (cinco) 

estagiários e 3 (três) assessores; 

 

b) Não houve ingresso de funcionários;  

 

c) A força de trabalho é assim composta: 

 Assessor Contábil – Pedro Gomes da Silva – 75 anos – Nível Superior 

 Secretária – Lucimar da Silva Ayres de Almeida – 71 anos – Nível Médio 

 Setor de Registro – Selma Almeida Carvalho – 55 anos – Nível Médio 

 Setor Financeiro e de Pessoal – Tânia Mara Teixeira Rodrigues – 46 anos – 

Nível Superior 

 Superintendente – Bruno Pires Sacramento – 44 anos – Nível Superior 

 Mensageiro – José Wilson da Silva – 43 anos – Nível Fundamental 

 Fiscal – Rosana Lemos Luciano – 43 anos – Nível Superior 

 Assessora Jurídica – Sabrina Moreira Batista – 36 anos – Nível Superior 

 Assessora de Comunicação – Lívia Cavalcante Santana – 30 anos – Nível 

Superior  

 

 

DESPESAS CORRENTES  

 

DESPESA REALIZADA 

 

                                                             2015               2014 

              

Pessoal                             470.064        398.752 

 

Ingresso de servidores mediante concurso público, sendo o último em 2009; ou 

contratação direta, esta última para admissão em cargo de livre nomeação e exoneração- 

cargo de confiança, nos termos das Resoluções que disciplinam o sistema. 
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8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE 

CONTROLE 

 

CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E 

NORMATIVAS 

 

8.1. Tratamento das determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU,     

apresentando as justificativas para os casos de não cumprimento. 

 

Não houve recomendações por esse TCU a este Conselho Regional. 

 

8.2 Tratamento das recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a 

entidade se vincula, apresentando as justificativas para os casos de não cumprimento. 

 

Como mencionado anteriormente, não há outro órgão de controle interno, além da CTC 

– Comissão de Tomada de Contas e do próprio Plenário, que atuam no âmbito de suas 

responsabilidades.  

 

8.3 Tratamento das recomendações feitas pela auditoria interna ou por entidade superior 

que, por força de normativo, tenha competência para exercer a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária ou operacional, apresentando as justificativas para os casos de 

não cumprimento. 

 

Quando ocorrem, normalmente são através do Conselho Federal de Economia, sendo 

atendidas. 

 


