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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJET0 DE LEI

Disp6e sabre a institui¢do do I)IA DO ECONOMISTA, a

ser celebrado no dia 13 de agosto.

0   PREFHITO   D0   MUNICIPI0   I)E   JACAREI,

USAND0   DAS   ATRIBUIC6ES   QUE   LHE   SA0

CONFERIDAS   POR   LEI,   FAZ   SABER   QUI]   A

CAMARA     MUNICIPAL     APROVOU     E     ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica instituido no Calendario Oficial de Eventos do

Municipio de Jacarei o `.DIA DO ECoNOMISTA".

Art. 20 0 DIA Do ECoNOMISTA sera celebrado anualmente,

no dia  13 de agosto.

Art.  3° Durante  o DIA Do ECoNOMISTA,  serao realizados

eventos,   palestras,   semindrios,   encontros   e/ou   quaisquer  outras   atividades   voltadas   a

promoverem  atividades  relacionadas   ao  profissional   das  ciencias   econ6micas   e   suas

atribuig6es.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarel, 24 de maio de 2019.

a„,u''ca
ABNER DE MADUREIRA

Vereador - PR
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CAMARA MUNICIPAL DE JACA
PALACIO DA LIBERDADE

de Lei - lnstjtui o Dia do Economista no ambito do Municf io de Jacarei

JUSTIFICATIVA

De autoria do ex-presidente Gettilio Vargas, a atividade de

Economista foi institulda e reconhecida por meio da lei federal n° 1.411  de  13  de agosto de

195, bern como regulamentada pelo Decreto Presidencial de n° 31.794, de I 7 de novembro

de  1952.

Tendo em vista que e o profissional Economista que ten a

responsabilidade de  analisar os  diversos elementos  estrategicos  que podem  favorecer,  ou

nao,   determinados   segmentos   produtivos   em   mercados   locais,   regionais,   nacionais   e

intemacionais, bern como promover informag6es, dados, indicadores e demais instrumentos

de auxilio a tomada de decisao de gestor priblico e/ou privado, e que nem sempre tern seu

devido reconhec imento ptiblico.

PROFISSAO
fonte: httos://Dt.wik].Dedia.orE/wiki/Economista

No Brasil  a profissao  de Economista  6 regulamentada pela Lei  .1411  de  13  de  agosto  de

1951,  e  a  fisca]izagao  do  exerci'cio  profissional  5  realizado  pelo  Conselho  Federal  de

Economia  (COFECON)  e  pelos  Conselhos  Regionais  de  Economia  (CORECON).[7] A

designapfo profissional de economista, segundo a referida lei, 6 privativa dos bachar5is em

ciencias econ6micas diplomados no Brasil.

Na Uniao Europeia a profissao de economista 6 regulamentada em  apenas  quatro parses:

Portugal, Espanha, Gr6cia e Islindia.
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Fiscalizacao da profissao Economjsta no

Lei    n°    1411     de    13/08/1951,    cria    a

fiscaliza€ao  da  profissao  Economista  e

cria  o  Conselho  Federal  de  Economia

(COFECON)    com    sede    emBrasflia,

(Distrito Federal).

•     "Art l° A designagao profissional de Economista, a que se refere o quadro das profiss6es

liberais,  anexo ao Decreto-lei n° 5.452, de  1° de maio de  1943  (Consolidagao das Leis

do Trabalho), 6 privativa:

•     "a) dos bachar6is em ciencias Econ6micas, diplomados no Brasil, de conformidade com

as Leis em vigor;"

•     "Art 3° Para o provimento e  exercfcio de  cargos t6cnicos de  economia e  flnangas,  na

administracao ptiblica, aufarquica, paraestatal, de economia mista, inclusive bancos de

que  forem  acionistas  os  Govemos  Federal  e  Estadual,  nas  empresas  sob  intervengao

govemamental   ou   nas    concessionarias   de   servi€o   ptiblico,    s5o   obrigat6rios    a

apresentagao do diploma de bacharel em Ciencias Econ6micas, ou titulo de habilitagao

respeitados os direitos dos atuais ocupantes efetivos. "

•     "Art. 6° Sao criados o conselho Federal de Economia (Co.F.Econ), com sede na capital

Federal  e  os  Conselhos  Regionais  de  Economia  (Co.R.Econ),  de  acordo  com  o  que

preceitua esta Lei.  (Redagao  dada pela Lei  n° 6.021,  de  1974)  (Vide Lei  n° 6.537,  de

1978)„

•     "Art  14.  S6  poderao  exercer  a profissao  de  economista os profissionais  devidamente

registrados mos C,R.E.P. pelos quals sera expedida a carteira profissional."

•     "Pafagrafo iinico.  Serao tamb6m registrados no mesmo 6rgao as empresas, entidades e

escrit6rios  que  explorem,  sob  qualquer  forma,  atividades  t6cnicas  de  Economia  e

Fjnancas."

•     "Art.  15.  A todo profissional  devidamente  registrado  no  COFECON  sera  expedida  a

respectiva carteira de identificagao profissional por este 6rgao, assinada pelo Presidente
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que constitui prova de identidade para todos os efejtos legais. A carteira de identificapao

profissional contefa as seguintes indica€6es: (Redacao dada pela Lei n° 6,021, de 1974)."

•     "Paragrafo iinico. A expedigao da carteira de identificagao profissional e sujeita a taxa

de dez por cento do maior saldrio-minimo vigente; o registro do profissional a cinquenta

por cento do maior salalo-minimo vigente; e o registro obrigatorio da pessoajuridica,

organizada sob qualquer forma para prestar servicos tecnicos de Economia, fica sujeito

a taxa equivalente ao maior saldrio-minimo vigente. (Redaeao dada pela Lei n° 6.021, de

1974)"

•     "Art  16. A carteira profissional servira de prova para fins de exercicio profissional de

carteira de identidade e tern fe ptiblica."

FISCALIZACAO: COFECON/CORECON

•     O conselho Federal de Economia (CONFECON) tern sede em Brasilia (Distrito Federal).

•     Os  Conselhos  regionais  de  economia  no  Brasil  (CORECON)  fazem  o  cadastro  do

certificado de conclusao de curso superior, e fazem a emissao da carteira de identidade

profissional  das  pessoas,  para  o  exercicio  legal  da  profissao   de  Economista.   E   a

legislapao  em  vigor  imp6e  a  fiscalizagao  em  profissionais  e  empresas  da  area  de

economia, com punigao legal aqueles que trabalharem de forma ilegal.

•     Conselhos Regionais de Economia (CORECON)]:

1.  Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro (CORECON-RJ)

2.  Conselho Regional de Economia de Sao Paulo (CORECON-SP)

3.  Conselho Regional de Economia do Amazonas (CORECON-AM)

4.  Conselho Regional de Economia do Distrito Federal (CORECON-DF)

5.  Conselho Regional de Economia do Parana (CORECON-PR)

6.  Conselho Regional de Economia do Ceara (CORECON-CE)

7.  Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul (CORECON-RS)

8.  Conselho Regional de Economia de Santa Catarina (CORECON-SC)

9.  Conselho Regional de Economia de Pemambuco (CORECON-PE)
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACI0 DA LIBERI)ADE

Proieto de Lei -lnstitui o Dja do Economista no ambito do MuniciDio de Jacarei

10. CouseTho Regional de Economfa de de Rond6n±a (CORECON-RN)

11. Conselho Regional de Economia de Goids (CORECON-GO)

12. Conselho Regional de Economia de Roraima (CORECON-RO)

13. Cousetho Regional de Economia do Maranhao (CORECON-MA)

14. Conselho Regional de Economia do Piaui (CORECON-PI)

15. Conselho Regional de Economia do Espinto Santo (CORECON-ES)

I.i
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MHRCAD0 DE TRABALHO

No mercado de trabalho, uma das principais fung6es do economista e explicar os fen6menos

econ6micos  usando  as  ferramentas  que  a ciencia  econ6mica (ou  economia)  oferece  de

acordo com cada escola de pensamento.

0  campo  de  atuagao  do bacharel em  ciencias  econ6micas  e  bastante  amplo, englobando

todos os setores da economia.

No   setor   privado,   economistas   profissionais   encontram   emprego   como consultores,

principalmente  mos  setores bancdrios e  de finaneas.  As  atividades  envolvem  o  estudo  da

formap5o de preeos de venda, potencialidade de consumo, ponto de equilibrio, rentabilidade

e   estrategias   para   aplicagao   de   recursos   financeiros   excedentes   ou   ainda,   calculos

para financiamentos de longo prazo, etc.

Ja no setor pdblico podem trabalhar em vdrias agencias e departamentos, como o Minist6rio

da Fazenda, Tesouro Nacional, CVM, Banco Central, BNDES, IPEA, COAF, entre outros.

Urn          atividade          de          destaque          do          economista          ne ste          setor          6

o planejamento das politicas governamentais para   obteneao   da   melhoria   nas   condig6es

de vida da populagao.

No  Brasil  a profissao  6  regulamentada,  na Uniao  Europeia a profissao  de  economista  e

regulamentada em apenas quatro paises: Gr6cia, Espanha, Portugal e Islandia; e a profissao

de     economista    nao     6    regu]amentadana     maioria     esmagadora     dos    paises     do

mundo. Diferentemente  das  profiss6es  regulamentadas,  tais  como  engenharia,  direito  ou

medicina, nao ha uma exigencia educacional legalmente exigida ou licenga para economistas
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mos EUA. Na academf a, para ser chamado urn economista nomalmente e necessdrio ter urn

mestrado ou urn PhD em economia. No govemo dos EUA, por outro lado, uma pessoa pode

ser  contratada  como   economista  desde   que  tenha  uma  graduap5o  que  inclui   ou  foi

complementada   por   21   horas   semestrais   em   economia   e   tres   horas   em   estatistica,

contabilidade ou ca|cu|o.[29]

CAMPO DE ATUACAO

Segundo o  artigo  3°  do Decreto 31.794 de  17 de dezembro de  1952  a  "atividade profissional

privativa do economista exercita-se, 1iberalmente ou nao por estudos, pesquisas,  analises.

relat6rios,  pareceres,  pen'cias,  arbitragens,   Iaudos,   esquemas  ou  certificados  sobre  os

assuntos compreendidos no seu campo profissional,  inclusive por meio  de planejamento,

implantapao,  orientapao,  supervisao  ou  assist6ncia  dos  trabalhos  relativos  as  atividades

econ6micas  ou  financeiras,  em  empreendimentos  ptiblicos  privados  ou  mistos,  ou  por

quaisquer  outros   meios  que  objetivem,   t6cnica  ou  cientificamente,   o  aumento  ou  a

conservagao do rendimento econ6mico."

Conforme o artigo 2° do Decreto 31.794 de 17 de dezembro de 1952, a profissao de economista,

observadas as condie6es previstas neste Regulamento, se exerce na 6rbita priblica e na 6rbita

privada:

a) nas entidades que se ocupem das quest5es atinentes a economia nacional e as economias

regionais, ou a quaisquer de seus setores especificos, e dos meios de orienta-las ou resolve-

1as atraves das politicas monetina, fiscal, comercial e social;

b) nas unidades econ6micas ptiblicas, privadas ou mistas, cujas atividades nao se relacionem

com  as  quest6es  de  que  trata  a  alinea  anterior,  mas  envolvam  mat6ria  de  economia

profissional sob aspectos de organizapao e racionalizagao do trabalho.
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CAMARA MUNICIPAL DH JACAR
PALACI0 DA LIBERDADE

Proieto de Lei - Institui a Dia do Economista no fmbito do Municfrojo do Jacaroi

ATIVII)AI}ES RECONHECIDAS N0 BRASIL

Fazem parte do campo profissional do Economista, segundo a legislapao pertinente no pals,

as seguintes atividades:

•     Assessoria, consultoria e pesquisa econ6mico-financeira;

•     Estudos de mercado e de viabilidade econ6mico-financeira;

•     Analise e elaboracao de cendrios econ6micos, planejamento estrategico nas areas social,

econ6mica e financeira;

•     Estudo e analise de mercado financeiro e de capitais e derivativos;

•    Estudo  de   viabjlidade  e  de  mercado  re]acionado   a   economia  da   tecnologia,   do

conhecimento e da informagao, da cultura e do turismo;

•     Produgao  e  analise  de  informag6es  estatisticas  de  natureza  econ6mica  e  financeira,

incluindo contas nacionais e indices de pregos;

•     Planejamento,  formulagao,  implementagao,  acompanhamento  e  avaliagao econ6mico-

financeira de politica tributdria e fmangas ptiblicas;

•     Assessoria,  consultoria,  formulapao,  analise  e  implementagao  de politica econ6mica,

fiscal, monetdria, cambial e crediticia.

•     Planejamento,  formulagao,  implementapao,  acompanhamento  e  avaliagao  de  pianos,

programas, projetos de natureza econ6mico-financeira;

•    Avaliapao  patrimonial  econ6mico-financeira  de  empresas  e  avaliagao  econ6mica  de

bens intangiveis;

•     Periciajudicial e extrajudicial e assistencia tecnica, mediapao e arbitragem, em mat5ria

de natureza econ6mico-fmanceira, incluindo calculos de liquida€ao;

•     Analise financeira de investimentos;

•     Estudo e analise para elaboragao de orgamentos pdblicos e privados e avaliapao de seus

resultados;

•     Estudos de mercado, de viabilidade e de impacto econ6mico-social relacionados ao meio

ambiente, a ecologia, ao desenvolvimento sustentavel e aos recursos naturais;

•     Auditoria e fiscalizagao de natureza econ6mico-financeira;
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•     Formufagao, analise e jmplementapao de estrat     as empresariais e concorrenciajs;

•     Economia  e  fman¢as  intemacionais,  relap6es  econ6micas  intemacionais,  aduanas  e

comercio exterior;

•     Certificagao de renda de pessoas fisicas e juridicas e consultoria em finangas pessoais;

•     Regula9ao de servigos priblicos e defesa da concorfencia;

•     Estudos e calculos atuariais mos ambitos previdencidrio e de seguros.

Em sendo assim, por todas essas contundentes raz6es, bern

como diante do relevante interesse pbblico envolvido no tema, sao as raz6es pelas quais a

aprovagao do presente Projeto de Lei se faz imprescindivel.

Camara Municipal de Jacarei, 24 de maio de 2019.

fty3fflfiw/ds=f+
ABNER DE MADUREIRA

Vel.eador - PR
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