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Este   Relatório de Gestão (2016) registra os
esforços do Conselho Regional de Economia

da 9ª Região - Pa/Ap, para demonstrar aos 
economistas as ações realizadas para a valorização 

do profissional de ciências econômicas, além de  
mostrar para a sociedade em geral a importância da 

economia no cotidiano da população 

RELATÓRIO DE GESTÃO  2016



3 Relatório de Gestão 2016

w
w

w
.coreconpara.org.br

2

 COMPOSIÇÃO PLENÁRIO CORECON-PA/AP 2016
Presidente - Nélio Geraldo Bordalo Filho

Vice-presidente - Raul Sarmento

CONSELHEIROS SUPLENTES

José de Lima Pereira
José do Egypto Vieira Soares Filho

Lady Francis Araújo Rodrigues

1º TERÇO - 2014 a 2016

CONSELHEIROS EFETIVOS

Armando Lírio de Souza 
Rinaldo Ribeiro Moraes
Raul Paulo Sarmento 

CONSELHEIROS SUPLENTES
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Mauro Augusto dos Santos Corrêa 

Luiz Carlos das Dores Silva 

2º TERÇO - 2015 a 2017

CONSELHEIROS EFETIVOS
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Guaraciaba Silva Sarmento
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CONSELHEIROS EFETIVOS
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Kleber Antonio da Costa Mourão 

Antônio Ximenes Barros

PLENÁRIO
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Prezado economista,

 O ano de 2016 foi de restruturação administrativa para o Regional, em função da incorporação do 
Conselho do Estado do Amapá.
 Novas conquistas para os profissionais registrados e contribuições para a melhoria na qualidade de 
vida foi uma das bandeiras de trabalho levantadas pela gestão. Parcerias foram feitas com instituições de 
serviço particulares. O associado pode usufruir de desconto na mensalidade em alguns cursos de idiomas e 
de nível superior, melhorando a sua qualificação profissional e de seus dependentes. 
 Analisando a crescente do endividamento da população brasileira e a crise econômica que implicou 
na estagnação da economia, o Corecon-Pa/Ap propôs ao Governo a inclusão da educação financeiras 
nas escolas e capacitação dos professores. O objetivo é formar agentes multiplicadores no processo de 
educação financeira.
 Objetivando aproximar os economistas das regiões de integração  e fortalecer a nossa economia que 
o Conselho atuou por meio de eventos nas regiões de sudeste e oeste do Estado.
 Fiscalizar e defender o exercício da profissão, gera frutos significantes para a nossa área de atuação.

 Estamos aqui para servir você, economista!

Nélio Geraldo Bordalo Filho
Presidente do Conselho Regional de Economia 9ª Região - Pará e Amapá

APRESENTAÇÃO
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PLANO DE TRABALHO

1. Divulgação da Profissão.
1.1 Continuar promovendo fóruns de debate aproveitando temas de relevante interesse para a economia 
paraense envolvendo parceiros como: FAEPA, FIEPA, IDESP, FECOMÉRCIO, FAPESPA, ACP e outros;
1.2. Continuar propondo junto à Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), a inclusão da 
temática voltada para a educação financeira entre as disciplinas de ensino fundamental, para a formação de 
cidadãos paraenses mais conscientes do ponto de vista econômico;
1.3. Aperfeiçoar ainda mais a comunicação entre economistas dedicados às atividades de consultoria 
empresarial, instituições financeiras e órgãos de governo voltados para o fomento do desenvolvimento 
econômico do Estado do Pará e regional;
1.4. Divulgar a imagem do Corecon-Pa/Ap na sociedade em geral com a finalidade de estar mais próximo 
e participar dos acontecimentos econômicos do Estado.

2. Valorização Profissional.
2.1. Retomar a ação de articulação e apoio para a promulgação de lei estadual já em estudo na Assembleia 
Legislativa, no sentido de estabelecer piso salarial para profissionais de economia do setor público e privado;
2.2. Fiscalizar a utilização e a implementação da ART junto às instituições financeiras e demais órgãos 
públicos, objetivando garantir serviços do profissional economista.
2.3. Intensificar a fiscalização no exercício profissional do economista e enquadrar na forma da lei o exercício 
legal da profissão;
2.4. Estreitar as relações com os estudantes de economia, oferecendo palestras, seminários, workshop e 
outros;
2.5. Fortalecer junto ao COFECON a proposta de anuidade progressiva para os estudantes de economia;
2.6. Fomentar junto às empresas e órgãos a necessidade e a importância de se contratar economistas 
projetistas, melhorando o processo.

3. Qualificação e Atualização Profissional
3.1. Oferecer Cursos para economistas nas áreas de elaboração de projeto, de captação de recursos 
de fomento, dentro das modalidades exigidas, avaliação e gestão econômica de investimentos, perito 
econômico, EIA-RIMA, Valorização e Gestão Ambiental e cursos preparatórios para concursos, bem como 
cursos na área do setor público dando enforque à Lei do Orçamento nº 4.320, Lei de Licitações Públicas nº 
8.666. Bem como LDOs e LOAs PARA Estados, Municípios e da União específicos entre outros, a custos 
acessíveis buscando patrocinadores e parceiros;
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 O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá tendo como foco o Plano de Trabalho, criado 
no início da gestão, desenvolveu várias ações. Destaca-se dentre elas,  a incorporação do Regional do 
Amapá ao do Pará.
 A seguir breves relatos de ações desenvolvidas durante o ano de 2016.

Novo presidente do Corecon-Pa/Ap é eleito na 1ª Reunião Plenária
 Os conselheiros elegeram, na 1ª Reunião ordinária de 2016, os economista Nélio Geraldo Bordalo 
Filho e Raul Paulo Sarmento, como presidente e vice-presidente. 
  Na reunião, foram empossados como conselheiros efetivos os seguintes economistas, eleitos em 
outubro do ano passado: Rosivaldo Batista, Kleber Antônio da Costa Mourão e Antônio Ximenes Barros.
  Para atuar como conselheiros suplentes foram empossados três economistas, também eleitos 
em outubro de 2015, são eles: João Tertuliano de Almeida Lins Neto, Carlos Max Miranda de Andrade e 
Guaraciaba Silva Sarmento.
 Todos os conselheiros empossados foram eleitos para o triênio 2016/2018.
 Nélio Bordalo, já eleito novo presidente, falou sobre as perspectivas da gestão do Corecon-Pa/Ap em 
2016,“Daremos prosseguimento nas ações do Conselho de forma transparente e voltada para os interesses 
da classe economista.”

AÇÕES PARA ECONOMISTAS 2016

Comissão de trabalho do Corecon-Pa/Ap visita o extinto regional do 
Amapá
 Uma comissão do Conselho Regional de Economia do Pará, formada pelo presidente, Nélio Bordalo 
Filho, o conselheiro, Rosivaldo Batista, o assessor jurídico, Marcos Lopes, gerente executiva, Goretti 
Sarmanho e o conselheiro federal, Eduardo Costa, realizou visita de trabalho ao Regional do estado do 
Amapá no mês de janeiro.
  Foi agendada uma reunião com os extintos dirigentes do Amapá. A visita de trabalho foi realizada 
conforme procedimento de incorporação deteminado Cofecon.

Seminário aborda perspectivas econômicas do Brasil para 2016 e os 
Impactos no Estado do Pará
 Aconteceu no auditório do Banco da Amazônia o seminário “Perspectivas para a Economia Brasileira 
em 2016 e os Impactos no Estado do Pará”, que reuniu autoridades e representantes do setor público, 
privado, financeiro e academia para discutir a atual conjuntura econômica nacional e seus reflexos no estado 
do Pará. O evento foi organizado pelo Grupo de Estudos de Análise Conjuntural - GEAC, coordenado pela 
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará.
  A programação teve início com a palestra do economista, Fábio Silva, do Conselho Federal de 
Economia, que abordou as atividades econômicas no país, como inflação e o mercado de trabalho.
 Eduardo Costa, diretor-presidente da Fapespa, prosseguiu o debate apresentando as projeções de 
indicadores econômicos do estado do Pará em 2016. Em seguida, o Secretário de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Adnan Demachki, apresentou o “Plano de Desenvolvimento 
Sustentável Estratégico Pará 2030”.
  Após as palestras, iniciou a mesa de debate, que teve como moderador, o presidente do Corecon 
PA/AP, Nélio Bordalo Filho e entre os debatedores estavam  Alex Fiúza de Melo, da Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica (Sectet); Adenauer Góes, secretário de Turismo 
do Pará, reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA); Fábio Lúcio de Souza Costa, presidente da 
Associação Comercial do Estado do Pará (ACP); José Alberto da Silva Colares, da Secretaria de Estado de 
Planejamento (Seplan); José Conrado Azevedo Santos, presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Pará (Fiepa; e Sidney Jorge Rosa, presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento 
Sustentável da Assembleia Legislativa.
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Corecon-Pa/Ap e Governo do Pará avaliam proposta para assinatura de 
termo de cooperação técnica

 Aconteceu na sede do Conselho Regional de Economia - Pa/Ap uma reunião entre representantes 
do Conselho e Governo do Estado do Pará. O tema central foi a análise  de  cooperação técnica sobre 
a orientação de educação financeira para os servidores públicos estaduais e as famílias em situação de 
vulnerabilidade atendidas pelo Pro Paz.
 O termo de cooperação será assinado entre a Secretaria Extraordinária de Integração de Políticas 
Sociais (SEIPS), a Escola de Governança do Estado do Pará, a Fundação Pro Paz e a Fundação Amazônia 
de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).
 Estiveram presentes na reunião o presidente do Conselho, Nélio Bordalo Filho, o conselheiro federal 
e presidente da Fapespa, Eduardo Costa, a secretária Extraordinária de Integração de Políticas Sociais, 
Izabela Jatene, o presidente da Escola de Governança Rui Martini e os conselheiros regionais.

Comissão de Mercado de Trabalho do Conselho promove encontro com a 
Universitec
 Promover a inclusão de profissionais de economia no mercado de trabalho por meio dos projetos das 
empresas incubadas da Universitec foi a pauta de reunião entre o Conselho Regional de Economia - Pa/Ap 
e a Agência de Inovação Tecnológica da UFPA na sede da Universitec.
  Participaram da reunião o presidente do Conselho, Nélio Bordalo Filho, e a assessora técnica, 
Gláucia Lima, o economista Luis Fernando e Victor Dickzauter, ambos membros da Comissão de Marcado 
de Trabalho e Empreendedorismo do Conselho, além do diretor da Universitec, Prof. Gonzalo Enrique 
Vásquez Enriquez. O diretor da incubadora, fez uma breve apresentação dos projetos desenvolvidos pela 
agência. No decorrer os representantes do Conselho solicitaram a formação do curso de empreendedorismo 
para os economistas.
  Após o encontro, a Comissão visitou a Nayah sabores da Amazônia, uma das empresas incubadas 
do projeto. Com base tecnológica para o desenvolvimento, produção e distribuição de produtos alimentícios 
de origem Amazônica. A proposta do negócio é valorizar a diversidade de sabores da Região e o trabalho 
de cooperativas locais de fornecimento de matéria-prima no desenvolvimento de produtos. O diferencial em 
relação a outras empresas está no desenvolvimento da base de chocolate a partir de amêndoas dos frutos 
do cacau e do cupuaçu amazônicos, utilizando tecnologia bean-to-bar (do grão a barra).

Esclarecimentos sobre a incorporação do Corecon-Ap ao Corecon-Pa
 O Conselho Regional de Economia do Amapá foi incorporado ao Corecon-Pa a partir do dia 01 
de janeiro de 2016, passando a ser denomiado com Corecon-Pa/Ap, conforme resolução do Cofecon de 
nº.1.947 de 14/12/2015.
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Comissão reúne com presidente da FIEPA
 Economistas da Comissão de Mercado de Trabalho e Empreendedorismo, o presidente Nélio Bordalo 
Filho e a assessora técnica, Glaucia Lima, participaram de uma reunião com o presidente da Federação das 
Indústrias do Pará – Fiepa, José Conrado. Esta reunião aconteceu na sede da FIEPA, na qual teve como 
pauta a inserção do profissional de economia no mercado de trabalho por meio de convênio ou parceria 
junto à Federação.
  A Comissão foi representada pelo seu presidente, Luiz Fernando, além dos economistas, Érika 
Sousa e Clayton Almeida. Entre as propostas apresentadas estavam a integralização das ações entre 
FIEPA/IEL - Instituto Euvaldo Lodi para fundamentar a capacitação empresarial e profissional, entre as 
quais formação de consultores, gestão e negócios convergentes a atuação do economista, assim como 
proporcionar oportunidades ao economista no mercado de trabalho.

Conselho e Estado assinam protocolo para educação financeira
 Implantar e aperfeiçoar as ações e atividades voltadas para a capacitação em educação financeira 
para os servidores públicos e as famílias em situação de vulnerabilidade do estado do Pará é o objetivo do 
protocolo de intenções entre o Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, a Secretaria Extraordinária 
de Estado de Integração de Políticas (Seeips), a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), a 
Fundação Amazônia de Amparo a Pesquisas (Fapespa), a Fundação Pro Paz e o Núcleo de Gerenciamento 
do Programa de Microcrédito (Credcidadão).
  O evento aconteceu na sede do Corecon-Pa/Ap e contou com a presença do presidente do Regional, 
Nélio Bordalo, o vice-presidente, Raul Sarmento, os conselheiros: Omar Mourão Filho, Antônio Ximenes, 
Luis Carlos e Guaraciaba Sarmento, o presidente da Fapespa e conselheiro federal, Eduardo Costa, o diretor 
geral da EGPA, Ruy Martini Santos Filho; o presidente da Fundação Pro Paz, Jorge Antônio Bittencourt,  a 
diretora geral do Programa de Microcrédito Credcidadão, Tetê Santos, e a titular da Secretaria Extraordinária 
de Estado de Integração de Políticas Sociais, Izabela Jatene.
    Por meio da iniciativa, o Conselho amplia sua participação no aspecto de responsabilidade social, 
contribuindo com a população na busca de qualidade de vida com o controle do orçamento familiar. “A 
educação financeira é crucial como ferramenta para a população vencer esses desafios, e essa iniciativa 
surge de uma vontade pessoal dos nossos conselheiros, de buscar ações que nos levem a compromissos 
mais sociais.

Cofecon cria Cadastro Nacional de Peritos em Economia e Finanças
 O Conselho Federal de Economia (Cofecon) deu início ao projeto de criação do Cadastro Nacional 
de Peritos de Economia e Finanças (CNPEF). Conforme a Resolução nº 1.951 do Cofecon, de 11 de abril 
de 2016, a autarquia elaborará uma relação com os profissionais qualificados em perícia de Economia e 
Finanças.
  O Poder Judiciário é assistido por peritos quando as provas do fato dependem de conhecimentos 
específicos. O novo Código de Processo Civil Brasileiro, que entrou em vigor há pouco mais de um mês, 
estabelece que os Tribunais da Justiça Estadual consultem os conselhos de classe para a convocação 
desses profissionais. Com o CNPEF, a prestação desse tipo de serviço público ganha transparência e 
o mercado fica restrito aos peritos devidamente cadastrados, o que representa um grande benefício aos 
profissionais registrados no Sistema Cofecon/Corecons.

Concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará tem edital retificado
 O Conselho Federal de Economia – Cofecon, encaminho um ofício ao Centro Brasileiro de Pesquisa 
e Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e à Comissão do Concurso Público do TCE/
PA, para que o edital do concurso para provimento de vagas para auditor de controle externo nas seguintes 
áreas: administrativa, fiscalização e planejamento com especialidade em economia fosse retificado.
  O Tribunal de Contas do Estado do Pará acatou o pedido do Cofecon no sentido de exigir a inclusão 
do registro profissional para os cargos dos bacharéis em ciências econômicas (cargos 8, 27 e 38). “Com a 
exigência do registro profissional dos aprovados nos referidos cargos mostra a força do Conselho que atua 
na defesa do exercício da profissão”.
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Corecon Acadêmico e Centro Acadêmico propõem criação de comissão ao 
Conselho

 Membros do Corecon Acadêmico, do Centro Acadêmico de Economia da Universidade Federal do 
Pará, o coordenador do Grupo de Educação Financeira da Amazônia – GEFAM, Alexandre Damasceno, 
reuniram-se com o presidente do Conselho, Nélio Bordalo Filho, para propor a criação da Comissão 
Acadêmica de Assuntos Empresariais, Governamentais e Globais.    A comitiva dos alunos de 
ciências econômicas que participou da reunião foi formada pelos membros: Rowan Lucas, Cleyson Silva, 
Caio Eduardo, Thaiza Bermejo, Otávio de Filpo, Gabriel Rodrigues, Luiz Fernando e Anderson Oliveira.
  A Comissão visa fomentar o debate institucional sobre os temas econômicos e sociais e os impactos 
nos setores empresariais, governamentais e globais. Dentre os temas sugeridos para o debate estão: análise 
de mercado, oportunidades de investimentos, exportações e logística.

Corecon-Pa/Ap reúne com economistas de Macapá
 O Conselho Regional de Economia-Pa/Ap realizou reunião com os economistas do Estado do 
Amapá, na sede da Secretaria de Estado e Planejamento – SEPLAN/Ap. O Regional foi representado pelo 
vice-presidente, Raul Sarmento. Atualmente o estado do Amapá possui 340 economistas registrados no 
Conselho.
 A reunião teve como pauta: reorganização do cadastro dos economistas do Amapá; regularização da 
dívida dos registrados junto ao Conselho; integração dos economistas ao Corecon-Pa/Ap; Ações a serem 
desenvolvidas aos economistas em 2017 e a escolha da representação do Conselho no Amapá.
 Durante a reunião foram indicados os economistas para compor a Junta Representativa do Regional, 
que será formada pelos seguintes profissionais: Denize do Socorro de Souza Lima, Isis Pena do Couto 
e Tânia Muricy Nascimento. A Junta tem como finalidade implantar as medidas definidas na reunião e 
fortalecer as ações do Corecon-Pa/Ap no Estado do Amapá.

Economistas participam de eleições para renovar terço dos conselheiros
 Durante o período de 27 a 31 de outubro ocorreu a eleição para renovação do terço de conselheiros 
efetivos e suplentes do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá e do delegado-eleitor efetivo e 
suplente junto ao Colégio Eleitoral do Conselho Federal de Economia.
  O processo eleitoral aconteceu por meio do sistema eletrônico “web voto”, coordenado pela Comissão 
Eleitoral do Federal em todo o país. Participaram do processo os economistas registrados quites com a sua 
anuidade, acessando o site www.votaeconomista.org.br, com senha individual fornecida pelo Cofecon.
  A eleição teve apenas uma chapa inscrita, a chapa União, composta pelos conselheiros efetivos, 
Raul Paulo Sarmento, Roberto Alcantara, Marcus Holanda, os conselheiros suplentes, José Lima, José do 
Egypto, Lady Francis, o delegado eleitor efetivo, Rosivaldo Batista e o delegado eleitor suplente, Luis Carlos.
  A escolha do presidente e vice-presidente do Regional, para 2017, será feita na plenária do Corecon-
Pa/Ap, compostas pelos conselheiros efetivos e suplentes que acontecerá ainda na primeira quinzena de 
janeiro. Poderão concorrer ao cargo somente os conselheiros efetivos, inclusive, o terço que venceu o pleito 
de 2016, o atual presidente também pode concorrer à reeleição.

Centro Universitário - UNINTER

 Foi renovado o convênio entre o Conselho Regional de Economia-Pa/Ap e o Centro Universitário 
Internacional Uninter. A instituição conta com 429 polos de apoio presencial credenciados no MEC, com 
atuação em todo território nacional. Possui cursos de graduação à distância a partir de R$189,00 por mês, 
nas áreas de licenciatura, bacharelado e tecnológico; além dos cursos de pós-graduação.
  Essa parceria visa à formação e aprimoramento profissional de seus economistas registrados, 
funcionários ativos, bem como seus dependentes legais.

CONVÊNIOS E PARCERIAS 2016
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Qualicorp - Plano de saúde e seguro de vida
 O presidente do Conselho Regional de Economia do Pará, Nélio Bordalo Filho e a Superintendente 
Regional da Qualicorp, Patrícia Ponciano e o consultor da Vital Saúde, Maurício Ruiz, renovaram parceria 
para benefícios junto aos registrados
  A Qualicorp é a maior administradora de benefícios do Brasil e proporciona acesso à saúde de 
qualidade a milhões de brasileiros. Fundada em 1997, possui mais de 1.700 colaboradores, está presente 
nacionalmente e representa mais de 4,6 milhões de clientes ou beneficiários.
  Entre os Hospitais que integra a sede estão: Hospital Guadalupe, Hospital Beneficente, Hospital 
Belém, Hospital da Ordem Terceira; além dos laboratórios Paulo Azevedo, Amaral Costa e a Som Diagnóstico.
  Essa parceria visa o bem estar dos economistas registrados, funcionários e seus dependentes legais.

Convênio com instituição de ensino - IPOG
 Foi assinado o convênio entre o Conselho Regional de Economia- Pa/Ap e o Instituto de Pós-
graduação & Graduação - IPOG. O Corecon-Pa/Ap foi representado pelo seu presidente, Nélio Bordalo Filho 
e o Instituto pela consultora de especialização e parcerias, Karine Dutra.
  A parceria educacional que oferecerá desconto de R$ 3.120,00 ou 3.640,00 (três mil, cento e vinte 
reais ou três mil, seiscentos e quarenta reais) - a depender da quantidade de módulos de cada curso (20 ou 
24 módulos) - no valor total dos cursos de Pós-Graduação ofertados pelo IPOG, que, somados ao número 
de parcelas, alcançará um abatimento de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em cada parcela nos cursos de 
pós-graduação que estiverem com inscrições abertas na vigência do mesmo. 
  Atualmente o IPOG está presente em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, o que comprova 
o crescimento do Instituto num segmento de mercado altamente competitivo, que exige modernizações e 
inovações constantes.

Convênio com Universidade da Amazônia-UNAMA
 O Conselho Regional de Economia-Pa/Ap e a Universidade da Unama assinaram termo de convênio 
de cooperação técnica na área de ensino, pesquisa e extensão. O Regional foi representado pelo presidente, 
Nélio Bordalo e o vice-presidente, Raul Sarmento e o Grupo Ser Educacional pela consultora comercial, 
Manoele Henriques dos Santos Morais e a coordenadora de pós-graduação, Gladys Paiva Beaumont.
 Esta parceria objetiva conceder descontos no valor das mensalidades nos cursos de graduação e pós-
graduação nas modalidades presencial e EAD aos funcionários e seus dependentes diretos, e profissionais 
regularmente inscritos e adimplentes com o Regional.

Lançamento do selo Belém 400 anos”
 Aconteceu na ACP um almoço alusivo aos 400 anos da cidade de Belém, no salão nobre, organizado 
pela própria Associação. Durante o evento foi lançado o selo dos Correios, „Belém 400 anos”, com a presença 
do presidente da Empresa de Correios e Telégrafos, Giovanni Queiroz.
  O Conselho Regional de Economia do Pará foi representado no evento pelo seu presidente, Nélio 
Bordalo Filho.

Corecon-Pa/Ap participa da V reunião do GEAC
 A V Reunião do Grupo Interinstitucional de Estudos e Análise Conjuntural - GEAC, no auditório do 
Banco Central em Belém. O Conselho Regional de Economia-Pa/Ap foi representado pelo seu presidente, 
Nélio Bordalo Filho, Sra. Maria Lúcia Bahia, Conselheira e Gláucia Barata Lima, assessora técnica.
 Durante o evento foram apresentados os índices de preço ao consumidor (IPC),  do Banco Central e 
os boletins e informes conjunturais elaborados pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas 
do Pará (Fapespa). 
 O ponto alto da reunião  foi a palestra do professor Doutor, Mário Ramos Ribeiro, sobre as regras e as 
instituições fiscais para o crescimento econômico. No decorrer da reunião o estudo de rol de investimentos 
estratégicos do Pará elaborado pela Redes/Fiepa em parceria com Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Mineração e Energia - Sedeme foi apresentado ao público.
 O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá faz parte do Grupo Interistitucional de Estudos 
e Análise Conjuntural - GEAC
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EVENTOS  2016

Cofecon - Sessão Plenária reúne conselheiros federais e presidente dos 
Regionais
 Aconteceu nos dias 1 e 2 de julho a 670ª Sessão Plenária Ampliada, na sede do Conselho Federal 
de Economia, em Brasília. A reunião contou com a presença dos conselheiros federais e os presidentes dos 
Regionais. O Conselho Regional de Economia-Pa/Ap foi representado pelo seu presidente, Nélio Bordalo 
Filho. 
  O encontro teve como abertura o debate sobre Crise Fiscal, Gastos com Juros da Dívida Pública e 
Auditoria da Dívida, ministrado pelos economistas Roberto Bocaccio Piscitelli e José Luiz Pagnussat, e pela 
auditora aposentada da Receita Federal Maria Lúcia Fattorelli.
  A reunião com os presidentes dos Regionais é uma oportunidade de apresentarem ao Cofecon as 
demandas dos economistas de cada estado. O ponto alto da Plenária foi a implantação do Fórum foi de 
Presidentes dos Conselhos Regionais de Economia. Os assuntos discutidos na pauta foram: uma proposta 
de Plano Diretor para fiscalização dos Regionais; solicitação da atuação do Sistema Cofecon/Corecon para 
a criação da função ou regulamentação do Economista nas Prefeituras; além de informes sobre os eventos 
Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (XXV SINCE); X Encontro de Entidades da Região Norte (X 
ENAM); Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste (XXVIII ENE); e Encontro de Economistas da 
Região Sul (XXI ENESUL).

X ENAM debate sobre a economia na Amazônia Legal

 Manaus foi a sede do X Encontro Nacional das Entidades de  Economistas da Amazônia Legal. O 
evento foi realizado entre os dias 19 e 21 de maio na Federação das Indústrias do Estado do  Amazonas - 
FIEAM. O presidente do Conselho Regional de Economia - Pa/Ap, Nélio Bordalo, e o Conselheiro Federal, 
Eduardo Costa, foram os representantes do estado do Pará.
 O presidente do Corecon-Pa/Ap, Nélio Bordalo, e o conselheiro federal, Eduardo Costa, participaram 
da abertura do evento e foram os debatedores, na mesa redonda, do III Painel: os Desafios para o 
Desenvolvimento e Integração das Economias Estaduais, sendo palestrante o Dr. José Raimundo Virgolino 
  Ao final do evento, Belém foi escolhida como a sede do XI ENAM, por meio de votação com todos os 
presentes. O evento será organizado pelo Corecon-Pa/Ap em Maio de 2017.

XXV Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia - SINCE

 A capital do Rio Grande do Norte, Natal, foi a sede do XXV Simpósio Nacional dos Conselhos 
de Economia – SINCE, que reuniu economistas de todo o Brasil, do  dia 31 de agosto a 2 de setembro, 
com o objetivo de debater  „Os desafios da Economia Brasileira” e discutirem os subtemas “Formação, 
aperfeiçoamento profissional e mercado de trabalho do economista”, “Aperfeiçoamento do sistema 
Cofecon/Corecons” e “Estrutura e conjuntura econômica, política e social do Brasil”. O  Corecon-Pa/Ap foi 
representado pelo presidente Nélio Bordalo,  pelos conselheiros Luis Carlos e Omar Mourão Filho e pelo 
Conselheiro Federal, Eduardo Costa. Durante a solenidade de abertura do evento o presidente do Cofecon, 
Julio Miragaya, falou da incorporação do Regional do Amapá ao Conselho do Pará, destacando o ótimo 
trabalho desenvolvido pelo Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá.
  A comitiva do Regional ficou dividida, nos grupos de trabalho, da seguinte forma: O conselheiro Luiz 
Carlos participou do grupo de trabalho 1 - Formação, Aperfeiçoamento Profissional e Mercado de Trabalho 
do Economista; o conselheiro Omar Mourão Filho esteve presente no grupo de trabalho 2 - Aperfeiçoamento 
do Sistema COFECON/CORECONs; o presidente do Corecon-Pa/Ap Nélio Bordalo, foi o relator do grupo de 
trabalho 3 - Estrutura e Conjuntura Econômica, Política e Social do Brasil. Na Plenária Final, Nélio Bordalo 
fez a leitura da Carta de Natal, com ênfase na conjuntura econômica do país.
  O Evento é uma oportunidade de discussão dos problemas e questões de legislação, normativos, 
regimentais, operacionais, administrativos e de gestão do Sistema Cofecon/Corecons e de diretrizes voltadas 
para a formação e aperfeiçoamento dos economistas.
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Calouros da UFPA são recepcionados pelo Conselho

 Desafios no mercado de trabalho é o assunto que deixa qualquer profissional com certa indecisão 
sobre qual caminho  tomar, e com o futuro economista não é diferente. Visando diminuir essas incertezas o 
Conselho Regional de Economia - Pa/Ap em parceria com o Corecon Acadêmico, o Centro Acadêmico de 
Economia da Universidade Federal do Pará e a Faculdade de Ciências Econômicas da UFPA, realizou nesta 
segunda, 06, o evento “Recepção dos Calouros 2016”, no auditório do Conselho.
 Aproximadamente 50 calouros participaram do evento que contou com a palestra do presidente do 
Conselho, Nélio Bordalo Filho, que abordou “O mercado de trabalho e área de atuação do economista”, 
na ocasião foram apresentadas as ações desenvolvidas pelo Conselho. O encerramento ficou por conta 
do vice-presidente, Raul Sarmento, que deu dicas importantes para os acadêmicos sobre a busca de um 
diferencial competitivo para o disputado mercado de trabalho.
 Outro ponto alto da Recepção foi o sorteio de brindes (livros e camisas) entre os presentes. “Mostrar 
a função do Conselho e colocar a realidade do mercado aos nossos futuros profissionais é uma forma de 
estreitar o laço entre os acadêmicos de economia e o Regional - Pa/Ap”, afirmou o presidente, Nélio Bordalo 
Filho.

Alunos da UFOPA vencem a III Gincana Estadual de Economia

 Os estudantes de economia da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, Edwilson Oliveira 
e Aline Jesus, foram os vencedores da III Gincana Estadual de Economia, evento organizado pelo Conselho 
Regional de Economia - Pa/Ap com o apoio do Corecon Acadêmico, Centro Acadêmico de Economia da 
UFPA e a Faculdade de Ciências Econômicas da UFPA – Facecon. A competição estadual aconteceu 
no laboratório da Facecon e testou os conhecimentos dos competidores por meio de um jogo que simula 
problemas voltados para a economia que devem ser solucionados com estratégias e criatividade.
  A vitória credenciou os estudantes da UFOPA, Edwilson e Aline, para serem os representantes 
paraenses na etapa nacional.

Semana do Economista 2016
 A Semana do Economista 2016 teve como tema ‘O Economista, potencialidades e desafios do Estado 
do Pará’. É um evento que já faz parte do calendário anual dos profissionais de economia e dos estudantes 
de ciências econômicas, em função da sua importância para a disseminação do conhecimento técnico e 
profissional.
Uma oportunidade ímpar de integração entre os profissionais, pesquisadores, empresários, discentes, 
docentes e profissionais liberais que se reúnem para discutir temas relevantes nas áreas de atuação do 
economista.
 
OBJETIVOS:
Divulgar e fortalecer a atuação profissional do economista na sociedade (setor público e privado) e promover, 
para a sociedade em geral, um ambiente importante para discussões sobre o desenvolvimento nacional e 
regional.
 
PÚBLICO ALVO:
Profissionais economistas; Empresários; Gestores públicos; Acadêmicos de economia, administração, 
contabilidade e áreas afins; Vestibulandos e Sociedade em geral.
 
PROGRAMAÇÃO:
Data: 8 a 12 de agosto de 2016
Instituições organizadoras: Corecon-Pa/Ap; Facecon/UFPA; Caecon/UFPA e Corecon Acadêmico.
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Prefeitura de Belém realiza workshop sobre economia e qualificação 
profissional no município

 Discutir medidas para facilitar a geração de projetos e negócios na cidade de Belém foi o tema central 
do workshop “A conjuntura econômica e o desafio da geração de emprego e qualificação profissional”, que 
aconteceu hoje, 27, no Centro de Formação de Professores da SEMEC. O evento também abordou as 
formas de incentivo à geração de emprego na capital paraense por meio da qualificação profissional em 
segmentos estratégicos.
  A Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria de Qualificação Profissional, e o Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (DIEESE) foram os idealizadores do evento. 
O Conselho Regional de Economia - Pa/Ap foi representado pelo seu presidente, Nélio Bordalo Filho e o 
conselheiro, Luiz Carlos. Também prestigiaram o workshop o secretário de economia de Belém, Márcio 
Freitas, o economista e diretor do departamento de apoio e produção de Belém, Roberto Alcantara e o 
supervisor técnico do Dieese, Roberto Sena.

Corecon-Pa/Ap participa da programação da SIPAT do grupo ORM
 O Liberal promoveu a 24ª SIPAT que contou com a participação de todos os funcionários do grupo. O 
evento teve como tema “Segurança e qualidade de vida: é questão de atitude.” Dentro da vasta programação 
criada pelo departamento de recursos humanos e a Comissão interna de prevenção de acidente estava a 
palestra sobre Educação financeira.
  O encerramento do evento ocorreu no auditório do Liberal,  com a palestra „Educação financeira 
para a melhoria na qualidade de vida” com o presidente do Conselho Regional de Economia - Pa/Ap, Nélio 
Bordalo. No decorrer da palestra o presidente deu dicas sobre a melhor de economizar o dinheiro por meio 
da educação financeira.
  De acordo com o presidente do Corecon-Pa/Ap, a proposta da palestra é fornecer informações para 
o controle do orçamento e conscientização sobre a importância de valorizar os recursos financeiros dos 
presentes no evento.

Conselho realiza evento sobre Mercado Financeiro e de Investimentos
 Você sabia que a bolsa de valores é o caminho mais fácil para se tornar acionista de uma empresa? 
Uma pessoa que compra ações se torna sócia dessa empresa e passa a ganhar dinheiro conforme o 
crescimento e lucro da companhia. Porém, para começar de forma consciente é preciso conhecer um pouco 
sobre o mercado financeiro e de investimentos.
 A Comissão Acadêmica de Assuntos Governamentais do Conselho Regional de Economia - Pa/Ap 
em parceria com a XP Investimentos realiza o seminário “Mercado Financeiro e de Investimentos” com o 
conselheiro, Rosivaldo Batista e o analista de investimentos da XP Investimentos, Frederico Rodirgues, no 
auditório do Corecon-Pa/Ap.

Lei Kandir é tema do painel entre o Corecon-Pa/AP, Fapespa e a Escola 
Superior de Advocacia da OAB-Pa 
 O Conselho Regional de Economia - Pa/Ap, a Fundação Amazônia de Amparo e Estudos e Pesquisas 
(Fapespa) e a Escola Superior de Advocacia (Esa) da OAB-Pa promoveram um debate sobre a temática 
Lei Kandir, no auditório da OAB-Pa. No decorrer do evento será lançada a Nota Técnica, “Estimativas das 
Perdas na Arrecadação dos Estados com as Desonerações das Exportações da Lei Kandir (1997-2015)” 
produzido pela Fapespa.
  Este evento contou com a presença do deputado federal, Dr. Arnaldo Jordy, o doutor em economia e 
presidente da Fapespa, Eduardo Costa, o doutor em direito e advogado, Dr. Helenilson Pontes, a advogada, 
Drª Tatiane Viana, e do presidente do Corecon-Pa/Ap, Nélio Bordalo.
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Unifesspa realiza a primeira Semana do Economista

 A primeira Semana do Economista da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa, 
coordenado pelo Instituto  de Desenvolvimento Agrário e Regional. O evento teve grande relevância 
acadêmica por complementar a formação teórica e profissional do estudante de economia, também se 
propõe a ser um espaço amplo e aberto aos estudantes que desejem melhor compreender aspectos da 
Ciência Econômica que afetam a vida das sociedades.
 O Conselho Regional de Economia - Pa/Ap foi representado pelo presidente, Nélio Bordalo, e o pelo 
conselheiro, Dr. Armando Lírio. Participaram da Semana o reitor pró tempore da Unifesspa, Dr. Maurício 
Abreu Monteiro; o diretor adjunto e vice diretor do Instituto de Desenvolvimento Agrário e Regional, Dr. 
José Anchieta de Araújo e Dr. José Otávio Pires, respectivamente; e o coordenador do curso de Ciências 
econômicas da Unifesspa, Msc. José Stênio Gonzaga.
 No decorrer do evento foi formalizada a criação do Corecon Acadêmico em Marabá, na ocasião o 
presidente do Regional ,Nélio Bordalo, entregou aos alunos o regulamento para que seja feita a instalação do 
Corecon Acadêmico na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Outro destaque, foi a implantação 
da representação do Corecon-Pa/Ap na região, com indicação do economista e Dr. José Otávio Pires
 A programação acadêmica contou com as palestras sobre “As funções do Corecon-Pa/Ap” e o 
“Mercado de trabalho” proferida pelo presidente, Nélio Bordalo. Educação financeira e Plano de Negócios 
foram o temas dos minicursos realizados durante a programação da primeira Semana do Economista da 
Unifesspa. Os alunos receberam do Conselho Regional de Economia - Pa/Ap as carteiras de estudantes.
 “O Conselho desempenha um papel importante para os alunos que é mostrar as funções do Regional 
e as possiblidades de inserção no mercado de trabalho para o economista”.

UFOPA - IV Encontro de Economia em Santarém/Pa

 O Curso de Ciências Econômicas, do Programa de Ciências Econômicas e Desenvolvimento 
Regional (PCEDR) da UFOPA organiza a 4ª edição do Encontro de Economia da Universidade. Este ano, 
o IV ENECON terá como tema central “As Transformações do Processo de Urbanização na Amazônia: Os 
Desafios do Planejamento e do Desenvolvimento”. A Universidade Federal do Oeste do Pará será a sede do 
evento.
  O Conselho Regional de Economia - Pa/Ap faz parte da programação técnica do evento por meio dos 
minicursos „Noções de Elaboração Projetos e Viabilidade Econômica e Financeira” e „Noções de Plano de 
Negócios”, ministrados pelo presidente e vice-presidente, Nélio Bordalo e Raul Sarmento, respectivamente.
  No decorrer do encontro, acontecerá a palestra „A Função do CORECON-Pa/Ap e o Mercado de 
Trabalho dos Economistas” e a entrega das carteiras dos estudantes de economia da UFOPA. 

Encontro Nacional de Juntas Comerciais

 Com o tema “O Registro Mercantil na Era Digital”, a capital paraense foi a sede do Encontro Nacional 
de Juntas Comerciais – ENAJ, na Associação Comercial do Pará (ACP). O evento foi organizado pela Junta 
Comercial do Pará (Jucepa), que recebeu os representantes de todas as juntas comerciais do Brasil.
 O conselheiro e vogal da Jucepa, Kleber Mourão, foi o representante do Conselho Regional 
de Economia. O evento teve entre os seus principais objetivos, apresentar demandas e soluções para 
regulamentar e padronizar o registro empresarial no país.
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Pará Negócios 2016 - Programação técnica

 Integrar empresas de variados setores da região foi o objetivo da Feira Pará Negócios deste ano, que 
aconteceu no Hangar Centro de Convenções da Amazônia promovido pela Associação Comercial do Pará 
(ACP). A 5ª edição da Feira contou com uma extensa programação técnica, na qual o Conselho Regional de 
Economia faz parte por meio de palestras e minicursos.
  Confira a programação elaborada, pelo Regional, para atender a demanda do público com temas 
voltados para o empreendedorismo. Todas as palestras e minicursos acontecerão no sábado, 3 de dezembro.
 
MINICURSOS:
Educação financeira na prática – 14h as 16h
Instrutora: Economista e Conselheira, Guaraciaba Sarmento
 
Licitações e contratos com o poder público – 16h as 18h
Instrutora: Economista e Conselheira, Lady Francis
 
PALESTRAS:
Educação Financeira – 18h as 19h
Instrutor: Economista e presidente do Conselho, Nélio Bordalo
 
A importância dos “MEI’s” para o desenvolvimento – 19h as 20h
Instrutor: Economista e conselheiro, Pablo Damasceno
 

Belém sedia o XVII Congresso Nacional do Fisco (CONAFISCO)

 Por meio da parceria entre a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) e o 
Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (Sindifisco-Pa),acontece em Belém, o XVII Congresso 
Nacional do Fisco.
  Com o tema principal: “Sonegação fiscal é crime, quem paga a conta é você” o evento tem como 
objetivo fomentar a conscientização política da categoria, por meio de painéis sobre assuntos de interesse 
da Administração Tributária, do serviço público e da sociedade, além de apresentação de trabalhos técnicos 
e atividades de integração desportivas e sociais.
  A solenidade de abertura do evento foi realizada na Assembleia Paraense, que contou com a 
presença de servidores do Fisco estadual e distrital, além de autoridades, políticos e representantes de 
classe. O presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Júlio Miragaya, foi representado pelo 
presidente do Corecon-Pa/Ap, Nélio Bordalo.
  Durante a cerimonia ocorreu a palestra magna do professor doutor Leandro Karnal, que abordou a 
“Ética e sonegação no Brasil atual.” Para o presidente do Corecon-Pa/Ap, “a palestra é de grande importância, 
por provocar a reflexão sobre pontos em alta no país, que é a democracia e a corrupção”, analisou, Nélio 
Bordalo
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BALANÇO PATRIMONIAL

CNPJ: 05.436.526/0001-32 - Siscontw - v. 2.0.56.00
Balanço Patrimonial

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - PARÁ - CORECON/PA

Período: Dezembro / 2016
Página : 1

Ativo Passivo
ATIVO FINANCEIRO 198.783,98 PASSIVO FINANCEIRO 25.308,95
   DISPONÍVEL 17.062,71    DÍVIDA FLUTUANTE 25.308,95
      CAIXA 1.027,56       RESTOS A PAGAR 0,00
      BANCOS-C/MOVIMENTO 16.035,15       SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 11.767,65
      BANCOS-C/ARRECADAÇÃO 0,00       DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 2.289,36
      DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO 0,00       CONSIGNAÇÕES 11.251,94
      RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO 0,00       CREDORES DA ENTIDADE 0,00
   DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA 168.203,65       ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS 0,00
      BANCOS-C/VINCULADA 0,00    RESULTADO PENDENTE 0,00
      BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS 168.203,65       DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00
   REALIZÁVEL 0,00       DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00
      DIVERSOS RESPONSÁVEIS 0,00       Despesas Irregulares 0,00
      DEVEDORES DA ENTIDADE 0,00
      ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 0,00
      Adiantamento Concedido 0,00
   RESULTADO PENDENTE 13.517,62
      DESPESAS A REGULARIZAR 13.517,62
      DESPESAS JUDICIAIS 0,00

ATIVO PERMANENTE 3.143.669,42 PASSIVO PERMANENTE 0,00
   BENS PATRIMONIAIS 877.403,33    DÍVIDA FUNDADA 0,00
      BENS MÓVEIS 190.119,28
      BENS IMÓVEIS 687.284,05
      BENS INTANGÍVEIS 0,00
   CRÉDITOS 2.266.266,09
      Dívida Ativa 2.266.266,09
   VALORES 0,00
      TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0,00
      TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA 0,00
      ALMOXARIFADOS 0,00
      OUTROS VALORES 0,00

          SOMA DO ATIVO REAL 3.342.453,40           SOMA DO PASSIVO REAL 25.308,95
SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL
  PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)   PATRIMONIO (Ativo Real Líquido) 3.317.144,45

BELÉM, 30  de  dezembro  de  2016

Total: 3.342.453,40 Total: 3.342.453,40
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BALANÇO FINANCEIRA

CNPJ: 05.436.526/0001-32 - Siscontw - v. 2.0.56.00
Balanço Financeiro

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - PARÁ - CORECON/PA

Período: Janeiro / 2016 a Dezembro / 2016
Página : 1

Receita Despesa
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 702.025,23 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 749.657,49
      RECEITAS CORRENTES 702.025,23       DESPESAS CORRENTES 746.831,49
            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 629.446,63             DESPESAS DE CUSTEIO 641.655,93
            RECEITA PATRIMONIAL 30.495,22             TRANSFERENCIAS CORRENTES 105.175,56
            RECEITAS DE SERVIÇOS 15.517,25       DESPESAS DE CAPITAL 2.826,00
            TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00             INVESTIMENTOS 2.826,00
            OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26.566,13             INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00
      RECEITAS DE CAPITAL 0,00
            OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00
            ALIENAÇÃO DE BENS 0,00
            AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00
            TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00
            OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 50.082,51 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 45.624,12
      DIVERSOS RESPONSÁVEIS 0,00       DIVERSOS RESPONSÁVEIS 0,00
      DEVEDORES DA ENTIDADE 0,00       DEVEDORES DA ENTIDADE 0,00
      ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 0,00       ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 0,00
      Adiantamento Concedido 0,00       Adiantamento Concedido 0,00
      DESPESAS A REGULARIZAR 147,29       DESPESAS A REGULARIZAR 361,91
      DESPESAS JUDICIAIS 0,00       DESPESAS JUDICIAIS 0,00
      RESTOS A PAGAR 0,00       RESTOS A PAGAR 0,00
      SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00       SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00
      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 7.520,45       DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 6.701,82
      CONSIGNAÇÕES 42.414,77       CONSIGNAÇÕES 38.560,39
      CREDORES DA ENTIDADE 0,00       CREDORES DA ENTIDADE 0,00
      ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS 0,00       ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS 0,00
      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00       DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00
      DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00       DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00
      Despesas Irregulares 0,00       Despesas Irregulares 0,00
      TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00       TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00
      RECEITA NÃO CLASSIFICADA 0,00       RECEITA NÃO CLASSIFICADA 0,00
      PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA 0,00       PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA 0,00

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 228.440,23 SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 185.266,36
      CAIXA 924,53       CAIXA 1.027,56
      BANCOS-C/MOVIMENTO 23.064,74       BANCOS-C/MOVIMENTO 16.035,15
      BANCOS-C/ARRECADAÇÃO 0,00       BANCOS-C/ARRECADAÇÃO 0,00
      DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO 0,00       DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO 0,00
      RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO 0,00       RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO 0,00
      BANCOS-C/VINCULADA 0,00       BANCOS-C/VINCULADA 0,00
      BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS 204.450,96       BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS 168.203,65

BELÉM, 30  de  dezembro  de  2016

Total: 980.547,97 Total: 980.547,97
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CNPJ: 05.436.526/0001-32 - Siscontw - v. 2.0.56.00
Balanço Orçamentário

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - PARÁ - CORECON/PA

Período: Janeiro / 2016 a Dezembro / 2016
Página : 1

Contas Previsão Execução Diferença Contas Fixação Execução Diferença
      RECEITAS CORRENTES 849.398,31 702.025,23 (147.373,08)       DESPESAS CORRENTES 816.185,71 746.831,49 (69.354,22)
            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 596.380,42 629.446,63 33.066,21             DESPESAS DE CUSTEIO 705.735,74 641.655,93 (64.079,81)
            RECEITA PATRIMONIAL 32.953,10 30.495,22 (2.457,88)             TRANSFERENCIAS CORRENTES 110.449,97 105.175,56 (5.274,41)
            RECEITAS DE SERVIÇOS 15.980,68 15.517,25 (463,43)
            TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.288,60 0,00 (17.288,60)
            OUTRAS RECEITAS CORRENTES 186.795,51 26.566,13 (160.229,38)

      RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00       DESPESAS DE CAPITAL 33.212,60 2.826,00 (30.386,60)
            OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00             INVESTIMENTOS 33.212,60 2.826,00 (30.386,60)
            ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00             INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00
            AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00
            TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
            OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAIS 849.398,31 702.025,23 (147.373,08) SUBTOTAIS 849.398,31 749.657,49 (99.740,82)

DÉFICIT 0,00 47.632,26 47.632,26 SUPERÁVIT 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 849.398,31 749.657,49 (99.740,82) TOTAIS 849.398,31 749.657,49 (99.740,82)

BELÉM, 30  de  dezembro  de  2016


