Conselho Regional de Economia  1a Região – RJ
BALANÇO DAS METAS FIXADAS NO PLANO DE TRABALHO DE 2004
1 - Receita de Contribuições:
1.1 – Anuidades do exercício: Para a receita de contribuições do exercício de
2004 foi fixada a meta de recebimento de 100% ( cem por cento ), do valor de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais). Conseguimos atingir 90,87% (noventa inteiros
e oitenta e sete centésimos, por cento), desse valor, o que significou arrecadação
de R$ 1.817.409,14 (hum milhão, oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e nove
reais e quatorze centavos).
A previsão estava vinculada ao fato de ainda estar em curso o processo de
recomposição de nossa base de dados, na qual ainda existiam muitos endereços
desatualizados, tanto de pessoas jurídicas, quanto de pessoas físicas. A
recomposição dos dados cadastrais era uma das metas previstas no Plano de
Trabalho para 2004 e encontra-se avaliada adiante. A obtenção de endereços
atualizados tem avançado graças ao convênio do Co.F.Econ com a Receita
Federal, embora ainda não esteja plenamente concluída, principalmente no que diz
respeito as pessoas jurídicas.
A elevação do nível de desemprego e a recessão econômica provocada,
principalmente, pelas altas taxas de juros vigentes no país, foram responsáveis pelo
nível de inadimplência, verificado em relação a nossa previsão inicial. Apesar de
previsto no Ofício Circular 1.011/02, do Co.F.Econ, deixamos de apresentar as
planilhas previstas, em função do Siscafw estar fornecendo, inclusive quando
operado pela Implanta Informática Ltda, dados absolutamente inconsistentes.
1.2 – Anuidades de exercícios anteriores: Para a receita proveniente de
exercícios anteriores, foi fixada a meta de recebimento de R$ 293.350,00 (duzentos
e noventa e três mil, trezentos e cinqüenta reais). Conseguimos atingir 78,42%
(setenta e oito inteiros e quarenta e dois centésimos, por cento), correspondentes a
R$ 230.058,73 (duzentos e trinta mil, cinqüenta e oito reais e setenta e três
centavos).
2 – Receita da dívida ativa: Para a receita proveniente da dívida ativa, foi fixada a
meta de recebimento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Conseguimos
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superar em, aproximadamente, 277,5% (duzentos e setenta e sete inteiros e cinco
décimos, por cento), o valor previsto, o que significou o ingresso de R$ 208.184,49
(duzentos e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).
Em relação aos recebimentos originários da dívida ativa, o fato do Sistema de
Cadastro Siscafw, em base Paradox, não possuir os recursos necessários para seu
processamento, impediu que superássemos ainda mais a meta fixada. Mesmo a
versão SQL, para a qual migramos posteriormente, e que, conforme informações do
Co.F.Econ e da própria Implanta Informática Ltda, superaria essas limitações, não
é, até hoje, capaz de atender a esta demanda.
A superação da meta deveu-se aos esforços realizados pela Assessoria de
Informática do Co.R.Econ-RJ, que desenvolveu programas paralelos, a partir de
recursos do próprio Conselho.
Além dos problemas de ordem técnica, as mesmas razões já apontadas em relação
ao recebimentos de anuidades correntes, contribuíram para o desempenho
verificado, que ficou aquém do potencial de arrecadação existente.
Da mesma forma que em relação ao recebimento de anuidades correntes,
deixamos de apresentar as planilhas previstas, em função do Siscafw estar
fornecendo, inclusive quando operado pela Implanta Informática Ltda, dados
absolutamente inconsistentes.
3 – Cursos, palestras, seminários, congressos e similares: A tabela abaixo,
representa o balanço das metas fixadas para aquele exercício:
Eventos
Cursos

Total
Realizados
previsto
10

6

Temas dos eventos

Período

1 - Preparatório para a prova de
seleção da ANPEC

Março a
outubro

2 - Introdução à Economia

maio a
2
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Palestras

0

5

Política: o Pensamento de Karl
Marx

julho

3 - Matemática Financeira

junho

4 - O Pensamento Econômico de
Keynes

maio a
julho

5 - Curso de Análise de
Investimentos

outubro a
novembro

6 - Curso de Matemática
Aplicada à Teoria Econômica

outubro a
dezembro

No Ciclo de Debates 2004,
foram realizadas 4 (quatro)
palestras, conforme abaixo:
1 - Governo Lula: Contradições e
impasses da Política Econômica
Palestrante: Professores Luiz
Antonio Mattos Filgueiras da
Universidade Federal da Bahia e
Reinaldo Gonçalves - UFRJ.

12 de
maio

2 - Bloqueios ao crescimento
Expositor: Professor Ricardo de
Medeiros Carneiro – Instituto de
Economia da UNICAMP

28 de
maio

3 - O pensamento cativo, a

28 de
3
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política econômica do governo e
a coincidência teóricometodológica entre
desenvolvimentistas e
neoliberais
Expositor: Professor Nildo
Ouriques - Universidade Federal
de Santa Catarina

junho

4 - Uma análise sobre o conceito
de desenvolvimento para o
Brasil
Expositor: Professor Plínio de
Arruda Sampaio – Presidente da
ABRA e Diretor do Jornal
Correio da Cidadania

14 de
julho

5 – Lançamento do Manifesto
dos Economistas, com várias
atividades
Seminários

02

0

Novembro

-

-

Foram realizados 60% (sessenta por cento dos cursos programados. A frustração
de nossas expectativas, em relação ao número de pretendentes aos outros cursos
para os quais abrimos turmas, não permitiram sua realização.
As palestras, ao substituírem os seminários previstos, superaram a meta fixada.
4. Recuperação da base de dados: Concluso o tratamento e a recomposição dos
arquivos físicos dos processos de registro, tanto de pessoa física quanto de pessoa
jurídica, iniciamos a fase de digitação dos dados no sistema Siscafw. Esta fase
deverá encerrar-se em 2005.
5. Prêmios Institucionais: Realizamos e entregamos ambos os Prêmios instituídos
pelo Co,R.Econ-RJ, a saber:
4
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5.1 – Prêmio Co.R.Econ de Monografia 2004
5.2 – Prêmio de Redação para alunos do 2º Grau
Durante a entrega do Prêmio de Monografia, foram homenageados os Professores,
Carlos Lessa, João Paulo de Almeida Magalhães e Maria da Conceição Tavares.
6 – Reorganização ou implementação do Setor de Fiscalização: Para a
viabilização desta meta estava prevista a realização de concurso público no
exercício que ora finda. O certame não foi realizado por conta de não termos
conseguido definir, em tempo hábil, seu escopo.
7 – Superávit primário:

Total da receita do período .............................................. R$ 2.624.388,55
Total da despesa do período ........................................... R$ 2.567.538,79
Superávit:
O superávit primário do exercício financeiro de 2004 foi de R$ 56.849,76 (cinqüenta
e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) que
correspondem a 2,17% (dois inteiros e dezessete centésimos, por cento) da receita
do período.
Rio de janeiro, 31 de dezembro de 2004
José Antonio Lutterbach Soares
Presidente
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