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I - INTRODUÇÃO
O processo de superação das dificuldades de caráter financeiro da entidade, iniciado ao final de 1.999,
consolidou-se definitivamente em 2006. Dessa forma foi-nos possível deixar, para a administração que
assume, saldo de caixa suficiente para honrar os compromissos da Autarquia até a primeira quinzena de
maio de 2007. Superada a fase de treinamento e adaptação a contratação de seis novos empregados,
aprovados no concurso público realizado em 2005, revelou-se acertada e permite afirmar que contamos
hoje com quadros profissionais mais habilitados e capazes de contribuir para o aprimoramento qualitativo
das ações executadas pelo Conselho. O processo de reestruturação administrativa, se ainda não pode ser
dado por concluído, avançou significativamente no período. Demos prosseguimento, com maior fôlego, a
realização de atividades destinadas à difusão de conhecimentos pertinentes ao campo da Ciência
Econômica, ao atendimento das demandas dos economistas e da sociedade. Como saldo da gestão
apontamos os produtos relacionados abaixo que se encontram detalhados e comparados com os
resultados obtidos no exercício de 2005, ao longo deste relatório: 1) aumento do número de pessoas
físicas com registros definitivos em situação ativa; 2) aumento do total de pessoas jurídicas com registros
definitivos em situação ativa; 3) elevação do número de pessoas jurídicas com registros definitivos e
adimplentes; 4) elevação do número de economistas em condições de voto nas eleições do sistema; 5)
aprofundamento da Política para Tratamento da Inadimplência, com o conseqüente aumento do número de
processos de execução de dívidas ativas, tanto na fase administrativa quanto na executiva; 6) aumento da
receita proveniente de processos de renegociação de débitos de pessoas físicas e jurídicas; 7) significativo
aprimoramento do nível de atualização dos endereços de pessoas físicas e jurídicas cadastradas; 8)
significativo avanço no processo de reestruturação da Secretaria de Fiscalização e execução integral de
seu Plano de Trabalho específico; 9) incremento na arrecadação ordinária; 10) manutenção do nível de
investimentos destinados à reestruturação administrativa da entidade; 11) ampliação do superávit
financeiro e orçamentário; 12) manutenção da taxa de crescimento da receita em nível superior ao do
crescimento da despesa; 13) criação do Centro de Estudos para o Desenvolvimento; 14) programa de
cursos de atualização para economistas; 15) participação nas atividades de planejamento do XVII
Congresso Brasileiro de Economistas; 16) prosseguimento da execução do programa de treinamento
destinado aos empregados do conselho; 17) início da execução da reforma do 19ª andar; 18) viabilização
de patrocínio para a edição do Jornal dos Economistas; 19) participação no Fórum Estadual dos
Conselhos de Fiscalização Profissional do Rio de Janeiro; 20) aprofundamento da interlocução com a
sociedade buscando a afirmação do papel da Autarquia como referência e centro difusor da Ciência
Econômica. A sinergia entre essas ações permite afirmar que iniciamos 2007 tendo avançado
significativamente na otimização de nossa estrutura administrativa, na prestação de serviços aos
economistas e à sociedade e no processo de consolidação de nossa imagem institucional.
II – DAS PRIORIDADES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO
II.1 – Otimização da Estrutura Administrativa e da Capacidade Financeira
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II.1.1 – atualização dos dados cadastrais das pessoas jurídicas e físicas: Foram atualizados 4.205
endereços de pessoas físicas e jurídicas. Em ambos os casos houve significativa redução, em relação ao
exercício anterior, em virtude da redução do estoque desse tipo de pendência.
ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS
ANO
2005
2006

PESSOAS
FÍSICAS
4.141
3.948

VARIAÇÃO PESSOAS
%
JURÍDICAS
1.011
(4,89)
257

VARIAÇÃO
%
(293,38)

II.1.2 – volume da receita obtida com anuidades correntes: Ocorreu variação positiva de 7,95%, em
relação ao exercício anterior.
ANUIDADES CORRENTES
ANO
2005
2006

PESSOAS
FÍSICAS
(R$)
2.046.188,99
2.208.784,79

VARIAÇÃO
%
7,95

II.1.3 – volume da receita obtida, exclusive dívida ativa, referente a anuidades de exercícios findos:
O resultado obtido sobrepujou em 27,12% a marca obtida em 2005.
ANUIDADES EXERCÍCIOS FINDOS
ANO
2005
2006

PESSOAS
FÍSICAS
(R$)
256.900,53
326.580,40

VARIAÇÃO
%
27,12
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II.1.3.1 – volume da receita obtida com execução fiscal da dívida ativa1: O objetivo era superar em
10% (dez por cento) a receita obtida com a aplicação da Política de Tratamento da Inadimplência em 2005.
Essa meta foi amplamente superada principalmente em função do volume de execuções fiscais das dívidas
de pessoas jurídicas e a maturação dos processos referentes a pessoas físicas.
POLÍTICA DE TRATAMENTO DA INADIMPLÊNCIA - ARRECADAÇÃO
ANO

RECEITA

VARIAÇÃO
%
2005 258.133,45
2006 837.265,53
224,35
Importante registrar que o resultado poderia ter sido ainda melhor não fossem os recorrentes problemas
técnicos apresentados pelo sistema de cadastro, quando da geração dos documentos necessários ao
processamento das fases administrativa e executiva das execuções fiscais. Mesmo utilizando a versão
SQL, para a qual já migramos há algum tempo, e que conforme informações da Implanta Informática Ltda
e do Co.F.Econ, não mais apresentaria falhas técnicas desse porte, os problemas persistem sem solução
até hoje. Além disso, em função das dificuldades financeiras por que passa a categoria, muitos
economistas e empresas, tem preferido parcelamentos mais longos ou a interposição de recursos judiciais,
quanto à legitimidade dos débitos, durante a tramitação das ações de execução.
II.1.4 – aprimoramento dos mecanismos de controle administrativo e de gestão: O nível dos relatórios
gerenciais e controles das Secretarias de Administração e Finanças e Fiscalização sofreu significativa
melhora. Permanece pendente de solução a fragilidade desses instrumentos no que diz respeito à
Secretaria de Registros. Registramos crescimento, ainda que em alguns casos modestos, em todos os
principais indicadores de desempenho.
II.1.4.1 – impactos advindos do aprimoramento dos mecanismos de controle e gestão:
PESSOAS FÍSICAS COM REGISTROS DEFINITIVOS EM SITUAÇÃO ATIVA
ANO

TOTAL

2005
2006

12.899
13.372

VARIAÇÃO
%
3,67

1

Ainda não somos capazes de fornecer, separadamente, os dados referentes às fases administrativa e executiva, na
medida em que, o Siscafw não é capaz de gerar esse tipo de relatório. Impossível também é obter relatórios
confiáveis sobre os valores individualizados para Pessoa Física e Jurídica.
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PESSOAS FÍSICAS COM REGISTROS DEFINITIVOS ADIMPLENTES
ANO

TOTAL

2005
2006

8.412
8.745

VARIAÇÃO
%
3,96

ECONOMISTAS EM CONDIÇÃO DE VOTO NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA
ANO

TOTAL

2005
2006

9.121
9.879

VARIAÇÃO
%
8,31

PESSOAS JURÍDICAS COM REGISTROS DEFINITIVOS EM SITUAÇÃO ATIVA
ANO

TOTAL

2005
2006

1.708
1.781

VARIAÇÃO
%
4,27

PESSOAS JURÍDICAS COM REGISTROS DEFINITIVOS ADIMPLENTES
ANO

TOTAL

2005
2006

443
463

VARIAÇÃO
%
4,51

PROCESSOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS PESSOAS FÍSICAS
ANO

TOTAL

2005
2006

1.405
1.898

VARIAÇÃO
%
35,08
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PROCESSOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS PESSOAS JURÍDICAS
ANO

TOTAL

2005
2006

120
182

VARIAÇÃO
%
51,67

II.1.5 – otimização dos processos de compras buscando a redução de custos: Esta ação, iniciada em
2005 a partir do treinamento externo do empregado responsável pela tarefa, não avançou
significativamente em 2006.
II.1.6 – reforma do 19º andar da sede do Conselho dotando-o de espaço físico mais racional:
Concluímos cerca de 60% da obra e o cronograma prevê seu término em março de 2007.
II.1.7 – tratamento e organização do acervo documental da entidade: A meta estabelecida era executar
50% (cinqüenta por cento) da ação, entretanto, devido aos atrasos na execução das obras de reforma do
19º andar, transferimos para o exercício de 2007 a realização da licitação para contratação do serviço.
II.1.8 – capacitação e treinamento do corpo funcional: Como parte do programa de treinamento de
pessoal, recebemos em junho o Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, no estado
do Rio de Janeiro, Sr. Francisco Carlos Ribeiro de Almeida que proferiu palestra acerca das obrigações
devidas pelas Autarquias Especiais perante o TCU. Foram realizados ainda treinamentos na operação da
nova versão do sistema de cadastro (Secretaria de Registros) e financiados cursos de aprimoramento da
competência gerencial de liderança (Secretária Executiva) e Técnica em Departamento Pessoal (Secretaria
de Administração e Finanças).
II.1.9 – substituição de móveis e utensílios deteriorados: Ação cumprida parcialmente em função das
alterações no cronograma de execução da obra no 19º andar.
II.1.10 – redimensionamento da estrutura administrativa e funcional: Ação seguiu seu curso normal a
partir da estabilização do quadro de empregados da Secretaria de Fiscalização alcançada em julho.
II.1.11 – instituição de Plano de Cargos e Salários atualizado: Ação concluída. O PCS já foi aprovado
pelo Plenário e encontra-se em implantação.
II.2 – Intensificação da Fiscalização
II.2.1 – otimização da estrutura da Secretaria de Fiscalização: Ainda em curso dependendo
fundamentalmente da finalização da obra do 19º andar.
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II.2.2 – treinamento do economista-fiscal aprovado no concurso público: Ação concluída a partir da
Secretaria Executiva e dos esforços pessoais da atual ocupante do cargo de fiscal, uma vez que os dois
economistas melhor classificados no concurso público, realizado em 2005, demitiram-se pouco tempo
depois de tomar posse. Encontra-se pendente, aguardando iniciativa do Co.F.Econ, a realização do
treinamento integrado a ser ministrado a todos os fiscais do Sistema.
II.2.3 – aprimoramento dos instrumentos utilizados na ação fiscalizadora: Esta ação encontra-se em
curso na medida em que foi prejudicada pela alta rotatividade na Secretaria, ocasionada pela desistência
dos dois primeiros colocados no concurso público para ocupar o cargo de economista-fiscal.
II.2.4 – ampliação da ação fiscalizadora voltada para as grandes corporações: Esta prioridade foi
revista em função dos estudos preliminares do Plano de Trabalho da Secretaria de Fiscalização, na medida
em que, a partir deles, constatou-se a possibilidade de maior grau de retorno, caso a ação fiscalizadora
fosse focada nas empresas de consultoria. Também contribuiu para a tomada da decisão a necessidade
de proporcionar, à nova economista-fiscal, oportunidades para sedimentar seu treinamento em situações
de baixo grau de conflito. A execução do Plano, durante os 4 últimos meses do ano, resultou em 75
diligências, localização de 32 economistas responsáveis, através dos quais foi possível atualizar
informações acerca da situação das empresas envolvidas, arrecadação de R$ 6.300,00 e a instauração de
processos negociais cujo potencial de arrecadação é de R$ 12.400,00. O grande desafio a superar diz
respeito ao elevadíssimo número de empresas não localizadas nos endereços constantes em seus
cadastros, inclusive aqueles atualizados através do convênio com a Receita Federal, o que ocorreu em
91% dos casos. Foram deflagrados e encontram-se em andamento processos de fiscalização nas
prefeituras municipais de Arraial do Cabo e Rio das Ostras. No que diz respeito ao monitoramento dos
concursos públicos, atuamos ativamente nos promovidos pela Finep, Transpetro, TRE-RJ, INB - Indústrias
Nucleares do Brasil, Advocacia Geral da União e Ministério Público, nos quais as atividades a ser
desenvolvidas compreendiam atividades privativas dos economistas.
II.2.5 – ampliação do número de fiscais: Ação transferida para o exercício de 2007 em função da
necessidade de melhor avaliação da relação custo-benefício.
II.2.6 - treinamento dos novos fiscais: Transferida para 2007 em função da razão apontada no item
anterior.
II.3 - Valorização da Profissão
II.3.1 – intensificação da interlocução com as instituições acadêmicas: O principal destaque foi a
realização do XXI Congresso da Ange que ocorreu na cidade de Petrópolis sob a coordenação geral do
Co.R.Econ-RJ. O evento teve como desdobramento a realização de várias palestras e reuniões com os
coordenadores dos cursos de economia e diretórios acadêmicos, voltadas principalmente para o processo
de implementação das Novas Diretrizes Curriculares, ministradas e organizadas pelos conselheiros da
Comissão de Relações com Instituições Acadêmicas.
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II.3.2 – oferta de cursos de aperfeiçoamento técnico aos economistas: O principal destaque coube
novamente ao curso preparatório para a prova da ANPEC. Dos 16 alunos que o freqüentaram e prestaram
exame, 13 obtiveram classificação. Foram realizados 14 cursos, beneficiando 173 alunos, conforme
abaixo.
 Preparatório para ANPEC
 Regimes Monetário: plano Real
 Matemática Aplicada à Teoria Econômica
 Indicadores Econômicos Conjunturais: teoria e prática
 Macroeconomia
 Análise de Investimento
 América Latina: História, Economia e Cinema
 Matemática Financeira Básica
 Microeconomia
 Matemática Financeira Avançada
 Aperfeiçoamento em Estatística
 O modelo de desenvolvimento econômico chinês
 O mercado de planos de saúde: o problema vira solução?
 Derivativos e Engenharia Financeira
II.3.3 – Ciclo de Debates: Várias atividades foram realizadas através das iniciativas promovidas pelo
Centro de Estudos para o Desenvolvimento criado em março de 2006. As de maior destaque estiveram
voltadas para a difusão da Ciência Econômica, em especial a veiculação, por 60 canais de TV, do Ciclo de
Debates “Pensando o Brasil”, a edição do livreto “Uma Estratégia de Desenvolvimento para o Brasil, a
distribuição de publicações para universidades, bibliotecas e demais conselhos do Sistema, destinadas ao
estudo e análise das principais teorias de desenvolvimento. Outra iniciativa de porte, foi o apoio à criação
de unidades CED´s em outros estados da federação. As principais ações foram as seguintes:
 Inauguração do Centro com ato público e debate sobre Desenvolvimento Econômico - março;
 Apresentação das propostas do CED ao pré-candidato à Presidência da República, Governador
Germano Rigotto - junho;
 Promoção do Ciclo de Debates “Pensando o Brasil” em parceria com várias entidades, cujas palestras,
relacionadas abaixo, foram veiculadas por emissoras de TV – abril a novembro;
- Democracia e República - Fábio Konder Comparato;
- Crescimento Econômico e Soberania - Carlos Lessa;
- Educação - Aloísio Teixeira;
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- Ciência e Tecnologia - Sérgio Xavier Ferolla;
- Petróleo e Soberania Nacional - Fernando Siqueira;
- Comunicação de Massa - Adilson Cabral;
- Cultura - César Benjamin;
- Política de Defesa Nacional - Luiz Gonzaga Schroeder Lessa;
- Meio-Ambiente - Jean Marc Van der Weid;
- Reforma Agrária - João Pedro Stédile;
- Política de Saúde Pública - José Noronha;
- Economia Política do Pleno Emprego - José Carlos de Assis;
- Setor Elétrico Brasileiro - Luiz Pinguelli Rosa;
- Finanças Públicas para o Desenvolvimento e a Distribuição de Renda – Carlos Eduardo Carvalho;
- Uma Visão de Longo Prazo para o Desenvolvimento – João Paulo de Almeida Magalhães;
- Uma Macroeconomia para o Desenvolvimento – João Sicsú;
- Brasil no Contexto Mundial - José Luiz Fiori;
- Vulnerabilidade Externa e Desenvolvimento – Reinaldo Gonçalves;
- Balanço e Conclusões do Ciclo de Palestras – João Paulo de Almeida Magalhães, Raimundo de Oliveira,
Maurício Azedo e Heitor Pereira;
 Seminário em homenagem à morte de Keynes (convênio com a UFRJ) - outubro;
II.3.4 – seminários sobre a economia regional: Não executados.
II.3.5 – prêmio de monografia Economista Celso Furtado: Promovido e entregue na comemoração do
Dia do Economista;
II.3.6 – financiamento da participação no Since para estudantes de Economia: Promovido.
II.3.7 – ampliação da gama de índices e informações de interesse dos economistas oferecidos em
nossa página na internete, inclusive os específicos sobre os municípios do Rio de Janeiro: Em
execução.
II.3.8 – aquisição de novos títulos e higienização do acervo da Biblioteca: A operação está sendo
executada em duas frentes. A primeira, concernente ao descarte de títulos desatualizados, já atingiu 2.081
títulos e documentos. A segunda, trata da incorporação de novas publicações ao acervo e conta
atualmente com o ingresso efetivo de 7 títulos e 22 em fase de aquisição. A higienização do acerco será
realizada assim que esteja finalizado o processo de descarte.
II.4 - Fortalecimento da Imagem Institucional
II.4.1 – ampliação das parcerias com entidades da sociedade civil organizada através da
intensificação da realização de eventos voltados para a discussão de temas de caráter econômico:
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Várias ações foram desenvolvidas, a maioria das quais vinculadas as atividades do CED, tendo sido as
principais:
 Incentivo a inauguração de Centro de Estudos para o Desenvolvimento nos Estados de Brasília, Minas
Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco.
 Realização de várias palestras destinadas à divulgação dos trabalhos do Centro, buscando agregar à sua
estrutura outras entidades da sociedade civil, tais como; o Instituto dos Advogados do Brasil, Rede Brasil e
Fundação Celso Furtado.
 Entrevistas, para programas de rádio, sobre os mais variados temas de caráter econômico;
II.4.2 – publicação de textos contendo o resultado das discussões apontadas na ação II.4.1: Foram
publicadas e encaminhados para universidades, centros acadêmicos, bibliotecas, conselhos regionais,
editorias de economia de todos os jornais nacionais e lideranças políticas os seguintes textos:
 Uma Estratégia de Desenvolvimento para o Brasil, livreto com tiragem de 6.000 exemplares, lançado
durante o Since 2006;
 Critérios para a avaliação de políticas de desenvolvimento em programas de governo;
 Necessidade da criação de núcleo de pensamento crítico;
 Carta ao Presidente da República, assinada por vários conselhos regionais, solicitando a formulação de
Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo para o País;
 Além dos textos criados no âmbito do CED foram distribuídos 200 kits contendo livros de vários autores
sobre políticas de desenvolvimento. As entidades beneficiadas foram às universidades do Rio de Janeiro,
conselhos regionais, bibliotecas e, seletivamente, aos representantes de instituições presentes ao Since
2006;
II.4.3 – publicação de livro com a seleção de artigos publicados no Jornal dos Economistas: Adiada
para 2007.
II.4.4 – prêmio Co.R.Econ-RJ de jornalismo econômico: Foram inscritos 27 trabalhos e a entrega dos
Prêmios ocorrerá em março 2007.
II.4.5 – prêmio Ignácio Rangel de Redação para alunos do 2º Grau: Certame não realizado em função
de dificuldades operacionais que inviabilizaram a divulgação do concurso por parte da Secretaria de
Educação do Rio de Janeiro, parceira na promoção.
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II.4.6 – reedição da Cartilha do Fórum do Orçamento: Transferida para 2007 na medida em que o
estoque existente revelou-se suficiente para cobrir a demanda no exercício.
II.4.7 – rede de convênios: ampliamos o número de convênios disponibilizados aos economistas em
11,54%, alcançando o total de 232 convênios ativos. Dentre eles o pactuado com a Unimed-Rio, cujo nível
de adesão vem crescendo constantemente.
II.4.8 - ampliação da participação no Fórum dos Conselhos de Fiscalização de Profissões
Regulamentadas do Rio de Janeiro: Nossos esforços estiveram voltados para os seguintes objetivos:
 Organização da palestra intitulada “As obrigações das autarquias especiais para com o Tribunal de
Contas da União” proferida pelo Secretário Executivo da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de
Contas da União, no Rio de Janeiro.
 Campanha de esclarecimento acerca da ação fiscalizadora dos conselhos profissionais, no que diz
respeito aos editais de concursos públicos, junto às prefeituras, empresas e órgãos públicos, que os
promovem bem como, às instituições que organizam e conduzem suas execuções.
III – DESEMPENHO GERAL NO EXERCÍCIO
III.1 – Nível de investimentos: No exercício anterior foi de R$ 73.647,42 e no presente exercício atingiu
R$ 119.535,44, o que representa variação positiva de 62,31%.
III.2 - Superávit financeiro: Foi de R$ 439.365,98 em 2005 e de R$ 1.024.978,62 em 2006, tendo crescido
133,29%.
III.3 - Superávit orçamentário: Passamos de R$ 197.630,22 no exercício anterior para R$ 588.421,89, o
que representa variação de 197,74%.
III.4 – Taxa de crescimento da Receita: A receita evoluiu de R$ 3.179.411,48 para R$ 3.858.949,33
registrando elevação de 21,37%.
III.5 – Taxa de crescimento da Despesa: O total das despesas evoluiu de R$ 2.981.781,26 para R$
3.270.527,44 representando variação de 9,68% revelando a existência de considerável equilíbrio financeiro
no período.
IV – CONCLUSÃO
Findo o exercício, os principais objetivos foram alcançados, traduzindo-se em significativos avanços nas
questões de caráter administrativo, financeiro e institucional. A única exceção foi a frustração da meta que
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previa incremento de 20% (vinte por cento) na receita proveniente de anuidades pagas pelas Pessoas
Físicas e Jurídicas, com cadastro atualizado, em relação ao exercício anterior, onde o crescimento
verificado atingiu apenas 7,95%, em que pese a realização de 9 (nove) re-cobranças durante o exercício,
tornadas possíveis a partir da superação dos problemas operacionais do Sistema Sicafw, no que diz
respeito a esse procedimento.
.
Rio de janeiro, 31 de dezembro de 2006

João Paulo de Almeida Magalhães
Presidente
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