RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2019
Conselho Regional de Economia – 12ª Região Alagoas

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 12ª REGIÃO
ALAGOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2019

Relatório de Gestão do exercício de 2019 apresentado aos órgãos de controle externo e à
sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está
obrigada nos ternos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de
acordo com as disposições da Decisão Normativa TCU Nº 178, de 23 de outubro de 2019,
e da Portaria TCU Nº 378, de 05 de dezembro de 2019.

Conselho Federal de Economia
Conselho Regional de Economia da 12ª Região - AL (Unidade Responsável)

MACEIÓ
2020
Rua Dias Cabral, 165 – Centro – 1º andar – CEP: 57020-250 – Maceió - AL.
Telefone (82) 3221-3850 - E-mail: corecon-al@cofecon.org.br

1

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ..................................................................................... 03
ESTRUTURA E CONTEÚDO .................................................................. 04
Mensagem do Dirigente Máximo ............................................................... 06
Capítulo 01 – Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo............. 07
Capítulo 02 – Governança, Estratégia e Alocação de Recursos ............. 10
Capítulo 03 – Riscos, Oportunidades e Perspectivas ............................... 13
Capítulo 04 – Resultados e Desempenho da Gestão ................................. 14
Capítulo 05 – Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis .... 18

Rua Dias Cabral, 165 – Centro – 1º andar – CEP: 57020-250 – Maceió - AL.
Telefone (82) 3221-3850 - E-mail: corecon-al@cofecon.org.br

2

APRESENTAÇÃO
Esse relatório de gestão tem como objetivo apresentar as principais atividades
desenvolvidas no ano de 2019 pelo Conselho Regional de Economia da 12ª Região ALAGOAS, Autarquia Federal, instituída pela Lei nº 1.411/51 e alterações promovidas
pelo Decreto nº 31.794/52 e pelas Leis nº 6.021/74 e 6.537/78.
A apresentação dessas ações em forma de relatório, além de atender às normas do
TCU, visa subsidiar as tomadas de decisão da governança, possibilitando aos gestores ter
acesso a todas as dimensões de um determinando projeto desenvolvido pelo
CORECON/AL.
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ESRUTURA E CONTEÚDO
ROL DE RESPONSÁVEIS

1º Terço (triênio 2018 – 2020)
Membros Efetivos
Josildo Medeiros Lima

Registro no CORECON Nº 225

Marcos Antônio Moreira Calheiros

Registro no CORECON Nº 308

Mário Humberto Lima Silva

Registro no CORECON Nº 900
Membros Suplentes

Paulo Prazeres Ramalho de Castro

Registro no CORECON Nº 70

Everaldo de Souza Barbosa

Registro no CORECON Nº 555

Rômulo Batista Sales

Registro no CORECON Nº 975

2º Terço (triênio 2017 – 2019)
Membros Efetivos
José Alex Tenório da Costa

Registro no CORECON Nº 712

Laurentino Rocha da Veiga

Registro no CORECON Nº 303

Gilda Santana de Souza Targino da Rocha

Registro no CORECON Nº 266

Membros Suplentes
Frederico Ferreira Barbosa

Registro no CORECON Nº 135

Carlos Augusto Carvalho de Bulhões

Registro no CORECON Nº 63

José Ulisses Ávila Pereira

Registro no CORECON Nº 379
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3º Terço (triênio 2019 – 2021)
Membros Efetivos
Cleydner Marques de Magalhães Maurício

Registro no CORECON Nº 609

Ivaldo Pinto de Barros

Registro no CORECON Nº 370

José Gomes Filho

Registro no CORECON Nº 333
Membros Suplentes

José Hélder Pessoa Nunes

Registro no CORECON Nº 341

Marcello Lourenço de Olivença

Registro no CORECON Nº 718
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CORECON-AL

Marcos Antônio Moreira Calheiros
Presidente do CORECON-AL

Cleydner Marques de Magalhães Maurício
Vice-Presidente do CORECON-AL

O CORECON-AL é uma Autarquia Federal que atua na área de fiscalização da
profissão de Economista. Nosso trabalho tem sido difícil, nesses últimos anos de
incertezas na economia nacional e principalmente no âmbito estadual.
Reafirmamos nosso compromisso com o crescimento do CORECON-AL,
almejando fortalecer a classe e buscando a qualificação de nossos processos.
O objetivo do Relatório de Gestão 2020 é compartilhar com a sociedade o
desenvolvimento de nossas ações visando o fortalecimento da profissão do economista.
Nas próximas páginas, apresentamos com mais detalhes os resultados obtidos no
exercício 2019.
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Capítulo 01
VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
Finalidade, competência e circunstâncias em que atua.
As ações dos Conselhos Federal e Regionais de Economia têm por fundamento a
missão institucional a eles atribuída pela Lei 1411/51 e como princípio básico de
legitimidade a preservação da incolumidade dos interesses da sociedade em função do
exercício profissional. A fundamentação detalhada desses princípios de legitimidade
pode ser encontrada na Nota Técnica 3 da consolidação. (Precedente: TRF 4ª, Região, 3ª
Turma, Apelação em Mandado de Segurança 95.04.53304-3/PR, DJU 25/11/98).
Compete aos Conselhos Regionais de Economia (art.10 da Lei 1411/51):

a) organizar e manter o registro profissional dos economistas;
b) fiscalizar a profissão de economista;
c) expedir as carteiras profissionais;
d) auxiliar o COFECON na divulgação da técnica e cumprimento do programa referido
no art. 7º, letra "i" da Lei 1411/51;
e) impor as penalidades previstas na lei;
f) elaborar o seu regimento interno para exame e aprovação pelo COFECON.
São ainda atribuições dos CORECONs:
a) realizar o programa de atividades elaborado pelo COFECON no sentido de
disseminação da técnica econômica nos diversos setores da economia nacional
promovendo estudos e campanhas em prol da racionalização econômica do país (Decreto
31794/521, art. 36);
b) arrecadar as multas, anuidades, taxas e demais rendimentos, bem como promover a
distribuição das cotas de arrecadação conforme os critérios de repartição fixados na Lei
1411/51 (Decreto 31794/521, art. 36);
c) organizar e desenvolver cursos, palestras, seminários e discussões a respeito de ética
profissional (inclusive nas escolas de Economia), visando à formação da consciência dos
futuros economistas para os problemas fundamentais da Ética;
d) estabelecer normas reguladoras para os processos administrativos por meio dos quais
exerce suas competências de fiscalização, registro e administração, obedecidas as normas
desta consolidação (Decreto 31794/521, arts. 30 alíneas ́i, ́k ́ e ́l ́e 50).

Identificação do CORECON-AL, sua Missão e visão
O Conselho Regional de Economia, com sede em Maceió, é uma autarquia pública
federal de fiscalização profissional e com jurisdição em todo o Estado de Alagoas.
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Denominação Completa: Conselho Regional de Economia 12ª Região – Alagoas
Denominação Abreviada: CORECON-AL
Natureza Jurídica: Autarquia Federal

CNPJ: 12.189.635/0001-68

Principal Atividade: Fiscalização Profissional

Código CNAE: 9412-0/01

Telefones/Fax Contato: (82) 3221-3850 /3035-3583
Endereço Eletrônico: corecon-al@cofecon.org.br
Endereço Postal: Rua Dias Cabral, 165 – Centro – Maceió – AL. CEP: 57020 - 250

Missão
Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Alagoas e
assegurar o exercício legal e ético da profissão do economista no Estado.
Visão
Ser referência como entidade profissional que contribui de forma decisiva para o
desenvolvimento econômico com justiça social.
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Estrutura organizacional

PLENÁRIO DO
CONSELHO

COMISSÕES
PRESIDÊNCIA
ASSESSORIAS

DELEGADOS
REGIONAIS

GERÊNCIA
EXECUTIVA

APOIO

FISCALIZAÇÃO

Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas
Os principais canais de acesso que o cidadão dispõe para contato com o
CORECON/AL

são

o

site

(www.corecon-al.org.br),

o

e-mail

(corecon-

al@cofecon.org.br) e através do telefone (82) 3221 – 3850.
Ambiente externo
Fatores externos como a crise econômica instaurada no País nos últimos anos e a
baixa procura pelo curso de Economia deixam o CORECON-AL numa situação delicada
em termos de melhorias em sua arrecadação.
Modelo de negócios
Durante o exercício 2019 o CORECON-AL não desenvolveu um modelo de
negócios (ou cadeia de valor).
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Capítulo 02
GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Para onde o CORECON-AL deseja ir e como ele pretende chegar lá?
O CORECON-AL tem como objetivos principais o aumento em sua arrecadação,
uma nova sede mais moderna e bem localizada que facilite a logística para atender a todos
os economistas.
Devido à baixa procura pelo curso de economia e a crise econômica dos últimos
anos, nossa arrecadação diminuiu consideravelmente nos últimos anos. Sendo assim, o
CORECON-AL busca ainda alternativas para viabilizar seus objetivos, tais como parceria
com Governo Estadual para por exemplo, disponibilizar uma nova sede para a entidade.
Descrição das estruturas de governança
O Conselho Regional de Economia da 12ª Região – Alagoas é constituído do
Plenário, seu órgão Deliberativo, integrado, no mínimo, por 9 (nove) Conselheiros,
substituíveis por suplentes em igual número, todos eleitos em conformidade com
disposições legais e regulamentação baixada pelo COFECON – Conselho Federal de
Economia (Art. 5º e § 4º do art. 6º da Lei nº 6.537/78).
Compete ao Plenário deliberar sobre os meios necessários para a organização e a
manutenção do registro profissional dos economistas, definir as medidas destinadas ao
desenvolvimento da fiscalização da profissão de economista, alterar este Regimento
Interno, eleger, dentre os Conselheiros Efetivos, o Presidente e o Vice-Presidente do
órgão, desempenhar as atribuições de Tribunal Regional de Ética, julgar os pedidos de
registro, autorizar a criação, supressão e a modificação de órgãos ou cargos na estrutura
organizacional do CORECON/AL; fixar os salários e gratificações dos funcionários, bem
como aprovar o quadro e os normativos de pessoal; deliberar sobre a proposta
orçamentária a ser submetida ao Conselho Federal de Economia - COFECON e o
programa de ação para o exercício; e deliberar sobre doações, legados, subvenções e
convênios, incluindo toda forma de auxílio financeiro a terceiros. O controle interno é
feito pela Comissão de Tomadas de Contas - CTC, constituída de 3 (três) membros,
escolhidos entre os Conselheiros que integram o Plenário, com mandato de 1 (um) ano,

Rua Dias Cabral, 165 – Centro – 1º andar – CEP: 57020-250 – Maceió - AL.
Telefone (82) 3221-3850 - E-mail: corecon-al@cofecon.org.br

10

inadmitida a recondução, em escrutínio aberto e por maioria dos votos, com a competência
para exercer a função de controle interno do CORECON-AL.

Como a estrutura de governança apoia a capacidade do CORECON-AL de alcançar
seus objetivos
O CORECON-AL é formado pela Plenária que conta com 18 Conselheiros, 9
(nove) titulares e 9 (nove) suplentes, todos com formação em economia e com registro no
Conselho Regional e seu corpo administrativo formado por 2 (dois) funcionários. A
Plenária se reúne por no mínimo 7 (sete) vezes ao ano, onde aprecia todos os processos
elaborados pela área administrativa, tais como registros definitivos, cancelamentos de
registros, aprovações dos balancetes da entidade, entre outros. Nessas reuniões da
Plenária é onde são discutidos os planos estratégicos para as ações do CORECON-AL.
Os funcionários ficam encarregados da parte de expediente, tais como emissão de
anuidades (junto com a instituição financeira), emissão de boletos para pagamentos de
anuidades em atraso, de ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) para projetos,
emissão de novas carteiras dos profissionais de economia, realizam os pagamentos da
entidade, entre outros.
Principais objetivos estratégicos:
a) Divulgar a profissão de economista em todo o Estado, com palestras para estudantes
do ensino médio;
b) Exigir dos órgãos públicos o registro no Conselho de Classe do profissional de
economia responsável por projetos de viabilidade econômico-financeiro;
c) Aumentar a receita, disponibilizando ao economista em débito perante ao Conselho, o
pagamento via cartão de crédito;
d) Realizar com mais ênfase a fiscalização sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas.

Principais programas, projetos e iniciativas:
a) Valorizar a Profissão de Economista em Alagoas, onde a atuação foi efetuada por
intermédio de debates e entrevistas em televisão, rádio e jornal, publicações em sites,
blogs, realização de cursos e eventos com temas atuais sobre a Conjuntura Econômica,
somando para qualificação dos nossos registrados como também da população de forma
geral;
b) Fomentar a atuação junto as Instituições de Ensino Superior, que possuem curso na
área de Ciências Econômicas, com finalidade de aproximar os estudantes e do órgão que
regulamenta a atuação profissional dos economistas;
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c) Dentro do plano estratégico no âmbito da atuação da fiscalização, fiscalizar entidades
públicas e empresas que utilizem serviços profissionais de economista, a fim de verificar
eventuais casos de exercício ilegal da profissão e solicitar a devida regularização, bem
como fiscalizar as Pessoas Jurídicas que prestem serviços voltados para a área de
economia, com a intenção de identificar as empresas ainda não registradas e solicitar a
devida regularização perante o conselho.
Valor total efetivamente gasto com a função de fiscalização do exercício profissional

Como a estrutura do CORECON/AL é pequena, a função de fiscalização do
exercício da profissão fica inserida nas funções administrativas de seus funcionários, não
havendo assim, um valor específico para esta função.

Valor total gasto com as demais atividades finalísticas (registro, normatização,
julgamento e orientação)
Não há como mensurar valores específicos para cada item. O CORECON/AL é
uma Autarquia de pequena estrutura, sendo assim, estas funções se fundem a rotina
administrativa de seus funcionários.
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Capítulo 03
RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
Quais são os riscos específicos que afetam a capacidade do CORECON-AL gerar
valor em curto, médio e longo prazo e como o Conselho Regional lida com eles?
O CORECON-AL é uma Autarquia onde suas receitas são oriundas quase que
exclusivamente pelas anuidades pagas pelos profissionais registrados por força da
legislação. Sendo assim, a crise econômica dos últimos anos e a baixa procura pelo curso
de Economia são fatores determinantes que afetam diretamente na arrecadação deste
Conselho de Classe.
O CORECON-AL vem buscando diminuir a inadimplência dos profissionais já
registrados para arrecadar mais receitas e ao mesmo tempo vem fazendo um trabalho in
loco nas escolas, com a finalidade de demonstrar aos jovens o campo de atuação do
economista, a fim de desenvolver o interesse dos alunos na profissão.
Vinculação entre riscos, oportunidades e perspectivas:
a) Risco: alta inadimplência.
Oportunidade: aumentar a arrecadação.
Perspectiva: realizar cobrança de débitos facilitando os pagamentos a fim de firmar mais
acordos com economistas inadimplentes com suas anuidades.
b) Risco: baixa procura pelo curso de Economia pelos vestibulandos.
Oportunidade: aumentar a procura pelo curso de Ciências Econômicas.
Perspectiva: palestra aos alunos do ensino médio demonstrando o campo de atuação de
um profissional de economia.
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Capítulo 04
RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO
Até que ponto o CORECON-AL já alcançou seus objetivos estratégicos para o
exercício e quais os impactos?
O CORECON-AL terminou o exercício 2019 com déficit financeiro. Para os
próximos exercícios, a Autarquia vai colocar em prática um plano de cobranças de débitos
mais ativo e com a opção do recebimento das dívidas por meio de cartão de crédito, uma
forma garantida de receber a dívida e ao mesmo tempo que facilita para o economista na
realização do acordo perante o CORECON-AL.
Como impacto do déficit financeiro durante o exercício 2019, o CORECON/AL
vem reduzindo drasticamente suas despesas, tentando enxugar cada vez mais as despesas
da Autarquia.
Resultados da área fim:
O exercício 2019 iniciou com uma Proposta Orçamentária orçada em R$
259.150,00 (duzentos e cinquenta e nove mil cento e cinquenta reais).
A receita arrecadada foi de R$ 176.744,31 (cento e setenta e seis mil, setecentos
e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), ou seja, 68,20% (sessenta e oito e vinte
por cento) da receita orçada.
Em contrapartida a despesa foi de R$ 188.704,21 (cento e oitenta e oito mil,
setecentos e quatro reais e vinte e um centavos) correspondendo a 74,83% (setenta e
quatro e oitenta e três por cento) da despesa prevista que foi de R$ 252.150,00 (duzentos
e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta reais).
As prioridades da Gestão são de melhorar a arrecadação por meio de cobranças e
execuções fiscais aos economistas inadimplentes, bem como realizar benfeitorias no
prédio onde se localiza a sede do Conselho e tentar disseminar a profissão do economistas
junto
Gestão orçamentária e financeira.
A gestão orçamentária e financeira é realizada através da Presidência com auxílio
do setor contábil da entidade.
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Gestão de pessoas.
A gestão de pessoas visa a integração dos recursos humanos na administração do
Conselho, com o máximo estímulo em termos de vencimentos e benefícios possível, isto
é, subordinado ao equilíbrio financeiro da Autarquia, mediante aplicação dos princípios
da Lei de Responsabilidade Fiscal como parâmetro.
a) Quadro de funcionários:

NOME

DATA DE
NASCIMENTO

DATA DA
ADMISSÃO

FORMA DE
INGRESSO

CARGO

José Geraldo
Marques Junior

17/08/1982

03/12/2013

CLT

Gerente Executivo

Nível Superior
Completo

25/04/1982

12/03/2003

CLT

Profissional de
Assistência aos
Economistas - PAE

Nível Médio Completo

Inaldo Romão da
Silva Filho

ESCOLARIDADE

b) Contratação de mão de obra temporária:
A terceirização de mão de obra no CORECON/AL é feita por meio de licitação
ou dispensa de licitação, quando os valores são compatíveis com os previstos em lei. Os
gastos com mão de obra temporária foram os seguintes:
Demonstrativo de Serviços Terceirizados no exercício 2019
Assessoria Contábil
MC Office Contabilidade Integrada S/S
R$ 10.560,00

c) Quadro despesas com pessoal:
DESPESAS COM PESSOAL EXECUTADA
Vencimentos e vantagens
Salários
13º salários
Abono constitucional de férias
Indenizações trabalhistas
Despesas Variáveis
Diárias de funcionários
Diárias de Conselheiros

R$ 70.373,05
R$ 43.563,67
R$ 40.011,16
R$ 3.184,78
R$ 367,73
R$ 0,00
R$ 11.895,12
R$ 1.200,00
R$ 5.520,00
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Vale transporte
Vale alimentação
Obrigações Patronais
INSS
FGTS
Pis/Folha

R$ 5.175,12
R$ 9.594,22
R$ 14.914,26
R$ 11.203,03
R$ 3.711,23
R$ 466,78

Gestão de licitação e contratos incluindo TI
O CORECON-AL possui uma Comissão de Licitação e Contrato formada:
Marcos Antônio Moreira Calheiros – Presidente
José Alex Tenório da Costa – Membro Efetivo
Mário Humberto Lima Silva – Membro Efetivo
Paulo Ramalho de Castro – Membro Suplente
O CORECON/AL utiliza o Siscaf desenvolvido pela empresa Implanta
Informática LTDA – CNPJ n° 37.994.043/0001-40. Este sistema é responsável pelo
controle de cadastro, emissão e recebimentos de anuidades do CORECON/AL. Foi
contratado pelo Conselho Federal de Economia, que disponibiliza sem ônus para os
CORECON’s.
Durante o exercício 2019 o CORECON-AL não realizou nenhuma licitação.
Gestão patrimonial e infraestrutura.
O CORECON/AL zela da melhor forma possível por seu patrimônio físico, como
bens móveis, materiais de escritório, arquivos, etc. Como não possui sede própria, se
utiliza de pequenas melhorias na infraestrutura do imóvel no qual funciona, como reparos
pontuais para preservação do prédio, bem como em melhorias para maior segurança
contra possíveis roubos e furtos.
Gestão de custos.
A gestão de custos é realizada através da Presidência com auxílio do setor
administrativo da entidade.
Sustentabilidade ambiental.
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O CORECON/AL faz o uso de práticas e métodos administrativos que visam
reduzir ao máximo o impacto ambiental de suas atividades, dando ênfase a
sustentabilidade.
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Capítulo 05
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Demonstrativos Contábeis.
Balancete Analítico de Verificação;
Comparativo das Receitas Orçadas com Arrecadadas;
Comparativo das Despesas Autorizadas com Realizadas;
Balanço Orçamentário;
Balanço Financeiro;
Balanço Patrimonial Comparado;
Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Rua Dias Cabral, 165 – Centro – 1º andar – CEP: 57020-250 – Maceió - AL.
Telefone (82) 3221-3850 - E-mail: corecon-al@cofecon.org.br

18

Balancete Analítico de Verificação
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Comparativo das Receitas Orçadas com Arrecadadas
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Comparativo das Despesas Autorizadas com Realizadas

Rua Dias Cabral, 165 – Centro – 1º andar – CEP: 57020-250 – Maceió - AL.
Telefone (82) 3221-3850 - E-mail: corecon-al@cofecon.org.br

23

Balanço Orçamentário
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Balanço Financeiro
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Balanço Patrimonial Comparado
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Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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