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ATA 879 

No vigésimo oitavo dia do mês de maio de dois mil e vinte um, utilizando a plataforma virtual 1 

do Google Docs para a realização da plenária do Conselho Regional de Estatística da 4ª Região, 2 

reuniram-se o Presidente Gabriel Afonso Marchesi Lopes, o Vice-Presidente Rogério Borges Boff, 3 

os Conselheiro Titulares Eduardo Schindler, Karen Gabrielle Margoti Franco, Márcio Nicolau, 4 

Usiara Britto, o Conselheiro Suplente Jonas Hendler Carlos, a Assessora Jurídica Drª Cristiane 5 

Corrêa da Costa de Almeida e o Assessor Administrativo, Financeiro e de Planejamento Renato 6 

Adriano dos Santos Siqueira Júnior. Foram tratados os seguintes assuntos: 1) Decreto Estadual 7 

55.882/2021: Foi relatado que o Decreto Estadual 55.882/2021 institui o  Sistema  de  Avisos,  8 

Alertas  e  Ações  para  fins  de monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia de 9 

COVID-19  no  âmbito  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul, reitera  a  declaração  de  estado  de  10 

calamidade  pública  em todo o território estadual e dá outras providências, entre as quais prevê 11 

no inciso I do Art. 20 o desempenho, pelos funcionários públicos, de atribuições  em  domicílio,  12 

em  regime excepcional de teletrabalho, na medida do possível e sem prejuízo ao serviço 13 

público. O Presidente informou que o novo decreto veio a substituir o sistema de bandeiras que 14 

era adotado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, conforme já debatido em situações 15 

anteriores, o CONRE4 irá seguir com a manutenção de suas atividades administrativas em 16 

regime de Home Office, porém cabe a nós atualizar nossas normativas à nova legislação no que 17 

hoje consta ainda o antigo sistema de bandeiras. O Vice-Presidente concordou com o Presidente 18 

em manter as atividades de forma remota. O Conselheiro Eduardo concordou com o Presidente 19 

em manter as atividades de forma remota. E adotar as medidas necessárias à adaptação. 20 

Inclusive com a adoção de 1 dia por semana presencial, quando o sistema permitir. O 21 

Conselheiro Jonas sugeriu atividades presenciais às quintas-feiras. A Conselheira Usiara 22 

manifestou que acha que podemos ter um dia da semana para atender presencial. A Drª 23 

Cristiane informou que o novo decreto não estabeleceu percentual de colaboradores em 24 

trabalho presencial, apenas indicou um colaborador a cada 4 metros quadrados. Entende que 25 

deveríamos analisar como está sendo o atendimento aos inscritos, pois podemos estabelecer 26 

ao menos 1 dia da semana de trabalho presencial, para fins de atendimento, garantindo assim 27 

o serviço público. 2) Resolução CONFE 343/2021: Foi relatado que a Resolução CONFE 343/2021 28 

dispõe sobre isenção de anuidade para os maiores de 70 anos no Sistema CONFE/CONRE. Ficam 29 

isentos de pagamento de anuidades os estatísticos que, tenham completado ou venham a 30 

completar 70 anos de idade na data de pagamento da anuidade. A isenção de pagamento de 31 

anuidade passa a vigorar a partir do ano fiscal de 2022 sem efeito retroativo. O Presidente 32 
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manifestou que conforme análise superficial e preliminar, o impacto financeiro da nova 33 

Resolução do CONFE para o CONRE4 é bem baixo, todavia é preciso fazer uma força tarefa para 34 

reorganizar nosso sistema de registros, uma vez que existem muitos dados faltantes em nossas 35 

planilhas oriundos de gestões passadas, onde o dado Data de Nascimento não constava na 36 

planilha base que era utilizada para manutenção dos cadastros e, por vezes, talvez em razão 37 

disso, também é dado faltante no Cadastro Nacional dos Estatísticos (CNE), assim as pastas terão 38 

que ser analisadas individualmente e a informação coletada, por exemplo, das fotocópias dos 39 

documentos de identidade. Os demais conselheiros concordaram. A Drª Cristiane informou que 40 

precisa analisar a resolução, se pudermos enviar, pois precisa ver os requisitos para isenção, 41 

normalmente existem requisitos como requerimento, prazo mínimo como registrado, e estar 42 

em dia com as anuidades. Se pudermos enviar pode dar um posicionamento mais completo. 3) 43 

Reunião online dos Presidentes dos CONREs : Foi relatado que no dia 29 de junho será realizada, 44 

às 14:00 horas, a Reunião online dos Presidentes dos CONREs. Entre os temas que serão 45 

debatidos, constam: Vantagens de registro no CONRE; Modelo de cobrança de inadimplentes; 46 

Ações para melhorar parceria com as IES; Atividades de fiscalização do sistema CONFE/CONRE 47 

e o Estado do sistema CONFE/CONRE – (principais problemas). O Presidente manifestou que a 48 

principal parte que nos toca diz respeito à fiscalização, onde pretendemos, se for possível, 49 

apresentar uma sugestão de minuta para a Norma Brasileira de Estatística que versará sobre 50 

Pesquisas Eleitorais, que pretendemos dar andamento através da Comissão de Normas e 51 

Jurisprudência. O Vice-Presidente questionou se como vice também pode participar? Os demais 52 

conselheiros se manifestaram cientes. A Drª Cristiane informou que se quisermos passar o texto 53 

antes da apresentação, ela pode analisar. 4) Contas de Abril: Foi relatado que conforme nossa 54 

Assessoria Contábil, no primeiro quadrimestre de 2021, a arrecadação do CONRE4 foi de 55 

R$152.857,43, sendo os custos no montante de R$51.819,32, onde a conta mais expressiva é a 56 

de repasses ao CONFE no total de R$28.225,50 (54,47% dos custos). O Presidente informou que 57 

com a migração do Paraná para o CONRE4 a arrecadação aumentou substancialmente, e de 58 

forma proporcional aumentaram os repasses para o CONFE. De uma forma geral, nossos gastos 59 

estão bem equilibrados, mas principalmente em razão da sede estar fechada desde fevereiro 60 

em decorrência das medidas relativas ao cenário pandêmico. Os demais conselheiros 61 

manifestaram ciência e a Conselheira Karen ressaltou que é sempre importante fazer uma 62 

provisão para gastos futuros já definidos e para possíveis gastos emergenciais. Ao invés de um 63 

valor pontual ficaria melhor analisar um histórico e projeções de gasto. A Drª Cristiane 64 

manifestou que entende que devemos tentar fazer uma projeção orçamentária, dividindo as 65 

despesas por categorias, para fins de realizar neste ano a prévia orçamentária. Como já 66 
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conversamos, o ideal é ter um programa contábil compatível com as determinações do TCU, 67 

realizando prévia orçamentária e pré-empenho e empenho de cada uma das contratações. Seria 68 

interessante analisar essas questões, uma vez que houve aumento na arrecadação. 5) 69 

Renovação de tarifas 2021 junto ao Banco do Brasil: Foi relatado que conforme comunicação 70 

de nossa Gerente de conta no Banco do Brasil, o atual contrato de prestação de serviços de 71 

Cobrança tem vencimento em 08/06/2021, constando no parágrafo terceiro do contrato único 72 

de prestação de serviços há previsão de reajuste anual com base no IPCA/IBGE. Com isto 73 

apresentamos valores que serão cobrados a partir de 08/06/2021 são: Tarifa de Registro: R$ 74 

0,00; Tarifa de Liquidação: R$ 3,11 (atual R$ 2,90); Tarifa de envio a Protesto: R$ 3,21 (atual R$ 75 

3,00); Tarifa de Baixa:  R$ 1,07 (atual R$ 1,00); Manutenção titulo venc:  R$ 0,54 (atual R$ 0,50). 76 

O Presidente informou que a renovação anual do contrato é trivial, principalmente pelo fato do 77 

Banco do Brasil trabalhar com contrato único, todavia talvez seja interessante vermos quais são 78 

as taxas cobradas nos demais CONREs. Os conselheiros manifestaram ciência. 6) 79 

OF./CONFE/No014/2020.: Foi relatado que o OF./CONFE/No014/2020 trata do acerto dos 80 

repasses das cobranças por emissão de boletos. No caso, a empresa MUITO MAIS COBRANÇA 81 

tem feito as cobranças retroativas aos profissionais e empresas inadimplentes até o ano de 82 

2020. Os pagamentos são feitos através de boletos emitidos em aplicativo do Banco do Brasil, 83 

cujo valor cobrado por boleto unitário é de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), sendo este 84 

custo totalmente debitado ao CONFE. Assim como a receita é repartida em 80% aos CONREs e 85 

20% ao CONFE, também o custo dos boletos deve ser repartido na mesma proporção. No 86 

período de agosto do exercício 2020 a abril de 2021 foram emitidos 106 (cento e seis) boletos 87 

na cobrança dos inadimplentes referentes ao Conre 4ª Região, perfazendo o total de R$371,00 88 

(trezentos e setenta e um reais). O Presidente informou que como os boletos dos inadimplentes 89 

são emitidos pela empresa contratada pelo CONFE, o custo de emissão é arcado integralmente 90 

por eles, assim, como em momentos anteriores, nesse caso excepcionalmente nós fazemos o 91 

repasse dos custos para o CONFE referentes à parte que nos cabe. Os demais conselheiros 92 

manifestaram ciência e o Conselheiro Jonas manifestou que o CONFE poderia já descontar a 93 

parcela das taxas. 7) Baixa da empresa EGER CONSULTORIA LTDA (SURVEY PESQUISA & 94 

CONSULTORIA): Foi relatado que conforme contato da Srª Marissa Eger, administradora da 95 

empresa EGER CONSULTORIA LTDA (SURVEY PESQUISA & CONSULTORIA), cujo registro no 96 

CONFE era nº 6.012, a pessoa jurídica está baixada na Receita Federal desde 2011. Trata-se de 97 

uma empresa do Paraná que até 2019 estava sob jurisdição do CONRE3. Quando recebemos a 98 

documentação do CONRE3, constava como ativa, por essa razão demos encaminhamento para 99 

o setor de cobranças. Assim, conforme informação adicional, cabe ao CONRE4 reconhecer que 100 
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a empresa não se encontra em situação ativa desde 2011, logo não possui débitos pendentes 101 

junto a esta Regional, procedendo a baixa de ofício. O Presidente informou que este tipo de caso 102 

está se tornando extremamente comum, inclusive já discutimos em plenárias anteriores. Talvez 103 

seja o caso de fazermos uma força tarefa para verificar junto à Receita Federal quais empresas 104 

de nosso cadastro foram baixadas e, então, fazer a baixa de ofício no CONRE4. O Conselheiro 105 

Eduardo manifestou que acredita que a base de dados seja pública. Sendo assim, nós mesmos 106 

podemos realizar esse levantamento. Porém fica uma dúvida: a empresa consegue baixa na 107 

receita com débitos no CONRE? O Conselheiro Jonas manifestou que no momento da empresa 108 

solicitar registro da empresa, ela deve ser informada da necessidade de informar a baixa, caso 109 

no ano posterior não queira continuar com o registro. Outra possibilidade seria o descadastro 110 

automático após X meses de inadimplência, ficando devido os X meses. A Conselheira Usiara 111 

concordou com o Presidente. A Drª Cristiane manifestou que entende que deveríamos fazer um 112 

ofício ao Conselho Federal, para que editem uma resolução sobre esses temas, prescrição e 113 

baixa de ofício, assim executaremos uma determinação do conselho federal de forma 114 

respaldada. 8) Webinário Comemorativo do Dia do Estatístico: Foi relatado que a Comissão de 115 

Ensino e Aperfeiçoamento Profissional organizou para o Dia do Estatístico o webinar composto 116 

pelos minicursos Manipulando banco de dados utilizando o tidyverse, apresentado pelo o 117 

estatístico Rogério Borges, e Introdução ao aprendizado de máquina utilizando o tidyverse e 118 

tidymodels, apresentado pelo estatístico Márcio Nicolau. O Presidente manifestou que o 119 

webinar foi uma excelente ideia e estão de parabéns. Este tipo de iniciativa agrega muito ao 120 

CONRE4. O Conselheiro Eduardo deu os parabéns aos Conselheiros Márcio e Rogério. Em uma 121 

próxima oportunidade gostaria de estudar a possibilidade de participar. O Conselheiro Jonas deu 122 

os parabéns e quem sabe no ano que vem participe também. A Conselheira Karen deu os 123 

parabéns para os participantes da iniciativa. A Conselheira Usiara deu os Parabéns pela iniciativa 124 

do Márcio e Rogério. A Drª Cristiane manifestou seus Parabéns. 9) Prestação de Contas do 125 

Exercício 2020: Foi relatado que o Tribunal de Contas da União alterou o modelo de prestação 126 

de contas anuais pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, começando o novo formato a 127 

vigorar a partir de 2021 com referência ao exercício de 2020, de acordo com o disposto na 128 

Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020 e na Decisão Normativa nº 187, de 9 de 129 

setembro de 2020. De acordo com o novo formato, a prestação de contas será contínua durante 130 

o exercício com a publicação das principais informações da entidade em campo próprio no site 131 

da Autarquia. O Presidente informou que o inciso III do art. 20 da Resolução CONFE nº 30, define 132 

que compete à  Comissão de Tomada de Contas e Orçamento examinar as Prestações de Contas 133 

do CONRE e emitir parecer, assim nos exercícios anteriores, antes de enviar o Relatório de 134 
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Gestão para o TCU, a CTCO examinava a prestação de contas do CONRE4, todavia, com a 135 

mudança de procedimentos, entende que esse exame deixa de ser anual para ser periódico em 136 

relação ao Portal Transparência do CONRE4, onde a CTCO deve examinar a adequação do Portal 137 

às novas normativas e propor adequações naquilo que não estiver sendo adequadamente 138 

cumprido. A Drª Cristiane manifestou que da mesma forma que o sistema contábil, existem 139 

sistemas já compatíveis com a prestação de contas do TCU, talvez seja interessante pesquisar e 140 

orçar estes sistemas informatizados a fim de facilitar o nosso trabalho. Pode ser verificada uma 141 

contratação pelo Conselho Federal para todo o sistema. Os demais conselheiros concordaram. 142 

Nada mais havendo a tratar, eu, Renato Adriano dos Santos Siqueira Júnior, elaborarei a 143 

presente Ata que vai ser assinada por mim e pelos demais conselheiros. 144 
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