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2 - APRESENTAÇÃO
2.1 APRESENTAÇÃO
Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão
O presente relatório traz em seu bojo as informações realizadas durante o exercício 2016
pela gestão “Ampliações - Das Lutas Coletivas à Emancipação” que foi eleita para gerir o
CRESS-SP no período de 2014 a 2017. Está baseado nas ações de cunho regimental e
também no Plano de Ação 2016, elaborado a partir das deliberações do Conjunto
CFESS/CRESS e das necessidades regionais, com a participação da Direção Estadual,
Seccional, funcionários e categoria profissional. Desta forma, demonstra as ações
desenvolvidas, seus resultados e uma análise considerando os indicadores estabelecidos
para o período.
Relata as ações desenvolvidas a partir da construção do plano de ação que levou em conta
as discussões e deliberações do conjunto CFESS/CRESS, instância máxima de deliberação
da categoria dos/das assistentes sociais, a exemplo dos anos anteriores, sendo estas
divididas em sete eixos, a saber: administrativo e financeiro, comunicação, ética e direitos
humanos, fiscalização e orientação profissional, formação profissional, relações
internacionais e seguridade social.
Desta forma, o presente relatório de prestação de contas, toma em consideração estes sete
eixos temáticos, seus objetivos gerais, as ações planejadas e realizadas, as realizadas e
não planejadas - oriundas de necessidades conjunturais - relacionando-as com os
indicadores de avaliação propostos para o exercício de 2016.
As ações apresentadas em cada eixo temático é a somatória de todas as ações planejadas
ou não pela estrutura do Conselho, sendo, a Sede localizada na capital de São Paulo, e
suas onze Seccionais que são representações do Conselho em todo o Estado de São Paulo.
As Seccionais são escritórios regionais que possuem a função de atender e ofertar os
serviços do CRESS-SP a categoria profissional, com diretoria eleita em processo eleitoral
por meio do voto por correspondência conforme deliberado pelo Encontro nacional do
Conjunto CFESS/CRESS, a exemplo, de São Paulo (Sede) e estão localizadas nos
seguintes municípios: Santo André, São José dos Campos, Santos, Sorocaba, Campinas,
Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente.
Além das prioridades político, administrativas e contábeis, buscamos trazer ao
conhecimento do leitor deste relatório, as ações que consideramos de suma importância
para o cumprimento da função precípua do Conselho de Profissão, que é de orientar,
regulamentar e fiscalizar o exercício profissional do/da assistente social, de forma, por vezes
descritiva e em alguns momentos por meio de tabelas e/ou gráficos.

Principais realizações da gestão no exercício
As principais ações desenvolvidas pelo CRESS-SP são aquelas de cunho regimental que
possuem como objetivo principal cumprir com o que estabelece em legislação própria a
função deste Órgão que é ser um serviço de regulamentação, fiscalização e orientação do
exercício profissional dos/as assistentes sociais.
Por outro lado, como poderemos analisar no decorrer deste relatório de gestão, foram
implementadas as propostas que constam do Plano de Ação 2016, com base nas
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Deliberações do Conjunto CFESS/CRESS e aprovadas em assembleia geral da categoria e
foram levadas a cabo em quase toda a sua totalidade, sendo ainda desenvolvidas ações
não planejadas, mas que a conjuntura e realidade nos impulsionaram desenvolver
atividades para dar as respostas cabíveis a ela.
Ainda, neste ano tivemos que organizar o processo eleitoral para a gestão do CRESS-SP,
Sede e suas Seccionais para o triênio 2017/2020, o que impacta diretamente na realização
das atividades planejadas considerando que parte da direção e estadual e das seccionais se
afastaram para concorrer ao pleito 2017 – 2020.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício
Registramos neste período como fatores de dificuldades para a plena satisfação dos
objetivos alguns elementos que no próximo planejamento deverão ser levados em conta e
buscar medidas de superação:

❍

❍

❍

O grande número de ações/atividades que não são e não podem ser planejadas
no exercício anterior, e que são demandas do momento politico, da situação
conjuntural, ou de demandas institucionais e da categoria no que se referem ao
exercício profissional, por vezes conflitam com as agendas pré-estabelecidas,
dificultando a realização das ações planejadas anteriormente.
A atual crise politica e econômica que o pais atravessa que incide diretamente no
mundo do trabalho e faz com que a categoria profissional se encontre numa
situação de trabalho cada vez mais precarizada, com aumento de desemprego,
terceirização de serviços e baixos salários, refletindo diretamente em atrasos nos
pagamentos das anuidades devidas ao Conselho que, apesar de todas as ações
efetivadas no decorrer do exercício, não conseguiu chegar a um patamar
realmente favorável para erradicar os níveis de inadimplentes.
A insatisfação da categoria em relação ao modo de contratação de sua mão de
obra gera uma série de demandas trabalhistas e sindicais, e por vezes por
desconhecimento e também devido ao fato de contribuírem com o tributo
compulsório que é a anuidade, os/as profissionais terminam por enxergar o
Conselho como um espaço sindical, trazendo demandas especificas desta área, o
que se torna um elemento dificultador para o desempenho em especial do Setor
de fiscalização e da Direção que precisam demandar tempo para esclarecer que
esta não é a função precípua do Conselho, culminando por sua vez desgastes
para ambas as partes, Conselho e categoria.

A busca de um novo imóvel para estabelecer a Sede do Conselho tem sido uma ação
prioritária para a Direção, contudo, com os preços dos imóveis contrastando com a
localização e as condições de estrutura dos prédios ofertados que também não oferecem
condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida
8

conforme a legislação vigente, tem se apresentado como um grande entrave e por
consequência uma dificuldade para poder dar respostas mais efetivas à categoria no que se
diz respeito à questão da acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida. Esta ação de compra de um novo prédio foi considerada de alta prioridade, sendo
contratada por meio de licitação uma empresa de arquitetura para oferecer o devido suporte
técnico e também o lançamento de um edital de licitação para responder a esta necessidade
no inicio de 2016.
Desta forma, foi dado inicio em junho de 2016 um chamamento público para a aquisição do
imóvel conforme projeto básico elaborado em base a legislação pertinente aos processos de
licitação e da lei de acessibilidade, sendo finalizado em dezembro de 2016 com a compra do
imóvel localizado à Rua Conselheiro Crispiniano, 80/86, na área central de São Paulo.

Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS
INTRODUÇÃO SEÇÃO
DENOMINAÇÃO COMPLETA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

DENOMINAÇÃO ABREVIADA

CRESS/SP

NATUREZA JURÍDICA
CÓDIGO CNAE
ENDEREÇO ELETRÔNICO
PÁGINA INTERNET
ENDEREÇO POSTAL

CNPJ

Não Informada

CONTATO

43.762.376/0001-46
(11) 3351-7523

8411600
contabilidade@cress-sp.org.br
www.cress-sp.org.br
Rua Conselheiro Nébias, 1022

CIDADE

São Paulo

BAIRRO

Campos Eliseos

UF
CEP

SP
01203002

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS
Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
❍

Finalidade e competências institucionais

» Orientar, disciplinar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de Serviço Social.
» Zelar pelo livre exercício, dignidade e autonomia da profissão.
» Organizar e manter o registro profissional dos Assistentes Sociais e das pessoas jurídicas
que prestam serviços de consultoria.
» Zelar pelo cumprimento e observância do Código de Ética Profissional.
Informações adicionais
❍

Informações adicionais
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3.2 NORMAS
Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas
O CRESS-SP é regido pelas leis e resoluções abaixo informadas:

❍

❍

❍

❍

Lei 8.662/93 que dispões sobre a profissão de assistente social e dá outras
providencias, e suas alterações pelas Resoluções CFESS nº 290/94, 293/94,
333/96 e 594/11.
Resolução CFESS nº 273/93 que institui o Código de Ética Profissional do/a
Assistente Social e dá outras providências.
Resolução CFESS 469/2005 que regulamenta o Estatuto do Conjunto
CFESS/CRESS, introduzindo as alterações e modificações aprovadas pela
Plenária Ampliada realizada em Brasília em março de 2005.
Regimento Interno do Conselho Regional de Serviço Social – 9ª Região – SP.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas

Informações adicionais
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3.3 HISTÓRICO
O Conselho Regional de Serviço Social – 9ª Região – São Paulo, surge a partir da
regulamentação da profissão de assistente social, lei federal nº 3252 de 27 de agosto de
1957, e Decreto nº994 de 15 de Maio de 1962.
A partir destas leis ficam então instituídas as duas instâncias que normatizam,
regulamentam e fiscalizam a profissão do/da assistente social no Brasil, o CFAS – Conselho
Federal de Assistentes Sociais, e os CRAS – Conselhos Regionais de Assistentes Sociais.
Em reunião realizada na Rua Quintino Bocaiúva nº 176, 3º andar, sala 308, em São Paulo,
sede do Instituto de Serviço Social foi constituída a 1ª Diretoria do CRESS 9ª Região – SP, a
saber:
1ª DIRETORIA: 27/05/63 – 15/05/65
CONSELHO DIRETOR
Presidente: Rita de Cássia Revoredo Paranaguá
Vice-presidente: Cleo Bauer
1º Secretário: Décio Silva Barros
2ª Secretária: Arcelina Ribeiro
1º Tesoureiro: Francisco Vitório Paschoal
2º Tesoureiro: Alfredo Athiê
CONSELHO FISCAL
Presidente: Maria C. de Bartolo
1º Vogal: Jocelina G. F. de Melo
2º Vogal: Luiz Cava Netto
Em 07 de junho de 1993 a Lei n. 8.662 revoga a Lei 3252/57 e no seu Artigo 6º altera a
denominação do CFAS – Conselho Federal de Assistentes Sociais e dos CRAS – Conselhos
Regionais de Assistentes Sociais para, CFESS – Conselho Federal de Serviço Social e
CRESS – Conselho Regional de Serviço Social.
Assim, o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS e os Conselhos Regionais de
Serviço Social – CRESS, constituem, em seu conjunto, uma entidade com personalidade
jurídica e forma federativa, com o objetivo básico de disciplinar, orientar, fiscalizar e
defender o exercício da profissão em todo território nacional. Art. 7º.
O Conjunto CFESS/CRESS no que se refere à orientação, regulamentação, defesa e
fiscalização do exercício e das atividades da profissão de Assistente Social, possui como
instância máxima de deliberação o Encontro Nacional deste Conjunto, que com a
participação de representantes do Conselho Federal e de todos os vinte e cinco Conselhos
Regionais realizam o Encontro Nacional anual com o objetivo de assegurar a unidade de
ação em todo o território nacional.
Desta forma, compete aos CRESS conforme artigo 10º, em suas respectivas áreas de
Jurisdição, na qualidade de órgão executivo e de primeira instância, o exercício das
seguintes atribuições:
I - Organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais e o cadastro das
instituições e obras sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos;
II - Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de Assistente Social na respectiva região;
III - Expedir carteiras profissionais de assistentes sociais, fixando a respectiva taxa;
IV - Zelar pela observância do Código de Ética Profissional, funcionando como Tribunais
Regionais de Ética Profissional;
V - Aplicar sanções previstas no Código de Ética Profissional;
VI - Fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que devem ser pagas pelos
assistentes sociais;
VII - Elaborar o respectivo Regimento Interno e submetê-lo a exame e aprovação do fórum
máximo de deliberação do conjunto CFESS/CRESS.
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Os Conselhos Regionais de Serviço Social são dotados de autonomia administrativa e
financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal.
Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social e aos Conselhos Regionais – CRESS,
representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais e individuais dos assistentes sociais.
Art. 7º Parágrafos 1º e 2º.
O Conselho Federal de Serviço Social tem sede e foro no Distrito Federal e em cada capital
de Estado, de Território e no Distrito Federal tem um Conselho Regional de Serviço Social –
CRESS denominado segundo a sua jurisdição. Arts. 11 e 12.
A Diretoria dos CRESS é eleita através de voto livre com mandato de três (3) anos e as
eleições ocorrem simultaneamente para os Conselhos Regionais e Conselho Federal. É
uma eleição direta, com voto facultativo. Para concorrer ou votar o Assistente Social deve
estar em dia com a Tesouraria do CRESS até o ano anterior e não ter sofrido processo ético
nos últimos dois anos.
A eleição é regida pelo Código Eleitoral, e as diretorias são compostas por um Conselho
Diretor com seis cargos efetivos assim distribuídos: Presidente, Vice-Presidente, 1º
Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro e mais 6 cargos suplentes e de 1
Conselho Fiscal com três cargos efetivos e três cargos suplentes.
Considerando a autonomia administrativa e financeira do CRESS-SP, conforme prevista na
Lei 8662/93, e o artigo 4º do regimento interno, instituiu Escritórios Regionais com a
denominação de Seccionais para poder atender as demandas postas pelos/as profissionais,
e também aproxima-los de seu órgão de classe.
O CRESS-SP possui onze Seccionais que são compostas por três membros efetivos
configurando-se da seguinte forma: um/a Coordenador/a Seccional, um/a Secretário/a e
um/a Tesoureiro/a, e três suplentes, eleitos dentre os assistentes sociais da área de sua
jurisdição aptos a participarem do processo eleitoral conforme legislação própria.
O CRESS-SP possui sede própria localizada à Rua Conselheiro Nébias, 1022 Campos
Elíseos CEP 01203-002, abrange o estado de São Paulo e suas onze Seccionais estão
localizadas nas sedes dos municípios conforme abaixo:
Seccional de Santos
Seccional de São José dos Campos
Seccional de Sorocaba
Seccional de Campinas
Seccional de Ribeirão Preto
Seccional de Bauru
Seccional de São José do Rio Preto
Seccional de Araçatuba
Seccional de Presidente Prudente
Seccional de Marília
Seccional do ABCDMRR
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3.4 ORGANOGRAMA

ANEXO - Organograma - Organograma CRESS/SP - Vide anexo do tópico 3.4 no final da seção
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Organograma - Organograma CRESS/SP
- Anexo do tópico 3.4

Organograma
CRESS 9ªRegião/SP

Conselho Pleno

Direção
Seccionais

Conselho Fiscal

Comissões Regimentais
Diretoria

Fórum de Dirigentes

Assembleia Geral

Assessoria de Comunicação –
Larissa P. Sanches Furtado

Coordenação de Adm. Geral –
Roseli Paixão dos Santos

Assessoria Política – Cláudio
B. Lopes

Santos

Assistente de Adm. e
Serviços - Nora Jorge de
Oliveira

São José Campos

Assistente de Adm. e
Serviços - Távia C.P. de
Albuquerque

Seccional Sorocaba

Assistente de Adm. e
Serviços - Maria Helena
Severiano
Assistente de Adm. e
Serviços - Tânia Yoko Izumi

Campinas

coordenação

Ag. Fiscal - Tatiana Ferreira
Alves

Assistente de Adm. e
Serviços - Andréia Galhardi
Ribeirão Preto

Agente Fiscal - Márcia do
Carmo Batista
Seccionais
Administrativo
Bauru

Assistente de Adm. e
Serviços - Cristiane Pagoto
Viaro

São José do Rio Preto

Assistente de Adm. e
Serviços - Érica Marcia
Rodrigues

Araçatuba

Presidente Prudente

Assistente Administrativo
Thiago Pineirs de Araújo
Assistente de Adm. e
Serviços - Mayara
Bittencourt Ibe
Assistente de Adm. e
Serviços - Maria A. M.
Gonçalves

Marilia
Agente Fiscal - Geovana
Moreira Mazon

ABCDMRR

Assistente de Adm. e
Serviços - Rita Furlaneto
Slizys

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL
INTRODUÇÃO SEÇÃO
O ano de 2016 se mostrou desafiador em virtude da deterioração da economia doméstica,
gerando portanto o arrefecimento dos indicadores relacionados a atividade econômica.
Verificou-se ao término no exercício o aumento da inadimplência, que está diretamente
ligada a questão conjuntural.

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL
O processo de planejamento das ações do CRESS-SP toma como parâmetro em primeiro
plano as legislações que traçam as diretrizes precípuas de sua função, tais como, a lei de
regulamentação da profissão, o código de ética profissional e os estatutos do Conjunto
CFESS/CRESS, a seguir das deliberações de sua instância máxima, o Encontro Nacional
anual, a realidade conjuntural e as peculiaridades do Estado de São Paulo.
Todo o processo de planejamento contou com a participação dos/as diretores/as da Sede e
Seccionais, do quadro de funcionários e profissionais participante nos diferentes núcleos,
comissões regimentais e profissionais de base. Após a elaboração, o mesmo foi
apresentado na Assembleia Geral da categoria ocorrida no final do ano de 2015, tendo o
mesmo sido aprovado.
Para a elaboração do plano de ação 2016, tomaram-se em conta as deliberações dos sete
eixos temáticos que compõe o relatório Final do Encontro Nacional realizado em setembro
de 2015 no Rio de Janeiro.
Para avaliarmos as ações planejadas e construir o relatório de gestão do exercício 2016,
tomamos como indicadores os objetivos gerais para cada eixo temático que serviu como
norteador para a implementação das ações/atividades planejadas.
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Traçar direcionamento político, financeiro e orçamentário, para as ações da gestão do
CRESS-SP.
COMUNICAÇÃO
Efetivar a política nacional de comunicação no âmbito do CRESS-SP, garantindo os
espaços de interlocução com a categoria e a sociedade.
ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
Traçar diretrizes e direcionamentos éticos políticos para abordagem das questões que
envolvem a Ética e os Direitos Humanos no cotidiano da profissão.
FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Traçar ações para a orientação, fiscalização e fortalecimento do exercício da profissão do
assistente social, em seu âmbito de jurisdição, assegurando a defesa do espaço profissional
e a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do Serviço Social.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Assegurar a articulação entre o conjunto CFESS/CRESS, ENESSO, ABEPSS para
fortalecer o plano de lutas, em consonância como o projeto ético-político do Serviço Social e
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da formação contra a precarização do ensino superior na perspectiva de incidir sobre o
trabalho do assistente social na supervisão acadêmica e de campo.
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Intensificar os debates e publicizar os posicionamentos do conjunto CFESS-CRESS na
defesa e ampliação dos direitos humanos, democracia e organização do serviço social latino
americano e caribenho, garantindo a dimensão e interface dos princípios éticos dos
assistentes sociais junto à sociedade.
SEGURIDADE SOCIAL
Fortalecer, assegurar e aprofundar as discussões, numa perspectiva critica, a categoria dos
assistentes sociais na defesa dos direitos da politica social publica laica, gratuita e de
qualidade conforme os princípios da politica nacional de politica nacional de fiscalização.
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4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO
Visão Geral
Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada
A técnica de planejamento utilizada é o planejamento estratégico participativo, que está no
guia "Onze passos do planejamento estratégico participativo", publicado in Brose, Markus
(org). Metodologia Participativa, uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo
Editorial. 2001. Trata-se de uma técnica que tem como referência a escola de planejamento
de Carlos Matus, economista chileno que escreveu entre outras obras: Adeus Senhor
presidente: governantes governados. Matus desenvolveu o Planejamento Estratégico
Situacional e o Método Altadir de Planejamento Popular – MAPP. Do ponto de vista teórico,
trata-se de uma compreensão que incorpora vários aspectos da realidade. Leva em conta o
ser humano nas dimensões política, econômica, social, cultural e emocional. Lançamos mão
do conceito de práxis humana, como suporte para discutir o planejamento, pois ele trata a
prática enquanto atravessada por uma intencionalidade reflexiva, em oposição ao puro
pragmatismo. A técnica consistiu em estabelecer os passos para assegurar as definições
estratégicas, o diagnóstico estratégico e a situação do grupo no contexto em que atua.
No caso do CRESS foram definidos os conceitos de 1 – Visão; 2 – Missão; 3 – Valores; 4 –
Análise de ambiente interno; 5 – Análise de ambiente externo; 6 – Fatores críticos para o
sucesso do planejamento estratégico; 7 – identificação da estratégia atual; 8 – Identificação
da estratégia futura; 9 – Macro objetivos: Título e descrição; 10– Ações; 11 – Resultados; 12
- Indicadores.
Foi assegurado que as ações sejam organizadas dentro de uma concepção estratégica e
participativa. Além dos conceitos utilizados e descritos um a um, propusemos o 13 passo,
sendo que os primeiros referem-se ao planejamento propriamente dito, incluindo o
gerenciamento, indissociável da busca de resultados na realização de um plano de ação. O
passo nº 13 está mais voltado para a avaliação dentro da lógica de planejamento,
monitoramento e avaliação - PMA.

Visão
Ser uma Autarquia Pública de referência e identidade para os profissionais de Serviço
Social, para as instituições e para a Sociedade, na perspectiva de garantir uma direção
social vinculado ao Projeto Ético Político Profissional.

Missão
Ser um órgão de defesa da profissão na perspectiva da ampliação e garantia de direitos
humanos em consonância com as atribuições profissionais, atuando com qualidade na
orientação e fiscalização do exercício profissional, de modo a ser referência para a categoria
e a sociedade.

Valores
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Reconhecimento da liberdade como valor ético central;
Defesa intransigente dos direitos humanos;
Ampliação e consolidação da cidadania;
Defesa do aprofundamento da democracia;
Posicionamento em favor da equidade e justiça social;
Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito;
Garantia do pluralismo;
Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem
societária.

Diagnóstico Estratégico
Análise de ambiente interno
Trabalhadores/as e direção comprometidas com a agenda e demandas do Conselho;
Estrutura descentralizada no Estado;
Reconhecimento da atuação do Conselho como referência em relação às questões da
profissão;
Resposta por parte do CRESS às demandas de suas atribuições precípuas

Análise de ambiente externo
Criminalização da pobreza e dos movimentos sociais intensificados, exigiu dos assistentes
sociais ações e posicionamento e reafirmação do seu código de ética;
Retrocesso nas políticas sociais através das privatizações e terceirizações que geram
contratos precarizados nas relações de trabalho, com desdobramento na atuação do
assistente social;
Baixos salários dos profissionais, sem um piso nacional de salário se expressa na baixa
arrecadação de anuidades;
Baixa organização sindical leva os profissionais a buscarem o CRESS para resolver
demandas trabalhistas;
Precarização do ensino do ensino superior repercute na formação dos assistentes sociais;
Legislações que tiraram a especificidade do cargo de assistente social para o exercício do
trabalho dos profissionais via criação de cargos genéricos e mudanças de nomenclatura;
Avanço do conservadorismo na sociedade brasileira, com ações e legislações propostas
pelo legislativo federal e estadual demandando intervenções e manifestação constante por
parte do Conselho.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico
Aumento da inadimplência, apesar das ações de combate implementadas pelo CRESS-SP.
Pouco entendimento por parte da categoria referente nova legislações implantadas pelo
TCU – Tribunal de Contas da União;
Oscilação de preço do mercado imobiliário e baixa legalização dos imóveis disponíveis;
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Elaboração da Estratégia
Identificação da estratégia atual
Promover de modo participativo as ações deliberadas no Encontro Nacional do Conjunto
CFESS e CRESS, e as determinações postas em função da atividade precípua, em
conformidade com a realidade do Estado de São Paulo.

❍

Identificação da estratégia futura

Daremos continuidade na estratégia atual.

Identificação da estratégia futura
Daremos continuidade na estratégia atual.

Objetivos e Metas
❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Macro Objetivo:
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Traçar direcionamento político, financeiro e orçamentário, para as ações da gestão do CRESSSP.
Macro Objetivo:
COMUNICAÇÃO
Efetivar a política nacional de comunicação no âmbito do CRESS-SP, garantindo os espaços
de interlocução com a categoria e a sociedade.
Macro Objetivo:
ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
Traçar diretrizes e direcionamentos éticos políticos para abordagem das questões que
envolvem a Ética e os Direitos Humanos no cotidiano da profissão.
Macro Objetivo:
FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Traçar ações para a orientação, fiscalização e fortalecimento do exercício da profissão do
assistente social, em seu âmbito de jurisdição, assegurando a defesa do espaço profissional e a
melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do Serviço Social.
Macro Objetivo:
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Assegurar a articulação entre o conjunto CFESS/CRESS, ENESSO, ABEPSS para fortalecer o
plano de lutas, em consonância como o projeto ético-político do Serviço Social e da formação
contra a precarização do ensino superior na perspectiva de incidir sobre o trabalho do
assistente social na supervisão acadêmica e de campo.
Macro Objetivo:
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Intensificar os debates e publicizar os posicionamentos do conjunto CFESS-CRESS na defesa
e ampliação dos direitos humanos, democracia e organização do serviço social latino
americano e caribenho, garantindo a dimensão e interface dos princípios éticos dos assistentes
sociais junto à sociedade.
Macro Objetivo:
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SEGURIDADE SOCIAL
Fortalecer, assegurar e aprofundar as discussões, numa perspectiva critica, a categoria dos
assistentes sociais na defesa dos direitos da politica social publica laica, gratuita e de qualidade
conforme os princípios da politica nacional de fiscalização.
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS
Introdução
O CRESS-SP, no âmbito de sua jurisdição e de acordo com os instrumentos legais possui a
responsabilidade de regulamentar, orientar e fiscalizar o exercício profissional de
todas/todos os profissionais assistentes sociais inscritos e ativos, assim como, ser o órgão
referenciador em defesa da profissão.

Missão/Finalidade institucional
De acordo com a Lei 8662/93 que regulamenta o exercício profissional do/da assistente
social, os Conselhos Regionais possuem como função precípua a regulamentação,
orientação e fiscalização do exercício profissional.

Competências Legais
Compete ao CRESS segundo o artigo 10 da Lei 8.662/93:
Art. 10. Compete aos CRESS, em suas respectivas áreas de jurisdição, na qualidade de
órgão executivo e de primeira instância, o exercício das seguintes atribuições:
Organizar e manter o registro profissional das/dos Assistentes Sociais e o cadastro das
instituições e obras sociais publicas e privadas, ou de fins filantrópicos;
Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de Assistente Social na respectiva região;
Expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais, fixando a respectiva taxa;
Zelar pela observância do Código de Ética Profissional;
Fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que devem ser pagas pelas/pelos
Assistentes Sociais;
Elaborar o respectivo Regimento Interno e submetê-lo a exame e aprovação do fórum
máximo de deliberação do conjunto CFESS/CRESS.

Análise crítica
Apesar de estar nítido em todas as legislações que se refere ao conjunto CFESS/CRESS,
que a função precípua dos Conselhos refere-se ao exercício profissional, uma grande
demanda relacionada a questões trabalhistas e sindicais ainda são remetidas pela categoria
profissional ao CRESS.
Esta demanda, muitas vezes, traz demasiados constrangimentos e retrabalhos à direção
estadual e seccionais que já possuem considerável limitação no que se refere à
disponibilidade em estar na Sede dos escritórios cotidianamente, pois não são liberados de
seu trabalho para o exercício da militância na função a que foram eleitas/os.
O fato de não se poder dar uma resposta de uma questão que não é pertinente ao CRESS,
por vezes, tem trazido desgastes nas relações entre a categoria profissional e a direção.
Empenho grande tem sido feito em todas as assembleias da categoria e em outros espaços
de discussão para que tal demanda/problema seja superado.
Outro fator que incide diretamente nos resultados das ações do CRESS-SP, é o fato de que
a maioria da categoria dos/as assistentes sociais não o vê enquanto uma autarquia publica
federal com responsabilidades no que se refere aos processos de subordinação a legislação
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emanada pelo Tribunal de Contas da União – TCU no qual devemos planejar, executar e
prestar contas anualmente ao mesmo. Ainda, temos na categoria profissionais que possuem
o entendimento de que podemos executar ações que se assemelham aos movimentos
sociais e associações de classe; este é um desafio continuo a ser enfrentado nas próximas
gestões.
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4.2 RESULTADOS

ANEXO - Resultados.pdf - Vide anexo do tópico 4.2 no final da seção
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO
Resultado Orçamentário 2016
a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/16 ...... R$ 8.909.666,59
b) (-) Crédito Empenhado até 31/12/16 ........................ R$ (12.372.593,27)
c) (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/16 .. ( R$ 3.462.926,68)
Foi utilizado no exercício de 2016 saldo do superávit financeiro de exercícios anteriores para
aquisição do imóvel para nova sede do CRESS/SP
.
No comparativo da receita arrecadada R$ 8.909.666,59, com a despesas empenhadas
liquidadas, descontando as despesas de capital (R$ 12.372.593,27 – R$ 4.657.020,00),
verificou um superávit para as despesas correntes no valor de R$ 1.194.093,32.
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4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
Conta contábil

Dotação Inicial
Exercício
Anterior

Suplementação

Exercício Atual

Exercício
Anterior

Redução

Exercício Atual

Exercício
Anterior

Orçado Final

Exercício Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

6.2.1.1 - RECEITA A
REALIZAR

7.650.000,00

8.400.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

7.650.000,00

13.400.000,00

6.2.1.1.1 - RECEITA
CORRENTE

7.500.000,00

8.400.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

8.600.000,00

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES

6.250.000,00

6.920.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.250.000,00

6.920.000,00

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES

6.250.000,00

6.920.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.250.000,00

6.920.000,00

6.2.1.1.1.02.01.01 ANUIDADES

6.250.000,00

6.920.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.250.000,00

6.920.000,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS

150.000,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

130.000,00

6.2.1.1.1.05.01 EMOLUMENTOS COM
INSCRIÇOES

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS
DIVERSAS DE SERVIÇOS

50.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

30.000,00

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS

260.000,00

230.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

260.000,00

430.000,00

6.2.1.1.1.06.05 ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

180.000,00

230.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

180.000,00

430.000,00

6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS
SOBRE ANUIDADES

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

6.2.1.1.1.06.05.07 REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

100.000,00

150.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

100.000,00

350.000,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES

840.000,00

1.120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

840.000,00

1.120.000,00

6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA

800.000,00

1.120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

1.120.000,00
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ATIVA
6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL

150.000,00

0,00

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

150.000,00

4.800.000,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL

150.000,00

0,00

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

150.000,00

4.800.000,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT
DO EXERCÍCIO CORRENTE

150.000,00

0,00

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

150.000,00

4.800.000,00

6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE
CREDITO

7.650.000,00

8.400.000,00

2.104.832,24

7.396.138,35

2.104.832,24

2.396.138,35

7.650.000,00

13.400.000,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA DESPESA

7.650.000,00

8.400.000,00

2.104.832,24

7.396.138,35

2.104.832,24

2.396.138,35

7.650.000,00

13.400.000,00

6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA
CORRENTE

7.500.000,00

8.400.000,00

2.104.832,24

2.384.618,35

2.104.832,24

2.396.138,35

7.500.000,00

8.388.480,00

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

3.728.080,00

4.332.700,00

299.406,25

536.795,25

298.435,68

606.487,73

3.729.050,57

4.263.007,52

6.2.2.1.1.01.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL

2.843.000,00

3.314.858,00

299.406,25

536.795,25

245.435,68

584.037,93

2.896.970,57

3.267.615,32

6.2.2.1.1.01.01.02 ENCARGOS PATRONAIS

885.080,00

1.017.842,00

0,00

0,00

53.000,00

22.449,80

832.080,00

995.392,20

6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS
DESPESAS CORRENTES

3.387.491,23

3.781.300,00

1.654.602,75

1.700.701,68

1.665.797,03

1.676.140,37

3.376.296,95

3.805.861,31

630.000,00

724.500,00

238.000,00

89.649,43

20.000,00

170.000,00

848.000,00

644.149,43

25.000,00

31.050,00

3.235,68

0,00

0,00

16.000,00

28.235,68

15.050,00

1.255.460,52

1.127.980,00

771.219,99

697.779,71

1.137.906,78

821.669,55

888.773,73

1.004.090,16

135.800,00

0,00

61.667,39

40.039,58

74.674,97

5.076,92

122.792,42

34.962,66

6.2.2.1.1.01.04.03.003 OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO

0,00

0,00

6.665,72

18.236,00

0,00

0,00

6.665,72

18.236,00

6.2.2.1.1.01.04.03.004 SERVIÇOS TERCEIROS -

292.774,15

266.106,00

166.373,33

133.610,86

356.340,80

219.768,23

102.806,68

179.948,63

6.2.2.1.1.01.04.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL
6.2.2.1.1.01.04.02 BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE
BENS E SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.03.001 MATERIAL DE CONSUMO
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PESSOAS FÍSICAS
6.2.2.1.1.01.04.03.006 DIÁRIAS

280.000,00

303.253,00

235.811,96

214.951,86

261.416,84

244.812,74

254.395,12

273.392,12

6.2.2.1.1.01.04.03.007 PASSAGENS

170.000,00

175.211,00

131.781,80

126.661,58

140.182,02

61.643,70

161.599,78

240.228,88

6.2.2.1.1.01.04.03.008 HOSPEDAGENS E
ALIMENTAÇÃO

95.000,00

158.971,00

90.457,94

52.833,99

73.966,54

113.931,86

111.491,40

97.873,13

6.2.2.1.1.01.04.03.009 DESPESA COM
LOCOMOÇÃO

281.886,37

224.439,00

78.461,85

111.445,84

231.325,61

176.436,10

129.022,61

159.448,74

1.477.030,71

1.897.770,00

642.147,08

913.272,54

507.890,25

668.470,82

1.611.287,54

2.142.571,72

6.2.2.1.1.01.05 TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS

90.000,00

96.000,00

77.653,91

33.871,42

3.504,69

74.517,81

164.149,22

55.353,61

6.2.2.1.1.01.05.01 TRIBUTOS

25.000,00

25.000,00

77.653,91

33.871,42

3.504,69

3.517,81

99.149,22

55.353,61

6.2.2.1.1.01.05.02 CONTRIBUIÇÕES

65.000,00

71.000,00

0,00

0,00

0,00

71.000,00

65.000,00

0,00

6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS
DESPESAS CORRENTES

40.000,00

40.000,00

38.169,33

35.250,00

30.218,92

20.250,00

47.950,41

55.000,00

254.428,77

150.000,00

0,00

0,00

106.875,92

18.742,44

147.552,85

131.257,56

6.2.2.1.1.01.08 TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

0,00

0,00

35.000,00

78.000,00

0,00

0,00

35.000,00

78.000,00

6.2.2.1.1.01.08.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

0,00

35.000,00

78.000,00

0,00

0,00

35.000,00

78.000,00

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

150.000,00

0,00

0,00

5.011.520,00

0,00

0,00

150.000,00

5.011.520,00

6.2.2.1.1.02.01 INVESTIMENTOS

150.000,00

0,00

0,00

210.728,00

0,00

0,00

150.000,00

210.728,00

6.2.2.1.1.02.01.03 EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS

150.000,00

0,00

0,00

210.728,00

0,00

0,00

150.000,00

210.728,00

6.2.2.1.1.01.04.04 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS

6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS
BANCÁRIOS
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PERMANENTES
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES
FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

4.800.792,00

0,00

0,00

0,00

4.800.792,00

6.2.2.1.1.02.02.02 EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PERMANENTES

0,00

0,00

0,00

792,00

0,00

0,00

0,00

792,00

6.2.2.1.1.02.02.03 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS
Introdução à execução transferências de recursos
Conselho Federal de Serviço Social-Fundo de Apoio

Conselho Federal de Serviço Social
Beneficiário

Modalidad
e

Situação

Data
Início

Data
Término

Valor Total
Pactuado

Valor Total
Repassado

Conselho Federal de Serviço
Social

Outro

Adimplent
e

01/01/2016

31/12/2016

R$ 77.978,22

R$ 77.978,22

35

4.3.3 RECEITAS
Conta contábil

6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA

Orçado (dotações +
reformulações +
transposições até 31/12)

Receita Bruta (total das
receitas efetivas)

Diferença (Orçado - Arrecadado)

13.400.000,00

8.909.666,59

4.490.333,41

8.600.000,00

8.909.666,59

-309.666,59

6.920.000,00

6.493.172,63

426.827,37

6.920.000,00

6.493.172,63

426.827,37

6.920.000,00

6.493.172,63

426.827,37

6.900.000,00

6.478.563,19

421.436,81

20.000,00

14.609,44

5.390,56

130.000,00

183.738,13

-53.738,13

100.000,00

120.629,95

-20.629,95

100.000,00

120.629,95

-20.629,95

0,00

711,84

-711,84

0,00

711,84

-711,84

6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE
SERVIÇOS

30.000,00

62.396,34

-32.396,34

6.2.1.2.1.05.07.03 - 6.2.1.2.1.05.07.03 - Publicações Diversas

30.000,00

56.566,76

-26.566,76

0,00

2.190,58

-2.190,58

0,00

3.639,00

-3.639,00

430.000,00

1.312.299,26

-882.299,26

0,00

369.691,26

-369.691,26

6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE
6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES
6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica
6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS
6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM
INSCRIÇOES
6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física
6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física

6.2.1.2.1.05.07.07 - 6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais
6.2.1.2.1.05.07.10 - 6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos
de Cobrança
6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS
6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE
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ANUIDADES
6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas

0,00

369.691,26

-369.691,26

430.000,00

942.608,00

-512.608,00

0,00

63.817,48

-63.817,48

0,00

63.817,48

-63.817,48

80.000,00

317.096,08

-237.096,08

80.000,00

317.096,08

-237.096,08

350.000,00

561.694,44

-211.694,44

350.000,00

561.694,44

-211.694,44

1.120.000,00

920.456,57

199.543,43

1.120.000,00

846.523,27

273.476,73

1.120.000,00

846.523,27

273.476,73

0,00

7.221,76

-7.221,76

0,00

7.221,76

-7.221,76

0,00

66.711,54

-66.711,54

0,00

66.711,54

-66.711,54

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
CORRENTE

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
6.2.1.2.1.06.05.01 - 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas
6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas
6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança
6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA
6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)
6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES
6.2.1.2.1.08.02.01 - 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas
6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições
6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL
6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
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4.3.4 DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
Empenhada

Liquidada

Rp. não processado

Valores Pagos

Grupos de Despesa
2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1. Despesa de Pessoal
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

2.028.461,02

2.162.673,41

2.028.461,02

2.162.673,41

0,00

0,00

2.028.461,02

2.162.673,41

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por
Tempo de Serviço

242.929,34

312.086,39

242.929,34

312.086,39

0,00

0,00

242.929,34

312.086,39

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

554.064,26

654.412,51

554.064,26

654.412,51

0,00

0,00

513.455,57

579.988,15

Demais elementos do grupo

222.722,66

923.368,62

222.722,66

923.368,62

0,00

0,00

219.731,25

890.789,82

161.882,65

53.718,42

161.882,65

53.718,42

0,00

0,00

161.882,65

53.718,42

2.028.461,02

2.162.673,41

2.028.461,02

2.162.673,41

0,00

0,00

2.028.461,02

2.162.673,41

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por
Tempo de Serviço

242.929,34

312.086,39

242.929,34

312.086,39

0,00

0,00

242.929,34

312.086,39

6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de
Natal 13º Salário

207.540,50

239.403,01

207.540,50

239.403,01

0,00

0,00

207.540,50

239.403,01

6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias

172.322,56

184.800,31

172.322,56

184.800,31

0,00

0,00

172.322,56

184.800,31

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

554.064,26

654.412,51

554.064,26

654.412,51

0,00

0,00

513.455,57

579.988,15

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

215.872,65

246.276,19

215.872,65

246.276,19

0,00

0,00

191.941,35

217.317,26

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
Alimentação ao Trabalhador - Pat

495.096,03

366.219,80

495.096,03

366.219,80

0,00

0,00

423.801,26

366.219,80

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

313.524,44

237.085,93

313.524,44

237.085,93

0,00

0,00

250.627,88

193.530,99

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

155.627,44

158.162,32

155.627,44

158.162,32

0,00

0,00

155.627,44

132.734,23

6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros

93.578,42

114.623,57

93.578,42

114.623,57

0,00

0,00

93.578,42

114.623,57

2. Juros e Encargos da Dívida
Demais elementos do grupo
3. Outras Despesas Correntes
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de
Assessoria e Consultoria

133.694,57

141.629,13

133.694,57

141.629,13

0,00

0,00

120.710,55

131.718,51

6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços
Advocatícios

273.202,69

329.035,99

273.202,69

329.035,99

0,00

0,00

273.202,69

304.269,30

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de
Informática

138.127,69

124.915,95

138.127,69

124.915,95

0,00

0,00

138.127,69

124.915,95

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis

238.616,98

262.810,33

238.616,98

262.810,33

0,00

0,00

238.616,98

262.810,33

6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
Correspondência Institucional

249.268,38

269.090,35

249.268,38

269.090,35

0,00

0,00

249.268,38

246.469,24

6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos

34.518,93

159.843,98

34.518,93

159.843,98

0,00

0,00

34.518,93

159.843,98

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de
Alimentação

19.894,89

117.172,00

19.894,89

117.172,00

0,00

0,00

19.894,89

117.172,00

1.757.218,19

1.635.332,10

1.689.824,56

1.635.332,10

67.393,63

0,00

1.651.833,15

1.631.712,23

Demais elementos do grupo

DESPESAS DE CAPITAL
Empenhada

Liquidada

Rp. não processado

Valores Pagos

Grupos de Despesa
2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

4. Investimentos
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de
Processamento de Dados
Demais elementos do grupo

0,00

4.025,00

0,00

4.025,00

0,00

0,00

0,00

4.025,00

2.150,07

2.995,00

2.150,07

2.995,00

0,00

0,00

2.150,07

2.995,00

0,00

4.650.000,00

0,00

4.650.000,00

0,00

0,00

0,00

2.325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Inversões Financeiras
Demais elementos do grupo
6. Amortização da Dívida
Demais elementos do grupo
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ANEXO - Relação de Despesas por Modalidades - Relação de Despesas por Modalidades - Vide anexo do tópico 4.3.4 no final da seção
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL
As informações solicitidas no tópico encontam-se no 4.2
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4.5 INDICADORES
Introdução aos indicadores utilizados pela entidade
O CRESS 9ªRegião deu início a elaboração dos seus indicadores. Como no Conjunto
CFESS/CRESS, o planejamento é trienal, ocorrendo o próximo ciclo a partir de 2017, o
planejamento já terá em sua elaboração os indicadores de resultado para as demais áreas
do planejamento.

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ação
Gestão Patrimonial
Denominação
Resultado Orçamentário - Coeficiente de execução das Despesas de Capital
Descrição sucinta do indicador
Resultado Orçamentário - Despesas de Capital
Setor Responsável
Coordenação
Tipo de Indicador
Execução
Fórmula de Cálculo
Despesas de Capital Realizada/Despesas de Capital Orçada
Legenda da Fórmula de Cálculo
DCAR - Despesas de Capital Realizada - DCAO-Despesas de Capital Orçada
Índice previsto para ser alcançado no exercício
95%
Índice alcançado no exercício
93%
Natureza
Gestão patrimonial
Unidade de medida do indicador
Percentual
Resultado
Totalmente atingido
Periodicidade de Atualização
Anual
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Análise crítica
O Conselho necessitva da aquisição de um novo imóvel com uma área maior para
desenvolvimento das suas atividades da função prícupua, bem como um imóvel para
atender a legislação de acessibilidade.
Observações
O CRESS conseguiu durante o processo de aquisição do imóvel para nova sede, uma
redução nos valores praticados no mercado imobiliário, que resultou um ganho.
Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ação
Sustentabilidade das Ações
Denominação
Resultado Orçamentário - Coeficiente de execução da Receita
Descrição sucinta do indicador
Desempenho Orçamantário da Receita
Setor Responsável
Setor Contábil/Financeiro
Tipo de Indicador
Execução
Fórmula de Cálculo
Receita Corrente Arrecada/Receita Corrente Orçada
Legenda da Fórmula de Cálculo
RCA-Receita Corrente Arrecadada - RCO- Receita Corrente Orçada
Índice previsto para ser alcançado no exercício
100%
Índice alcançado no exercício
103,60
Natureza
Gestão orçamentária e financeira
Unidade de medida do indicador
Percentual
Resultado
Totalmente atingido
Periodicidade de Atualização
Anual
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Análise crítica
Apesar da conjuntura econômica do País e a alta da inadimplência, outras receitas
estimadas possibilitaram o Conselho a alcançar a meta estabelecida.
Observações

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ação
Sustentabilidade das Ações
Denominação
Resultado Orçamentário - Coeficiente de execução das despesas
Descrição sucinta do indicador
Resultado Orçamentário - Despesas Correntes
Setor Responsável
Setor Contábil Financeiro
Tipo de Indicador
Execução
Fórmula de Cálculo
Despesas Correntes Realizadas/Despesas Correntes Orçadas
Legenda da Fórmula de Cálculo
DCR-Despesas Correntes Realizadas - DCO Despesas Correntes Orçadas
Índice previsto para ser alcançado no exercício
90,00%
Índice alcançado no exercício
91,97 %
Natureza
Gestão orçamentária e financeira
Unidade de medida do indicador
Percentual
Resultado
Totalmente atingido
Periodicidade de Atualização
Anual
Análise crítica
O indicativo de execução das despesas em 90% do valor orçado se deu principalmente pelo
o ano atípico do Conselho Regional de Serviço Social, tendo em vista o processo de
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contratação de um novo agente fiscal, um assistente administrativo para o quadro de
funcionários, além dos custos do processo eleitoral, que inicialmente se deu em 2016.
Embora o Conselho tenha atingido o indíce de 91,97%, do percentual de execução,
consideramos estar dentro da margem de erro.
Observações

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ação
Treinamento/Aplicação
Denominação
Percentual de funcionários Capacitados
Descrição sucinta do indicador
O indicador demonstra o percentual de funcionários capacitados no exercício
Setor Responsável
Coordenação/Depto. Pessoal
Tipo de Indicador
Execução
Fórmula de Cálculo
=quantidade de funcionários capacitados/total de funcionários
Legenda da Fórmula de Cálculo

Índice previsto para ser alcançado no exercício
20%
Índice alcançado no exercício
15%
Natureza
Gestão de pessoas
Unidade de medida do indicador
Percentual
Resultado
Parcialmente atingido
Periodicidade de Atualização
Anual
Análise crítica
O Conselho deu início a sistemática de capacitação do quadro de funcionários. Com a
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revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, concluída no exercício de 2016, verificouse a necessidade de capacitação dos funcionários em virtude das mudanças introduzidas a
partir da adoção das normas da STN - Secretaria do Tesouro Nacional e do MCASP. Para o
exercício de 2017, em seu Plano de Ação, o CRESS já destinou recursos para capacitação
dos funcionários na área de licitações e contratos, transparências, além do processo
contínuo de aprimoramento em todas as outras áreas.
Observações

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Ação
Credenciamento dos Campos de Estágios
Denominação
Percentual de Fiscalização dos Campos de Estágios
Descrição sucinta do indicador
O indicador demonstra as ações do departamento em relação ao processo de
implementação do Sistema de Cadastramento de Campos de Estágio
Setor Responsável
Fiscalização Profissional
Tipo de Indicador
Eficácia
Fórmula de Cálculo
número de visitas realizadas/número de visitas programadas
Legenda da Fórmula de Cálculo

Índice previsto para ser alcançado no exercício
100%
Índice alcançado no exercício
200%
Natureza
Profissionais
Unidade de medida do indicador
Percentual
Resultado
Totalmente atingido
Periodicidade de Atualização
Anual
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Análise crítica
Foi projetada uma quantidade abaixo do que foi realizada. Isso se deve pelo do aumento
das turmas de alunos, em cursos presenciais e principalmente à distância, a ampliação da
inserção de discentes em campos de estágio, desdobrando-se nos credenciamentos dos
campos de estágio, na medida em que consta da lei de regulamentação da profissão (Lei
Federal 8.662/93) a exigência do credenciamento junto aos CRESS de todos os campos de
estágio.
Tal demanda exigiu um acompanhamento constante, com o maior rigor, pois são diversas
as ações, dados a serem conferidos e contatos/encaminhamentos posteriores com as
unidades de formação acadêmicas.

Observações

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
Ação
Julgamento de Processos Éticos
Denominação
Número de processos julgados
Descrição sucinta do indicador
Número de julgamentos previstos-número de julgamentos realizados
Setor Responsável
Diretoria
Tipo de Indicador
Eficácia
Fórmula de Cálculo
número de julgamento programados-número de julgamentos realizados
Legenda da Fórmula de Cálculo

Índice previsto para ser alcançado no exercício
22
Índice alcançado no exercício
21
Natureza
Profissionais
Unidade de medida do indicador
Número
47

Resultado
Parcialmente atingido
Periodicidade de Atualização
Anual
Análise crítica
Estas ações são precedidas de todos os procedimentos éticos e jurídicos conforme
estabelece o Código Processual de Ética realizados pelo Setor de Fiscalização Profissional,
COFI, Comissão Permanente de Ética, Comissões de Instrução e Assessoria Jurídica para
que se garantam o fiel cumprimento do estabelecido no código de ética profissional e lei de
regulamentação da profissão
Observações

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Ação
Fiscalizar e o orientar
Denominação
Fiscalizar e o orientar os profissionais no exercício profissional
Descrição sucinta do indicador
O indicador demonstra, relativamente o desempenho institucional em sua função prescípua.
Setor Responsável
COFI/Fiscalização
Tipo de Indicador
Eficácia
Fórmula de Cálculo
número de visitas realizadas/número de visitas programadas
Legenda da Fórmula de Cálculo

Índice previsto para ser alcançado no exercício
90%
Índice alcançado no exercício
92,44%
Natureza
Profissionais
Unidade de medida do indicador
Percentual
48

Resultado
Totalmente atingido
Periodicidade de Atualização
Anual
Análise crítica
A principal ação do Conselho consiste na realização das visitas de fiscalização, uma vez que
propiciam o contato, in loco, com as pessoas que demandam a sua atuação ou os
sujeitos/instituições objeto das intervenções. Qualquer visita pode ser demandada pela
categoria, como também pelos empregadores, usuários e outras pessoas que tenham
conhecimento de situações com indícios de irregularidades ou requeiram
orientações/intervenções específicas. O CRESS/SP, também, é demandante de visitas, seja
a partir de estudos ou situações identificadas pelos fiscais natos (conselheiros/as), ou
mesmo pelos setores ou comissões estaduais.
As visitas, em geral, objetivam especialmente: orientar com base na legislação, garantindo a
legalidade do exercício profissional; garantir espaço de divulgação dos instrumentos legais e
políticos da profissão; esclarecer o papel e competências do CRESS; prevenir situações de
exercício ilegal, irregular, infração disciplinar e ética, dentre outros; orientar os
empregadores quanto às exigências legais para contratação de assistentes sociais e
estagiários; abordar questões do trabalho profissional; discutir e publicizar as ações do
Conselho; mobilizar a categoria para as atividades do Conselho e relacionadas aos direitos.

Observações

49
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Resultados
Apresentamos a seguir os resultados das ações planejadas para o exercício de
2016, a partir das ações regimentais para o cumprimento da finalidade
precípua do Conselho, e dos eixos temáticos e seus objetivos. Em cada eixo
temático estarão apresentadas as demandas administrativas e as ações
politicas levadas a cabo seja pela direção estadual e coordenações seccionais
em conformidade com as deliberações do conjunto CFESS/CRESS.
AÇÕES REGIMENTAIS
REUNIÃO DA DIREÇÃO

PLANEJADAS

EXECUTADAS

SEDE/SECIONAIS
SANTOS

12

9

%
75%

S.J.CAMPOS
SOROCABA
CAMPINAS
RIBEIRÃO PRETO
BAURU
S.J.RIOPRETO
ARAÇATUBA
PRES. PRUDENTE
MARILIA
ABCDMRR
SEDE
TOTAL

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
36
168

14
6
24
14
25
10
7
10
8
12
33
172

117%
50%
200%
117%
208%
83%
58%
83%
67%
100%
92%
102%

REUNIÃO DA SUB COFI

PLANEJADAS
SEDE/SECIONAIS
SANTOS
S.J.CAMPOS
SOROCABA
CAMPINAS
RIBEIRÃO PRETO
BAURU
S.J.RIOPRETO
ARAÇATUBA
PRES.PRUDENTE
MARILIA
ABCDMRR
SEDE

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

EXECUTADAS
7
10
2
12
7
9
2
10
8
9
6
15

%
58%
83%
17%
100%
58%
75%
17%
83%
67%
75%
50%
175%

TOTAL

144

97

67%

REUNIÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO

PLANEJADAS
SEDE/SECIONAIS
SANTOS
S.J.CAMPOS
SOROCABA
CAMPINAS*
RIBEIRÃO PRETO
BAURU
S.J.RIOPRETO *
ARAÇATUBA*
PRES. PRUDENTE
MARILIA*
ABCDMRR

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

SEDE

12
24
156

TOTAL

EXECUTADAS
13
26
38
0
20
3
0
0
9
0
87
63
259

%
108%
217%
317%
0%
167%
25%
0%
0%
75%
0%
725%
263%
166%

*Não houve registro de processos éticos
A superação da previsão de doze reuniões anuais para Comissões de
instrução se deu por conta do aumento da média de denúncias éticas entre
2015 e 2016 e dos aprimoramentos efetuados pela Comissão Permanente de
Ética, demandando maior rigor e diligências das Comissões de Instrução.
COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – COFI
Em consonância com o estabelecido no regimento interno do CRESS-9ª
Região-SP em seu artigo 21, parágrafo I – orientar, fiscalizar e defender o
exercício da profissão de assistente social, e parágrafo II – zelar pelo livre
exercício, dignidade e autonomia da profissão; o que leva a estabelecer os
macros objetivos desta COFI que é traçar ações para a orientação, fiscalização
e fortalecimento do exercício da profissão do assistente social, em seu âmbito
de jurisdição, assegurando a defesa do espaço profissional e a melhoria da
qualidade de atendimento aos usuários do Serviço Social. Assim, foram
planejadas doze reuniões de coordenação, contudo dado a necessidades
colocadas pela atual conjuntura social, econômica e politica, durante o
exercício de 2016, a COFI reuniu-se por vinte uma vezes para poder levar a

cabo o planejamento proposto, havendo uma ampliação desta atividade em
75% a mais do previsto.
Ainda, neste sentido as ações da COFI estão também descentralizadas por
meio de doze sub COFIs – subcomissão de orientação e fiscalização
profissional que estão dispostas na Sede e nas onze Seccionais do Estado de
São Paulo. Estas subcomissões planejaram reunirem-se por cento e quarenta
e quatro vezes, contudo devido à redução do quadro de diretores/as, e outras
intercorrências, como, por exemplo, o desligamento/substituição de assistentes
sociais inscritos ativos e indicados pela direção, foi possível realizar noventa e
sete encontros atingindo 67% das ações planejadas. Embora a agenda de
encontros tenha sofrido redução, identificamos um salto qualitativo nas ações
desenvolvidas pelas subcomissões, que semestralmente apresentaram seus
dados quali-quantitativo nos encontros estaduais da COFI. Dados esses que
expressaram a evolução e aprimoramento dos procedimentos adotados, como,
por exemplo, o planejamento e realização de visitas de rotina em
equipamentos/políticas públicas especificas, que resultaram em estudos e
devolutiva para categoria a fim de propiciar conteúdo atualizado e de subsídio
ao trabalho profissional. A partir dos dados apresentados refletimos sobre a
necessidade de fazer maior incidência junto às subcomissões, em especial,
das Seccionais sobre a importância das mesmas e suas responsabilidades no
que tange a ações regimentais e seu reflexo no processo de orientar e
fiscalizar a profissão.
A COFI também construiu um banco de dados a partir de visitas de rotinas em
Unidades de Privação de Liberdade para adolescentes acusados de atos
infracional, gerando relatórios que possibilitou informações para analise da
temática por uma profissional especialista na área. O material produzido e
gerado a partir do banco de dados contribuiu diretamente para análise das
informações coletadas na aplicação do questionário e apontando ações a
serem implementadas pela orientação e fiscalização no próximo exercício.
No sentido de estabelecer instrumentos que documentem a pratica profissional,
outro banco de dados foi criado com o objetivo de analisar a supervisão direta
de estágio em Serviço Social no Estado de São Paulo. Esta ação possibilitou a
tabulação dos dados e geração de relatórios e análise das informações sobre
esta demanda, ficando o repasse de informações para a categoria planejada

para o exercício de 2017.
Foram realizados de forma descentralizada com a participação dos membros
da COFI, Sub COFI´s, Setor de Fiscalização Profissional, diretores/as
estaduais e seccionais dois encontros estadual da COFI sendo o primeiro
realizado em Santos-SP, no período de 19 a 20/03/216, e o segundo na cidade
de Bauru – SP, no período de 24 a 25/09/2016. Dentre os objetivos alcançados
nestes encontros, ressaltamos a constituição do grupo de trabalho estabelecido
a fim de construir a minuta de resolução para normatizar a COFI e SubCOFI´s
no âmbito do CRESS-SP; a construção de espaços conjuntos de formação
teórico-políticos aos membros das comissões, e agentes fiscais para o
exercício da orientação e fiscalização. Nestes encontros ainda foram realizadas
avaliações com o fim de alcançar maior aprimoramento do planejamento
estratégico com vistas à construção de um alinhamento estadual das ações
referentes às ações precípuas do Conselho.
A COFI, ainda no âmbito de suas atribuições e planejamento organizou no
exercício de 2016 três grandes seminários estaduais realizados na cidade de
São Paulo, Bauru e Santos, que versaram sobre a temática Serviço Social e
Identidade Profissional: Atribuições, Competências e Plano de Trabalho;
Atuação dos/as Assistentes Sociais em Unidades de privação de Liberdade de
Adolescentes; Desvelamento quanto as atividades do/a Assistente Social: Suas
competências e Atribuições Profissionais. Estes seminários oportunizaram a
categoria e a sociedade em geral orientação e informação quanto as atividades
dos/as assistentes sociais, suas competências e atribuições, e ainda,
informações sobre a atuação da Comissão de Orientação e Fiscalização
Profissional, bem como, de suas ações descentralizadas por intermédio da
SubCOFI´s.

COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA
Durante o exercício de 2016, foram realizadas onze reuniões do total de doze
planejadas pela Comissão Permanente de Ética, e consolidou o planejamento
de gestão, avaliando-a nos seguintes termos:


A dinâmica estabelecida para reuniões aos sábados, apesar de não ser
dia útil de trabalho possibilitou o bom andamento das ações da CPE
considerando que os membros que a compõe são militantes e possuem







trabalho formal durante a semana. Esta escolha de trabalho foi
considerada a mais apropriada, com poucas ocorrências de
reagendamento.
As ações da CPE foram executadas conforme o planejado e buscou-se
delimitar bem suas propostas na gestão, permitindo o monitoramento e
aprimoramento constante.
No desenvolver dessas ações houve melhor apropriação do código de
processo disciplinar, elaborando um roteiro básico para que os/as
demais conselheiros/as pudessem melhor conduzir as relatorias. A
comissão estudou a situação de atraso na análise de prontuários, em
face do ritmo de apreciação de pareceres no Conselho Pleno e o
número de denúncias protocoladas mensalmente, concluindo que era
preciso que a CPE apresentasse ao Conselho Pleno ao menos a mesma
quantidade mensal de denúncias que chegam, visando dar maior
celeridade na análise das denúncias ao longo do período. Tal medida foi
implementada com êxito, resultando em realização de mais julgamentos,
inclusive de prontuários abertos na própria gestão.
No exercício de suas funções, a CPE conseguiu lidar bem com os fluxos
previstos no Código Processual de Ética, promovendo assim uma
melhor e maior celeridade na condução dos processos éticos.



Durante a gestão de 2014-201, a CPE contou com 8 membros (4
conselheiros/as e 4 bases), permitindo melhor distribuição dos
prontuários. Houve duas intercorrências de participação na comissão
que obrigaram readequações no ritmo dos trabalhos. Assim, a CPE
entende que é preciso manter a quantidade de 8 ou mais membros para
garantir a continuidade dos avanços conquistados.



A rotina de julgamentos desta gestão aumentou além da capacidade
semanal de agenda das/os conselheiras/os, demandando a formação de
turmas de julgamento e estabelecimento de datas previamente fixadas
para dar vazão ao fluxo.



As capacitações das Comissões de Instrução foram aprimoradas a partir
de fatos concretos ocorridos em julgamentos éticos, nos quais se
observou as lacunas e outros elementos que mereciam melhor
abordagem. Tal medida resultou em maior rigor para a análise das
comissões de instrução, porém, em melhor desenvolvimento nos
julgamentos.
JULGAMENTOS ÉTICOS

Em resposta as demandas postas pela conjuntura no que se refere à
fiscalização do exercício profissional e considerando que o Conselho Pleno do
CRESS funciona como Tribunal de Ética Profissional e de Julgamentos em
Primeira Instância, conforme estabelecido no artigo 24, paragrafo I do
Regimento Interno do CRESS-SP, no exercício de 2016 foram realizados os
seguintes procedimentos:
AÇÃO
Audiências de processos éticos
Julgamentos
Advertências reservadas

QUANTIDADE
22
21
19

Estas ações são precedidas de todos os procedimentos éticos e jurídicos
conforme estabelece o Código Processual de Ética realizados pelo Setor de
Fiscalização Profissional, COFI, Comissão Permanente de Ética, Comissões de
Instrução e Assessoria Jurídica para que se garantam o fiel cumprimento do
estabelecido no código de ética profissional e lei de regulamentação da
profissão.
ASSEMBLEIA GERAL
Em cumprimento ao estabelecido no plano de ação 2016 e ao estabelecido no
paragrafo VIII, do artigo 24 do Regimento Interno foram convocadas duas
assembleias gerais realizadas em São Paulo nos dias 18/06 e 05/11/2016,
conforme editais amplamente divulgados por meio do Jornal Ação, site, redes
sociais e envio de correspondência personalizada para todos/as profissionais.
Com esta ampla divulgação das assembleias gerais foi possível uma ampla
participação da categoria, para discutir e aprovar as ações do Conselho bem
como a eleição de delegados/as representantes para participarem nos
Encontros Descentralizado Sudeste realizado em Belo Horizonte e Encontro
Nacional do Conjunto CFESS/CRESS ocorrido em Cuiabá-MT.
As atas das referidas assembleias foram disponibilizadas no portal da
transparência do CRESS-SP.
FÓRUM DE DIRIRGENTES
O Fórum de Dirigentes, conforme estabelecido no Regimento Interno do
CRESS-SP em seu artigo 16 e seu paragrafo primeiro, é o encontro que se
compõe dos membros efetivos e suplentes do CRESS-9ª-SP, sendo que o
mesmo deve ser convocado duas vezes ao ano, sendo que estes encontros
ocorreram nos dias 17 a 19/06/2016 e 04 a 06/11/2016, onde foram
apresentados e discutidos assuntos referente a gestão do Conselho a nível
estadual, o planejamento e sua execução, propostas de ações a serem
apresentadas nas assembleias gerais e indicação dos membros da direção

estadual e seccional que estariam participando do Encontro Descentralizado
Sudeste e Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.
ENCONTRO DESCENTRALIZADO SUDESTE
O Encontro Descentralizado da Região Sudeste ocorreu no período de 01 a
03/07/2106, na cidade de Belo Horizonte, com a participação de quatorze
diretores que compõe a gestão do CRESS-SP, 14 assistentes sociais eleitos/as
na assembleia geral da categoria, e foram convidados/as pelo Conselho Pleno
do CRESS-SP, conforme estabelecido no Regimento Interno do CFESS, artigo
13, representante da ABEPSS-Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em
Serviço Social, da ENESSO-Executiva Nacional de Estudantes de Serviço
Social, Setor de Fiscalização do CRESS-SP e assessorias de comunicação,
politica e administrativa, totalizando o numero de trinta 33 representantes deste
Conselho. Neste Encontro foi cumprido a terceira etapa do processo de
planejamento das ações do Conjunto CFESS/CRESS que é a avaliação da
implementação das prioridades deliberadas no Encontro Nacional em Brasília
no ano de 2014. Ainda, foram elencadas as prioridades de ações da região
sudeste que deverão ser apresentadas no primeiro Fórum de Dirigentes e
possivelmente encaminhadas para o primeiro Encontro Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS em Brasília quando do inicio da nova gestão eleita para o
período de 2017/2020.
ENCONTRO NACIONAL DO CONJUNTO CFESS/CRESS
O Encontro Nacional CFESS/CRESS é a instância máxima de deliberação
deste Conjunto, composto por delegados/as do CFES e dos CRESS, com
direito a voz e voto, assim como por observadores e convidados com direito a
voz (artigo 11 do Regimento Interno do CFESS). No exercício de 2016 o
CRESS-SP participou do Encontro Nacional que ocorreu em Cuiabá-MT, no
período de 13 a 16/10/16, com uma delegação composta por 32
representantes, conforme o estabelecido no regimento, momento este que foi
impar no sentido de avaliar as ações do Conjunto que haviam sido planejadas
para o triênio 2014/2017 e estabeleceu indicadores para as ações a serem
implementadas para as futuras gestões do CFESS e dos CRESS para o triênio
2017/2020.
ENCONTRO NACIONAL SOBRE SIGILO PROFISSIONAL
Este Encontro precedeu a realização do Encontro Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS, sendo que o CRESS-SP esteve presente com representantes
da direção estadual, seccional e membros da COFI-Comissão de Orientação e
Fiscalização e teve como objetivo a discussão sobre os aspectos éticos
normativos que tratam sobre o sigilo profissional e suas implicações na prática
profissional.

AÇÕES NÃO REGIMENTAIS
COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
Foi realizado um Encontro com tema abrangente “Conservadorismo moral e o
posicionamento do Serviço Social frente aos dilemas éticos contemporâneos:
aborto legal, descriminalização das drogas, estatuto do nascituro e família”, em
que iniciamos o mapeamento e análise do tema Ética e Direitos Humanos para
a profissão.
Este encontro resultou num debate ampliado e com possibilidade de
multiplicação pelas Seccionais em suas regiões, e pela direção estadual em
todas as atividades planejadas.
Durante o exercício de 2016 ocorreram ainda, oficinas descentralizadas nos
Núcleos da Sede e nas Seccionais ABCDMRR, Sorocaba e Presidente
Prudente sobre as conclusões do Seminário Nacional sobre Serviço Social e
Diversidade Trans. As devolutivas viabilizadas por meio de debates nos
núcleos descentralizados, nas seccionais e na Sede proporcionou aos
presentes maior apropriação sobre a temática e seu reflexo no exercício
profissional do/ assistente social.
COMISSÃO DE TRABALHO, PROFISSÃO E EORGANIZÇÃO POLITICA –
CTPOP
No decorrer do exercício de 2016, ocorreu a participação no Fórum de
Trabalhadoras/es do SUAS, onde os/as Assistentes Sociais e Diretores
Estaduais e Regionais contribuíram com outras categorias profissionais na
organização dos Fóruns de Trabalhadores nas diversas Seccionais do
CRESS/SP, a saber: Baixada Santista; Sorocaba; São José dos Campos; São
José Rio Preto; Grande ABC, Campinas, Araçatuba. Nas regiões de Marília e
Presidente Prudente, ocorreu o fortalecimento e organização dos trabalhadores
já existentes.
A partir do crescente número de participantes nas reuniões, proporcionou a
possibilidade de ocupação da representação nas reuniões do Fórum Estadual
dos Trabalhadores do SUAS. Alguns Fóruns regionais na Grande São Paulo e
região metropolitana, tais como: Osasco, Guarulhos, Alto Tietê, se mantiveram
na realização de diversas atividades de mobilização dos trabalhadores do
SUAS, mas também, alguns não conseguiram manter continuidade das ações,
constituição e permanência de Fórum.
A participação dos espaços de Fóruns de Trabalhadores-SUAS, contribuiu para
que a categoria de assistentes sociais diferencia-se as atribuições e
responsabilidade de Fóruns, Sindicatos e Conselhos de Categoria. Ainda
contribuiu para a organização, manutenção dos Fóruns de Trabalhadoras/es,
na perspectiva da Defesa da Seguridade Social Laica e Pública, possibilitando
ainda a aproximação com os movimentos sociais de usuários das Políticas

Públicas. Esta participação potencializa a qualificação na representação dos
espaços de controle social (Conferência; Conselhos de Políticas Públicas).
Realizado o encontro com o caráter preparatório para novas atividades
previstas para o ano de 2017 no que se refere a realização de oficinas
estaduais descentralizadas e encontro estadual de assistentes socais
servidores do INSS
Foram construídos núcleos descentralizados do CRESS em São Paulo e em
sua região metropolitana, sendo inicialmente constituídos os seguintes polos
estratégicos: (1) Centro Expandido; (2) Zona Leste; (3) Guarulhos; (4) Alto do
Tietê; (5) Zona Sul; (6) Grande Oeste; (7) Zona Norte. Nesses núcleos
descentralizados foram oportunizados vários debates sobre o trabalho
profissional e organização política da categoria, bem como sobre temas
conjunturais e da realidade local da categoria.
Os espaços construídos oportunizaram e facilitaram a participação e acesso
das/os assistentes sociais nos debates correntes no Conjunto CFESS/CRESS,
além de incentivar e aumentar a participação das mesmas nas atividades
estaduais, como o evento realizado no dia 15 de Maio para comemoração do
dia d/ao assistente social.
Participação no Fórum Estadual e Nacional de Trabalhadores/as do SUAS.
Total: 10 Reuniões Ordinárias
Participação de várias entidades de categorias profissionais, associação de
trabalhadores, representantes de pessoa física e trabalhadores/as das regiões
da cidade de São Paulo.
Cito: Pessoa Jurídica – CRESS/SP; CRP; Sindicato dos Psicólogos; Sindicatos
dos Sociólogos do Estado de São Paulo; Associação dos Profissionais e
Estudantes Musicoterapia do Estado de SP – APEMESP; Associação dos
Trabalhadores da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – ATDSESP;
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social – CNTSS e
Fórum Municipal de São José do Rio Preto. Pessoa Física: Psicólogo
profissional da Política de Assistência Social e profissional representante do
Fórum de Assistência Social do Estado de SP. Média de Participantes por
reunião: 10 pessoas
Conteúdo das reuniões: Controle Social, Frente Estadual e Parlamentar sobre
SUAS, Processo de Organização sobre as Conferências da Política de
Assistência Social. Discussão das demandas das várias regiões do Estado de
São Paulo sobre a resistência dos/as trabalhadores/as para efetivação da
Política Social. Construção de Estratégias de Apoio para fortalecimento da
organização de trabalhadoras/es do SUAS nas regiões. Elaboração de
posicionamentos Públicos para contribuição na mobilização e articulação
dos/as trabalhadoras/es.

Participação em 01 Encontro Nacional-FNTS que ocorreu em Santa Catarina
em Florianópolis no mês de Abril. 4º Seminário Nacional – Tema: Participação
Política e Controle Democrático discutiram-se estratégias de ação conjunta
entre trabalhadores e usuários/as nos Fóruns Estaduais e Municipais. Média de
Participação: 80 pessoas
Participação em 01 reunião do Fórum Nacional de Trabalhadoras/es do SUAS,
no mês de Fevereiro. Média de Participação: 20 pessoas
01 Roda de Conversa sobre análise de conjuntura para reflexão de como tem
sido conduzido às ações para efetivação das Políticas Sociais. Média de
Participação: 60 pessoas
02 Encontros Estaduais:
- Em abril, o tema desenvolvido no Encontro foi a Criação e Articulação dos
Fóruns Regionais e Municipais, estavam presentes, representações dos
Fóruns: Nacional Estadual e Regional do SUAS. Média de Participantes: 60
pessoas
- No mês de Setembro, lançamento da Frente Estadual em Defesa do SUAS e
da Seguridade Social, atividade que discutiu sobre o desmonte das Políticas
Públicas, estiveram presentes os Fóruns: Previdência; Saúde e FET SUAS,
além do representante da Frente Nacional em Defesa do SUAS e da
Seguridade, do Fórum Nacional de Trabalhadoras/ES do SUAS, do
representante dos usuários no CNAS, do Fórum de Assistência Social da
Cidade de São Paulo e do COMAS da cidade de São Paulo. Média de
Participantes: 40 pessoas
Objetivo da participação no Fórum de Trabalhadoras/es do SUAS foi
alcançado, porque os/as Assistentes Sociais e Diretores Estaduais e Regionais
contribuíram com outras categorias profissionais na organização dos Fóruns de
Trabalhadores nas diversas Seccionais do CRESS/SP, tais como, Baixada
Santista; Sorocaba; São José dos Campos; São José Rio Preto; Grande ABC,
Campinas, Araçatuba. Nas regiões de Marília e Presidente Prudente, fortaleceu
a organização dos trabalhadores já existentes, a partir do crescente número de
participantes nas reuniões, ocupação da representação nas reuniões do Fórum
Estadual.
Alguns Fóruns regionais na Grande São Paulo e região metropolitana, como:
Osasco, Guarulhos, Alto Tietê, se mantiveram na realização de diversas
atividades de mobilização dos trabalhadores, mas também, alguns não
conseguiram manter continuidade das ações, constituição e permanência de
Fórum.

Participar dos espaços de Fóruns de Trabalhadores contribuiu para que a
categoria de assistentes sociais diferencia-se as atribuições e responsabilidade
de Fóruns, Sindicatos e Conselhos de Categoria.
A realização dessas ações contribuiu para a organização, manutenção dos
Fóruns de Trabalhadoras/es, na perspectiva da Defesa da Seguridade Social
Laica e Pública. Aproximação com os movimentos sociais de usuários das
Políticas Públicas.
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO E INADIMPLENCIA
No exercício de 2016, a Comissão de Inscrição e Inadimplência pautou as suas
ações por meio de participação em GTs-Grupos de Trabalho a nível nacional e
também e a nível local de forma a aprimorar a qualidade dos serviços
prestados a categoria, principalmente no que se refere aos processos e
procedimentos de inscrição junto ao Conselho, e ao estabelecimento de politica
nacional de combate a inadimplência, a saber:








GT Padronização da base de dados: Houve participação do CRESS/SP
como representação da região sudeste apresentando um grande avanço
em 2016, onde se finalizou com sucesso a etapa de padronização da
base de dados das pessoas físicas em todo o Brasil, possibilitando
conhecer melhor o público atendido nos CRESS e anteceder à etapa de
recadastramento obrigatório que será muito importante para a categoria.
Esse GT ainda está em andamento, considerando que é preciso avançar
na padronização das informações referente à pessoa jurídica.
GT Inadimplência: Houve participação do CRESS/SP representando a
região sudeste no GT Nacional, levando pautas do enfrentamento à
inadimplência do Conjunto, explicitando o compromisso e a
responsabilidade das gestões com a sustentabilidade da autarquia como
patrimônio que possibilite atendimento e defesa da profissão com a
qualidade que se espera de um serviço publico. A política nacional foi
aprovada no ultimo encontro nacional, indicando o sucesso dos
trabalhos deste GT. (colocar link da política).
Processo de recadastramento da categoria e confecção de novo
documento de identidade profissional – DIP. Iniciado em 2016 o
processo de recadastramento obrigatório, e, por parte do CRESS/SP
desencadeou-se uma etapa piloto onde foram realizadas reuniões de
esclarecimentos com todos os funcionários (sede e seccionais), a fim de
oferecer maiores subsídios para as ações cotidianas que acarretariam
mudanças nos fluxos de inscrição, até então, existentes no Conselho.
Elaboração e aprovação da resolução que versa sobre fluxos para
inscrição de pessoa jurídica no CRESS/SP, aproximando os trabalhos
dos setores de inscrição, cobrança e fiscalização e organizando melhor

os fluxos de trabalho, garantindo lisura e transparência em todas as
etapas dos processos de pedidos de inscrição jurídica.

COMISSÃO NOVA SEDE
A Comissão tripartite é composta por diretores/as, funcionários/as e base
representativa da categoria para busca de imóvel para nova sede do conselho,
devendo seguir rigorosamente os critérios estruturais estabelecidos em Pleno,
além de acompanhar as avaliações jurídicas e técnicas para apreciação e
deliberação do Conselho Pleno.
A comissão, que antes tinha status de GT – Grupo de Trabalho obteve êxito em
seu objetivo principal que era a aquisição da nova sede para o CRESS/SP e
encaminhar demais procedimentos para a mudança de imóvel, no exercício de
2016.
Assim ocorreu a aquisição de imóvel integralmente compatível com a
necessidade do CRESS/SP, situado à Rua Conselheiro Crispiniano, 86,
República, São Paulo-SP, com aproximadamente 1400m2, distribuídos em
cinco andares, mais piso térreo, totalmente adaptável para pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida.
Assim ocorreu a apropriação de conhecimento técnico e jurídico referente à
critérios básicos para garantia de acessibilidade para PCD – Pessoa Com
Deficiência

e MR – Mobilidade Reduzida, bem como para menor

burocratização dos processos de compra e venda de bens imóveis do
CRESS/SP.
Com a compra deste imóvel, algumas ações já se vislumbram para fazer parte
das ações do planejamento de 2017, a saber:


Reorganização/recomposição da Comissão Especial, com apoio da
Comissão Permanente de Licitação;



Execução da licitação para venda de imóvel inservível na Rua Paula
Ney, Vila Mariana;



Execução de licitações para projeto arquitetônico de reforma, bem como
de execução da mesma (dois processos);



Elaboração de plano de mudança de sede, com definições logísticas e
provisionamento

de

aquisição

computadores, etc);


Mudança para nova sede;

de

bens

de

capital

(móveis,



Execução da licitação para venda de imóvel atual da sede, na Rua
Conselheiro Nébias, Campos Elíseos;



Dar apoio com a experiência às iniciativas congêneres para as
seccionais (reformas ou mudanças de escritório seccional)
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Durante o exercício de 2016 foram realizadas várias ações conforme a
legislação em vigor para atender as necessidades de funcionamento das
estruturas do CRESS-SP, a saber:
1. Inexigibilidade Revista CRESS;
2. Inexigibilidade Revista Emancipa – Marilene Coelho
3. Coffee-break
4. Inelegibilidade – Curso de formação continuada para diretores/as
5. Dispensa art. 24 – Manutenção do Telhado;
6. Serviços terceirizados
7. Manutenção de T.I
8. Revista Emancipa
9. Assessoria de Comunicação
10. Assessoria Jurídica
11. Website (Manutenção)
12. Confecção dos boletos de cobrança de
13. Manipulação de correspondência
14. Gráfica para a confecção do Jornal Ação
15. Acessibilidade do site

SETOR DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
O Setor de Fiscalização Profissional, dentro do que se preconiza enquanto
função precípua do Conselho objetivou como meta de todas as ações conforme
constam do Planejamento do Setor para o ano de 2016 o atendimento a
categoria e demandantes em geral com qualidade.
Para dar cumprimento a esta meta, o Setor de Fiscalização Profissional esta
composto por nove funcionárias sendo, uma coordenação do Setor, sete
agentes fiscal (uma vacância) e uma assistente administrativa.
O quadro de funcionárias atualmente encontra-se disposto regionalmente, a
saber:

Sede: quatro agentes fiscais atendem as regiões de São Paulo,
ABCDMRR, São José dos Campos, Santos e Sorocaba.

No âmbito da Sede, a Coordenação do Setor e a Assistente
Administrativo possuem atuação a nível estadual.

Ribeirão Preto e Bauru: uma agente fiscal.


Presidente Prudente e Marilia: uma agente fiscal.

São José do Rio Preto e Araçatuba: Vacância. Devido à vacância
de profissional desta região, o suporte foi realizado pelas agentes fiscais
lotadas na Sede e na Seccional de Campinas. Também está prevista a
realização de concurso público para cobertura da vaga em vacância.
O Conjunto CFESS/CRESS, ao longo de suas gestões, vem norteando as
ações da fiscalização pautadas numa política nacional, a qual se fundamenta
na defesa do projeto ético-político da profissão, imprimindo, como centralidade,
um caráter educativo e preventivo nas atuações junto à categoria e sociedade
em geral.
Com a construção da Política Nacional de Fiscalização do Exercício
Profissional do Assistente Social – PNF, Resolução CFESS nº 512, de
29/09/2007 (atualização da primeira versão da PNF, de 1.997, e da Resolução
CFESS nº 382, de 21/02/1.999), agregou-se aos seus eixos, diretrizes e
objetivos a normatização de procedimentos, a composição e competências da
Comissão de Orientação e Fiscalização – COFI, as competências dos/as
Agentes Fiscais, dentre outros.
Desse modo, requer uma organização condizente dos Conselhos de
Fiscalização para dar cumprimento à sua função precípua.
Segundo o artigo 9º da PNF: “Para execução e concretização da atuação
técnico-política da COFI, os CRESS deverão priorizar ações que viabilizem
meios e recursos financeiros para estruturação de um serviço de orientação e
fiscalização, integrado por agente fiscal e funcionários administrativos que
responderão pelas demandas rotineiras do setor, em cumprimento ao plano de
ação definido pela COFI e de sua organização administrativa, sempre sob a
direção dessa Comissão”.
A Politica nacional de Fiscalização possuem três dimensões, as quais devem
ser compreendidas e implementadas de forma articulada, com centralidade na
dimensão político-pedagógica:
Dimensão afirmativa de princípios e compromissos conquistados: Expressa a
concretização de estratégias para o fortalecimento do projeto ético-político
profissional e da organização política da categoria em defesa dos direitos, das
políticas públicas e da democracia e, consequentemente, a luta por condições
de trabalho condignas e qualidade dos serviços profissionais prestados.
Dimensão político-pedagógica - Compreende a adoção de procedimentos
técnico-políticos de orientação e politização dos assistentes sociais, usuários,
instituições e sociedade em geral, acerca dos princípios e compromissos éticopolíticos do Serviço Social, na perspectiva da prevenção contra a violação da
legislação profissional.
Dimensão normativa e disciplinadora - Abrange ações que possibilitem, a partir
da aproximação das particularidades sócia institucional, instituir bases e
parâmetros normativo-jurídicos reguladores do exercício profissional, coibindo,
apurando e aplicando penalidades previstas no Código de Ética Profissional,
em situações que indiquem violação da legislação profissional.
Possuindo como base de atuação as dimensões supracitadas, a fiscalização do
trabalho profissional objetiva com a sua ação:
 Melhoria da qualidade da prestação dos serviços aos usuários.
 Defesa da profissão e do espaço profissional: condições de trabalho,
defesa das prerrogativas da profissão, esclarecimentos à sociedade






sobre a profissão.
Prevenção de violação à normatização da profissão.
Politização das relações, visando qualificar/fortalecer os/as assistentes
sociais na defesa das suas prerrogativas profissionais.
Ações na defesa dos direitos e das políticas públicas.
Recomposição de direitos violados - dos Assistentes Sociais (como
Desagravo Público) e terceiros (Processo Disciplinar Ético).

Ações disciplinadoras (exercício irregular, ilegal, condições de
trabalho, etc.).

Para alcançar os objetivos acima, o Setor de Fiscalização Profissional
desempenhou a seguintes ações:
Plantões/Atividades Administrativas Internas:
Planejado: 1.500
Realizado: 1.088
Os plantões realizados possui como meta principal o atendimento à população
em geral sobre o exercício da profissão, em defesa da qualidade dos serviços
prestados, e para a realização de ações administrativas internas e
organização/preparação ao desenvolvimento de ações externas.
Os mesmos são realizados diariamente no período das 12h às 18h, para
atendimento à categoria/público em geral, sendo o mesmo horário de
atendimento dos demais Setores.
Na Sede (capital) há plantões diários, realizados pelas quatro agentes fiscais
lotadas, prestando atendimento às demandas da região e também às outras
regiões que dão cobertura, a exemplo, as Seccionais do ABCDMRR, Santos,
Sorocaba e de São José dos Campos, com apoio da Coordenação do Setor e
da Assistente Administrativa.
Nas Seccionais nas quais estão lotadas as outras três agentes fiscais, há
plantões às 3ª ferias: Ribeirão Preto (prestando atendimento também as
demandas de Bauru), Presidente Prudente (atendendo também as demandas
de Marília) e Campinas.
Nas Seccionais onde não há plantão, os atendimentos, sempre que
necessários, são agendados pela agente fiscal de referência, procurando
conciliar com outras atividades no município/reunião com a direção.
Nos plantões são realizados todos os atendimentos que chegam ao Conselho:
- Por telefone – esclarecimentos e orientações quanto ao cumprimento das
exigências ao exercício da profissão; informações sobre as normativas da
profissão; sobre questões trabalhistas (piso, carga horária, entre outras, com
esclarecimentos gerais e orientações para que se contatem os órgãos
competentes, se for o caso); condições de trabalho; dúvidas sobre supervisão
de estágio; atribuições profissionais incompatíveis; autonomia profissional;
orientações para formalização de denúncia ética e desagravo; dentre outros.
- Por e-mail - resposta aos e-mails direcionados ao Setor, versando sobre as
citadas questões.
- Pessoalmente - Orientações gerais aos profissionais e demandantes, em
geral, que comparecem ao Setor para serem atendidos, com agendamento ou
de forma espontânea; muitas vezes, direcionados pelos demais setores.
- Fax/Correio – Recebimento/envio de documentos e correspondências
diversas e encaminhamentos pertinentes, como: contato telefônico,
encaminhamento de ofício, encaminhamento à direção, outros setores,

assessoria jurídica, etc.
- Registro do Plantão – Nos locais de plantão os atendimentos e orientações
prestadas são registrados em caderno de registro, o que propicia o
acompanhamento das demandas por toda a equipe do Setor, no caso da Sede
(dados
dos
atendimentos
feitos
pessoalmente,
por
telefone,
informações/recados entre a equipe, etc.).
- Malote - Organização semanal do malote de todas as Seccionais (envio e
recebimento), pela Coordenação do Setor/Assistente Administrativa, na Sede,
contendo documentos diversos: devolução de prontuários com pareceres ou
solicitação de providências da Assessoria Jurídica; documentação pertinente às
demandas atendidas pelas agentes fiscais; documentos rotineiros em geral.
Essas demandas são encaminhadas à Assessoria Jurídica, Comissão de Ética,
dependendo da situação, apreciadas pela Coordenação do Setor, com
manifestação/despacho, dentre outros. No interior, o malote é organizado
pelas agentes fiscais/funcionário administrativo.
- Acompanhamento das demandas atendidas durante a semana: relatórios,
ofícios, contatos, apropriação das legislações que têm rebatimento na ação do
Conselho/Fiscalização e que dialogam com as demandas da categoria.
- Planejamento e organização de visitas/atividades: solicitação/prestação de
contas para a Contabilidade, abertura de prontuários, contato com os
profissionais/instituições
para
verificação
do
horário
de
funcionamento/atendimento do Serviço Social, pesquisas de horários/opções
de transporte, etc.
- Atualização de instrumentais/Sistemas: SISCAF/Módulo ProcessosFiscalização, planilha de andamento de prontuários, por SubCOFI, agenda
online do Setor, agenda física coletiva do SFP/Sede.
- Interface entre os setores para celeridade das providências necessárias às
demandas e outros: solicitação ao Setor de Cobrança e/ou de Inscrição para
verificação da situação dos profissionais, dentre outros; interface com a
Biblioteca no que se refere, principalmente, ao acompanhamento dos anúncios
de empregos e concursos; Folha de Ponto e Ocorrências para o RH, dentre
outros.
- Interface e atendimento, pelas AFs, às solicitações da coordenação do SFP e
direção: levantamentos, manifestações, elaboração de ofícios, análise de
documentação, providências administrativas.
- Providências administrativas diversas de todo o Setor como: arquivamento de
documentação; leitura de documentos, e-mails internos, etc.
- Acompanhamento dos Concursos.
- Acompanhamento dos Campos de Estágio.
- Supervisão de estágio, quando há estagiários no Setor – no momento não há.
Além dos plantões, todas as agentes fiscais realizam, regularmente, atividades
internas em outros dias da semana (deslocamento à sede para procedimentos
burocráticos internos), em virtude do volume de atividades administrativas, já
que têm que conciliar as atividades externas e internas, na medida em que não
há suporte administrativo à realização (ofícios, notificações) e preparação das
ações (levantamentos à organização das atividades externas).
Quando a agente fiscal se organiza, para além do dia planejado do plantão, em
outras datas, para desenvolver atividades administrativas internas e surge
qualquer tipo de demanda ou pessoas para atendimento nesses outros dias
(especialmente as agentes fiscais lotadas no interior), são regularmente

encaminhados os procedimentos necessários e feitos os atendimentos.
Por isso verifica-se um volume significativo de dias para a realização dos
plantões e dias para atividades administrativas internas: 1.088 vezes.
Visitas e Reuniões com a Categoria e Instituições:
Planejado: 450
Realizado: 416
A quantidade referida, 416, estão contempladas todas as modalidades de
visita, como, também, as reuniões com grupos de profissionais e com
instituições que contaram com a participação de funcionárias do Setor de
Fiscalização Profissional.
A principal ação do Conselho consiste na realização das visitas de fiscalização,
uma vez que propiciam o contato, in loco, com as pessoas que demandam a
sua atuação ou os sujeitos/instituições objeto das intervenções. Qualquer visita
pode ser demandada pela categoria, como também pelos empregadores,
usuários e outras pessoas que tenham conhecimento de situações com
indícios de irregularidades ou requeiram orientações/intervenções específicas.
O CRESS/SP, também, é demandante de visitas, seja a partir de estudos ou
situações identificadas pelos fiscais natos (conselheiros/as), ou mesmo pelos
setores ou comissões estaduais.
As visitas, em geral, objetivam especialmente: orientar com base na legislação,
garantindo a legalidade do exercício profissional; garantir espaço de divulgação
dos instrumentos legais e políticos da profissão; esclarecer o papel e
competências do CRESS; prevenir situações de exercício ilegal, irregular,
infração disciplinar e ética, dentre outros; orientar os empregadores quanto às
exigências legais para contratação de assistentes sociais e estagiários; abordar
questões do trabalho profissional; discutir e publicizar as ações do Conselho;
mobilizar a categoria para as atividades do Conselho e relacionadas aos
direitos.
Há algumas modalidades de visitas, as quais, além dos objetivos acima
elencados, a partir de suas especificidades são denominadas no CRESS/SP
de:






Visitas de Averiguação: originadas no atendimento diário, no CRESS
(por telefone, e-mail, correspondência, pessoalmente), ou identificadas
às necessidades de visita pelo próprio Setor de Fiscalização ou pela
direção e categoria que participa das comissões. As situações mais
comuns referem-se ao exercício ilegal da profissão (por pessoas sem a
formação em Serviço Social ou com a formação, mas sem inscrição/com
a inscrição cancelada); exercício da profissão com inscrição em outro
Estado ou sem a inscrição secundária; condições de trabalho
inadequadas; utilização indevida da expressão Serviço Social; número
excessivo de estagiários por supervisor de campo; supervisão de
estagiários de forma indireta, dentre outros.
Visitas de Orientação e Esclarecimento: situações diversas ou dúvidas
sobre a regulamentação/normatizações da profissão que requerem
orientação aos profissionais e empregadores; intermediação e
fortalecimento/ampliação da politização dos profissionais.
Visitas de Rotina: podem se dar por áreas de atuação ou segmentos







delimitados, a partir da definição de projetos mais amplos de
levantamento de dados, com vistas a conhecer a atuação das
instituições empregadoras e do Serviço Social, resultando na
compilação e análise do conteúdo, com publicização à categoria e,
também, de forma esporádica, como estratégia inicial de
aproximação/identificação dos serviços.
Visitas Preventivas: abordagem dos instrumentos legais da profissão e
do projeto ético-político do Serviço Social, especialmente dos seus
princípios éticos, relacionando-os, de forma reflexiva, ao cotidiano do
trabalho profissional.
Visitas de Lacre: atendendo ao disposto na Resolução CFESS nº
556/09, que trata dos procedimentos à lacração do material técnico e do
material técnico-sigiloso do Serviço Social, quando há o fechamento da
instituição, encerramento das atividades do Serviço Social ou a
demissão/exoneração do/a profissional, sem a iminência de substituição.
Visitas sobre Inscrição Jurídica: visitas de identificação da atuação das
instituições, conforme previsto nas normativas de concessão de registro
às empresas, após o processo de deferimento das inscrições.

Realização de reuniões: além das modalidades de visitas, acima citadas, o
SFP realiza reuniões com os profissionais de uma mesma instituição ou, em
determinadas ocasiões, agregando as Assistentes Sociais de um mesmo tipo
de serviço, uma mesma secretaria, área de atuação ou do mesmo município.
Eventos como Participante:
Planejado: 60
Realizado: 64
Destacamos que planejamos 60 eventos que deveriam contar com a presença
de funcionárias do Setor; contudo, a quantidade referente ao que foi realizado
(64 vezes) trata-se da soma das participações e não da soma dos eventos, já
que uma mesma atividade pode contar com a participação de mais de uma
funcionária.
Avaliamos que estas atividades são momentos privilegiados para subsidiar o
desenvolvimento das ações rotineiras e proporcionar capacitação constante e
alinhamento de entendimento ético-político e normativo-jurídico. A participação
da equipe nos eventos, que não contam necessariamente com uma atuação
mais ativa, ou seja, como palestrante/expositor/debatedor ou similar, tem sido
da maior importância para a qualificação e politização permanente,
imprescindíveis para subsidiar a atuação rotineira do Setor, já que, como
demonstrado, as visitas, reuniões e demais atividades são realizadas em
diversas áreas de atuação, contemplando questões as mais diferenciadas que
em muito demandam da equipe sobre conhecimentos gerais e específicos,
sobretudo, quando a equipe é acionada a fazer exposições, participar de
debates e similares, em nome do Conselho.
Não se trata, assim, de capacitação personalizada. O conhecimento acumulado
nessas atividades é multiplicado em todas as ações que o Setor conduz ou
participa, seja um contato telefônico, uma visita, uma palestra, um material que

é elaborado, a interlocução
documentos/prontuários, etc.

com

a

direção

na

análise

dos

Exposição em Eventos:
Planejado: 0
Realizado: 18
Tal tipo de atividade é essencial para garantir ações/conteúdos de cunho
político-pedagógico e, por extensão, a prevenção da incidência de infrações
éticas e disciplinares. Considerando a importância das visitas, conforme
relatado em item especifico, e de outras atividades atribuídas ao SFP, a
exposição em eventos não é uma prioridade do setor, porém, conforme nos foi
demandado atendemos à18 exposições.
Nesse item levantamos as agendas que o SFP tem cumprido, contemplando
atividades de cunho político-pedagógico mais amplas, como oficinas, debates,
rodas de conversas, que contam com exposições das funcionárias, mais
comumente a respeito ou relacionadas às normativas da profissão ou sobre o
trabalho desenvolvido. Não foi feito planejamento por não depender, em
absoluto, do próprio Setor, tal modalidade de participação.
Tais estratégias otimizam o acesso do Conselho à categoria, atingindo um
universo maior de profissionais numa mesma atividade e concretizando ações
preventivas, de orientação, capacitação, reflexões ético-políticas, possibilitando
a identificação de irregularidades, ou seja, é uma estratégia de potencialização
e implementação de todas as dimensões da PNF
Reuniões Internas:
Planejado: 150
Realizado: 261
Da forma como apontado no item eventos como participante, foi planejado um
quantitativo de atividades; mas o levantamento do quantitativo de
participações, visou englobar as ações desmembradas/detalhadas de todo o
Setor, por isso a diferença no resultado do ano de 2016.
As participações, aqui consideradas, são aquelas voltadas especificamente às
discussões e definição de encaminhamentos das questões da COFI, SubCOFIs,
Grupos de Trabalho, reuniões com outros setores e do próprio setor (equipe lotada na
Sede e todo o Setor), dentre outras, que exigem nossa presença constante, assim
como, em muitas delas, também a preparação para a sua realização e o envolvimento
nos desdobramentos pós-atividade, seja em conjunto/colaboração com a direção ou
assumindo por completo as ações, pelo Setor.

Concursos (início dos procedimentos):
Planejado: 180
Realizado: 121
Houve uma diferença no valor projetado para maior ao que foi realizado.
Indicamos uma quantidade com referência no dado do que foi realizado no ano
anterior. Atribuímos a diferença às eleições gerais (para as gestões das
prefeituras), interferindo na realização dos concursos, levando-se em conta o
estabelecimento de prioridades no final dos mandatos e o prazo legalmente
estabelecido, em relação ao pleito eleitoral, para a convocação de candidatos
aprovados.
É realizado o acompanhamento de todos os concursos públicos na jurisdição

de São Paulo, em cumprimento ao que prevê a Lei 8662/93, por garantir a
participação de assistentes sociais nas bancas de concursos. Nesse sentido a
atuação do SFP, de forma rotineira, ocorre em relação à composição da banca
e é realizada de forma centralizada na Sede, com os seguintes procedimentos:
1. Recebimento dos editais de concursos encaminhados pelo Setor
Biblioteca;
2. Elaboração de ofício com informações sobre o CRESS e as
prerrogativas da profissão em compor a banca, com o prazo de quinze
dias para retorno;
3. Arquivo de cópia do ofício em pasta própria para os Concursos – já que,
a princípio, não há abertura de prontuário;
4. Preenchimento do quadro de concursos organizado pelo Setor, onde
consta:
 Identificação do Concurso: prefeitura, nº de vagas, carga horária,
salário;
 Seccional (atualmente há um quadro por Seccional);
 Identificação da empresa responsável pelo concurso;
 Data e número do ofício enviado;
 Nome dos Assistentes Sociais e número de registro no Conselho
(informação incluída após resposta ao nosso ofício) e a situação
cadastral dos AS´s (verificação feita no SISCAFw);
 Prazo para resposta;
 Prazo da resposta;
 Providências: data das respostas recebidas/encaminhamentos
realizados.
Caso os ofícios não sejam respondidos, imediatamente é enviada notificação
administrativa, e, sendo necessário, a demanda é encaminhada à Assessoria
Jurídica para envio de Notificação Extrajudicial (via cartório – no momento de
envio ao jurídico é aberto prontuário) e, se ainda não respondido, é solicitado
ao jurídico a formalização da Ação Judicial competente (após indicação da
COFI para avaliação e possível deferimento do Conselho Pleno).
Quando detectada situação irregular dos profissionais que compõem a banca,
o agente fiscal da região intervém no que for necessário: contato telefônico;
visita; ofício, entre outros procedimentos (abrindo-se prontuário).
Quando detectada irregularidade no edital referente à profissão (ex: exigência
de escolaridade de nível médio; atribuições, etc.), é feito o envio de ofício, pela
agente fiscal de referência da região, com abertura de prontuário.
Outras situações que constam da Política de Acompanhamento de Concursos:




Quando é identificado baixo salário, pela Biblioteca, não é feita a
divulgação no site e é informado o Setor, à parte, que inclui no ofício da
banca esta informação (com conteúdo político, por não haver piso
salarial), solicitando manifestação.
Carga horária irregular: é enviado ofício, ao órgão contratante, com
cópia à empresa que realiza o concurso. Na ausência de resposta,
mesmo após a reiteração do ofício, ou no recebimento de resposta



negativa, as ações político-administrativas no Setor são encerradas (a
partir do momento em que o Ministério Público passou a arquivar nossas
representações), ficando na dependência de ações políticas, pela
direção.
Inadequação na nomenclatura da formação ou da profissão, por
exemplo: formação em Assistência Social ou profissão de Assistência
Social, inclui-se, no ofício padrão sobre a banca, informação com a
nomenclatura correta, com solicitação de correção – centralizado na
Sede, por tratar-se de situação mais corriqueira e de fácil
resolução/conteúdo padronizado.

Como se conseguiu garantir os procedimentos (envio de ofício, seguido de
notificações e ações judiciais, quando necessário), para todos os concursos
que o Setor teve conhecimento, avaliamos que atingimos plenamente os
objetivos.
Credenciamento de Campos de Estágio:
Planejado: 300 listagens
Realizado: 601 (recebimento de listagens: 421; credenciamentos online: 180)
Foi projetada uma quantidade abaixo do que foi realizada. Temos tido, de forma
crescente, em decorrência do aumento das turmas de alunos, em cursos
presenciais e principalmente à distância, a ampliação da inserção de discentes
em campos de estágio, desdobrando-se nos credenciamentos dos campos de
estágio, na medida em que consta da lei de regulamentação da profissão (Lei
Federal 8.662/93) a exigência do credenciamento junto aos CRESS de todos
os campos de estágio.
Tal demanda nos exige um acompanhamento constante, com o maior rigor,
pois são diversas as ações, dados a serem conferidos e
contatos/encaminhamentos posteriores com as unidades de formação
acadêmicas.
Em resumo, as ações/procedimentos realizados rotineiramente:
1. Após o recebimento das listagens, é feita a verificação da situação
cadastral dos profissionais, no banco de dados: registro ativo,
cancelado, suspenso, interrompido, sem registro.
2. Solicitação de esclarecimento, de confirmação ou complementação de
dados à Coordenação de Estágio ou Coordenação do Curso, por e-mail,
quando há nomes de profissionais não localizados (inicialmente não são
abertos prontuários para essas situações, pois podem tratar-se apenas
de erros de digitação e quando há a correção dos dados, encerram-se
as pendências).
3. Orientações diversas, por e-mail, em relação à melhor
organização/remessa dos dados.
4. Reprodução de partes das listagens que apresentam irregularidades,
como: profissionais com a inscrição cancelada ou sem registro; com
registro em outro CRESS; inscrição interrompida; nomes não localizados
(após retorno ao e-mail, mantendo-se as pendências, como citado
acima); profissionais de outras áreas na supervisão de campo; número
excessivo de estagiários por supervisor de campo; para abertura de

prontuário e encaminhamentos pertinentes.
5. Envio de notificação administrativa ao final do semestre, pela Sede, com
assinatura da Coordenação da COFI, constando o descumprimento do
prazo previsto na Resolução CFESS 533/08. Se não respondida, é
encaminhado o prontuário ao jurídico para formalização de Notificação
Extrajudicial, e, por fim, Ação Judicial.
6. Outras ações eventuais: convocação no CRESS ou agendamento de
reunião na faculdade com os profissionais responsáveis para prestar
esclarecimentos ou para orientá-los sobre situações diversas.
O Setor garantiu a realização plena de tal ação, na medida em que efetivou o
acompanhamento de todos os cursos e deu andamento, com a abertura de
prontuários, em situações com irregularidades identificadas no credenciamento
de estágio, notificando as instituições que não realizaram o cadastramento.
O processo de implementação do Sistema de Cadastramento de Campos de
Estágio online ainda não teve a adesão de todas as unidades de ensino, com
uma diferença importante em relação ao credenciamento da forma tradicional:
documentos digitados/impressos.
Ofícios:
Planejado: 750
Realizado: 663
O dado projetado em relação à elaboração/envio de ofícios ficou próximo ao
que foi, de fato, realizado.
Para as situações que necessitam de adequação, solicitação de
esclarecimentos, agendamentos, documentação, reiteração de esclarecimentos
efetuados por ocasião da visita e/ou reunião, são encaminhados ofícios. Em
praticamente todas as visitas realizadas é enviado ofício, o que possibilita a
reiteração do que foi informado/discutido presencialmente, concretizando de
modo mais aprofundado nossa intervenção na perspectiva político-pedagógica
e, também, a fim de formalizar/oficializar as nossas orientações/ações de forma
mais organizada (com exceção das visitas de rotina por área/segmento de
âmbito estadual, quando há um grande volume de atividades – contudo, em se
constatando irregularidades nas situações específicas, é aberto prontuário e
dado os encaminhamentos regularmente previstos).
Em suma, tal item comporta:







Elaboração de ofícios contendo a reiteração das orientações dadas nas
atividades/requisições de adequação, abordando as legislações,
pareceres jurídicos ou demais documentos necessários.
Numeração dos ofícios, que seguem ordenamento registrado num
arquivo digital próprio de registro dos ofícios: na Sede, numeração
específica do Setor; no interior, por Agente Fiscal.
Postagem dos ofícios, registrando-os em livro geral de correspondência,
na Secretaria.
Quando necessário, preencher o AR - Aviso de Recebimento dos
Correios.
Arquivo de cópia desse ofício no prontuário e em pasta digital própria
onde são arquivados todos os ofícios do Setor.
Recebimento da resposta aos ofícios, arquivando-os nos prontuários.




Reflexão e discussão sobre a demanda no Setor e na Sub-COFI,
quando necessário.
Reiteração de ofícios, quando necessário.

Notificações
Planejado: 150
Realizado: 96
Os dados indicam, entre outros fatores, que os ofícios enviados tiveram mais
retorno ao que tinha se dado no ano anterior, não exigindo, em tantos casos, a
continuidade via formalização da notificação administrativa.
Os ofícios e notificações não representam a totalidade das ações burocráticas,
como os emails institucionais, documentos elaborados ao Setor de Recursos
Humanos e Contabilidade, levantamento de informações, compilação de
dados, organização de correspondências, malotes, envio e recebimento de
documentos para assessoria jurídica, dentre tantos outros procedimentos
realizados cotidianamente.
Mesmo assim, os dados em questão reforçam a necessidade da presença das
agentes fiscais para o desenvolvimento de atividades internas, extrapolando os
dias individualmente programados para o atendimento à população
demandante – como já apontado.
Prontuários anos anteriores em andamento:
Planejado: 300
Realizado: 400
Não foi arquivada, ao final do ano anterior, a quantidade esperada de
prontuários, por motivos diversos: falta de tempo hábil ao acompanhamento
mais rigoroso dos prazos das várias etapas que compõem as demandas/
prontuários; atraso no recebimento das respostas de ofícios/notificações, o que
demanda mais tempo em andamento dos prontuários, lacunas no atendimento
de requisições, demandando-nos a reenviar as solicitações.
Isso fez com que a quantidade de prontuários em andamento, relativa a
demandas geradas e procedimentos iniciados em anos anteriores ficasse em
quantidade maior do que o esperado, gerando, consequentemente, um volume
maior de trabalho: o acompanhamento das etapas e efetivação dos
procedimentos pertinentes, como envio e reiteração de ofícios, envio de
notificações administrativas, internamente pelo Setor, e remessa dos
prontuários ao jurídico para formalização de notificações extrajudiciais (via
cartório), como, também, em última etapa, encaminhamento de prontuários
para a pauta das reuniões da Comissão de Orientação e Fiscalização – COFI,
para apreciação e definição de encaminhamentos pertinentes, o que inclui à
definição de remessa ao jurídico para formalização de ação judicial.
Abertura de Prontuários:
Planejado: 300
Realizado: 361
A quantidade de prontuários abertos no ano, 361, ficou acima do planejado,
300, o que indica a ampliação no recebimento de demandas de averiguação e
orientação, assim, como, maior quantidade de visitas de rotina, por segmento
regional, definidas nas SubCOFIs (para tais visitas são abertos prontuários,
diferente das visitas de rotina de âmbito estadual, que foi o que ocorreu, no

ano, nos equipamentos da Fundação Casa).
Todos os prontuários abertos pelo Setor/Estado são numerados pelo Módulo
Processos/Fiscalização, do SISCAF - banco de dados do Conjunto
CFESS/CRESS. O módulo permite alimentar dados do prontuário
(identificação, tipo de demanda, região, agente fiscal, partes envolvidas,
resolução/lei relacionada, e também a data e tipo de andamento dos
procedimentos efetuados, dentre outros).
Para todas as demandas de averiguação de irregularidade, orientação,
esclarecimento, rotina (com exceção de projetos estaduais mais amplos) são
abertos prontuários físicos, nos quais são registrados todos os procedimentos
envolvidos nas demandas e juntada a documentação pertinente, como:









Extrato da ata da reunião em que foi pautada a demanda – conforme
situações indicadas de distribuição ou deliberação de demandas.
Descrição da demanda.
Formulário de recebimento da demanda (geralmente por telefone ou
pessoalmente), pelo funcionário administrativo ou formulário de
encaminhamento de documentos via outros Setores.
Contatos realizados por telefone, e-mail, pessoalmente, com os
demandantes/instituição/outros.
Troca de e-mails com a Coordenação do Setor, direção, outros setores.
Termo de Visita utilizado por ocasião da visita.
Instrumental preenchido da PNF: Relatório de Visita de Fiscalização ou
outro roteiro/instrumental, quando for o caso.
Relatório da visita digitado - em geral, são elaborados relatórios das
visitas/reuniões.

Quando já há o instrumental preenchido, o relatório é feito somente com
informações que se destacam ou que não constam do preenchimento do
formulário, assim, como, do Termo de Visita, além de impressões e
considerações, se necessário.
Solicitação de parecer/retorno da Assessoria Jurídica, se necessário.
Ofícios enviados.
Respostas de ofício.
Reiteração de ofício, se necessário.
Envio de notificação administrativa, se necessário.
Envio de notificação extrajudicial, se necessário (pela Assessoria Jurídica).
Ação judicial (pela Assessoria Jurídica, mediante apreciação da COFI e/ou do
Conselho Pleno).
Extrato de atas de reuniões com apreciação da demanda: SubCOFI, COFI,
Setor, Direção.
Manifestação à Coordenação SFP, com devolutiva desta, em qualquer etapa do
andamento da demanda, S/N.
Arquivamento do prontuário quando finalizadas as intervenções, depois de
aceite da Coordenação do Setor e ciente da SubCOFI/COFI (ou o inverso, a
depender da situação).
Existem pastas próprias de arquivo na Sede/SFP, onde são arquivados os
prontuários das demandas atendidas pelos agentes fiscais lotadas na capital.
No caso das Seccionais, as agentes fiscais mantêm um arquivo para essa

finalidade.
Elencamos, a seguir, as informações que mais se destacaram no item Tipo de
Processo, extraídas do Módulo Processos/Fiscalização, que são as situações
envolvendo exercício ilegal:
Exercício ilegal: Por Leigo
Exercício ilegal: Por Assistente Social - Bacharel sem Inscrição
Exercício ilegal: Por Assistente Social - Registro Cancelado
Exercício ilegal: Por Aluno de Serviço Social (sem supervisão de
campo)
Exercício ilegal: Outro - especificar
Exercício Irregular: Atuação em São Paulo Estado com registro em
outro CRESS

17
11
70
4
3
5

Exercício ilegal é uma das situações mais presentes nas demandas de
averiguação. Trata-se de situações de descumprimento da Lei Federal de
Regulamentação da Profissão nº 8.662/93, tendo havido definição política do
CRESS/SP pela aplicação da Resolução CFESS nº 590/10 nos casos
envolvendo assistentes sociais atuando com o registro cancelado (a pedido ou
ex-officio), sem a realização de inscrição ou com inscrição em outro Estado.
Para os demais casos (leigos, instituições e alunos), apesar da possibilidade da
aplicação da resolução, manteve-se a Representação Criminal no Ministério
Público ou ações político-pedagógicas.
Foi elaborado pelo Setor documento específico contendo os fluxos, os
procedimentos e instrumentais à aplicação da referida resolução, com
apreciação do jurídico e aprovação da COFI e do Conselho Pleno, na gestão
2011/214.
Em síntese:
- Como nas demais situações de averiguação de irregularidade, ao
identificarmos situações relacionadas à resolução, é aberto prontuário,
realizada visita e solicitado que o profissional regularize a situação – caso
ainda esteja atuando com o registro cancelado. Se não estiver mais atuando,
deve-se apenas ser qualificado o período de irregularidade, o que irá
determinar o valor correspondente da multa (conforme definição da resolução).
- O prontuário é encaminhado à coordenação do setor, que, após conferência,
remete à assistente administrativa do Setor para a impressão da notificação,
juntando o boleto da multa (solicitado ao Setor de Cobrança).
- O prontuário permanece um período com a Assist. Administrativa, que remete
à Coord. do Setor, após recebimento da informação do pagamento da multa,
pelo Setor de Cobrança, para ciência e devolução para arquivamento –
remetendo à agente fiscal responsável.
- Caso não seja feito o pagamento, após determinado período, a fiscalização
não tem mais ação na demanda, permanecendo o valor pendente como
inadimplência, com a responsabilidade do Setor de Cobrança no
encaminhamento dos procedimentos de praxe à sua cobrança pelas vias
administrativas e judiciais.
- O profissional pode não efetuar o pagamento da multa e apresentar a sua
impugnação, após 30 dias do recebimento da notificação. Nesses casos, o

Setor remete à apreciação do jurídico e, em seguida à resposta, pauta em
reunião da COFI, que emite parecer, em ata, e pauta para deliberação do
Conselho Pleno.
- A Secretaria comunica a decisão ao profissional (assinada pela presidência),
que ainda pode apresentar recurso ao CFESS (Conselho Federal). Caso o
profissional não apresente recurso ao CFESS ou, em apresentando e havendo
confirmação da decisão do CRESS/SP, é enviada nova notificação, sem
possibilidade de apresentar novos recursos internamente.
- Há a possibilidade do profissional, ao comparecer ao CRESS para regularizar
a situação, após o recebimento da visita (ou mesmo quando é identificada a
irregularidade pelo Setor de Inscrição/Funcionário Administrativo das
Seccionais, geralmente no pedido de reinscrição), optar pela resolutividade
imediata da situação, com a retirada do boleto (ou negociação dos valores).
Isso é importante porque desonera o Setor do posterior envio da notificação –
mas, para isso, os funcionários devem comunicar/orientar o profissional sobre
os procedimentos da resolução 590/10 e da possibilidade de retirada do boleto
da multa, com a assinatura de declaração contendo termos de desistência de
apresentação da impugnação (mesmo nesses casos, os funcionários
administrativos encaminham a documentação ao Setor, que abre o prontuário
para registrar no SISCAF a situação, tanto para o seu acompanhamento, como
para termos o histórico completo das situações envolvendo os profissionais).
Por fim, avaliando as ações, de forma geral, partimos da questão central: a
exigência legal que justifica a existência da instituição reside na função de
fiscalizar a profissão, o que nos remete à concepção de fiscalização que
defendemos, conforme discorremos inicialmente, que tem por finalidade a
defesa/preservação da qualidade dos serviços prestados à população usuária,
concretizada por meio das várias dimensões da Política de Fiscalização, com
centralidade na dimensão político-pedagógica.
SETOR DE SECRETARIA
O Setor de Secretaria possui um quadro de cinco funcionários e possui como
atribuição principal o apoio na execução de ações promovidas pela direção e
manutenção da estrutura física do CRESS/SP
No exercício de 2016 a secretaria executou as atividades abaixo descritas para
dar cumprimento aos objetivos traçados pelo setor, a saber:


A Secretaria assumiu diversos novos procedimentos, especialmente na
área de compras, devido às novas exigências do TCU. Hoje a Secretaria
agrega várias funções distintas eventos, processos e denúncias éticas,
manutenção predial, compras, contratações de serviços, licitações,
almoxarifado, correspondência e suporte à direção.

AÇÕES PLANEJADAS
AÇÕES REALIZADAS
Compras de eletroeletrônicos,
38 processos administrativos
materiais
de
informática,
mobiliário: Sob demanda.
Processo administrativo para Compra de:

Para cada compra abrir processo
administrativo contendo:
- solicitação do serviço/compra
- pedidos de orçamentos
- orçamentos recebidos
- aprovação do orçamento pela
direção
certidões
da
empresa
vencedora
- boleto/fatura/nota fiscal da
empresa vencedora

- ventiladores.
- aparelhos telefônicos: 03 processos.
- Compra de sacos fronha para jornal.
- Cartões de visita para Coordenação e
Assessoria Política.
- Impressão de livretos de Nota Técnica
Processo administrativo para Compra de
cartões de visita
- Contratação de tradutor/a de libras para
Evento da COFI em Santos.
- Contratação de tradutor/a de libras para
Encontro da CAEDH em São Paulo.
- Contratação de fotógrafo/a para Evento
do Dia do/a Assistente Social em São
Paulo.
- Aquisição de E-CPF.
Contratação
de
conserto
para
impressora do auditório.
- Contratação de empresa para reforma
referente acessibilidade da Biblioteca.
- Levantamento de preços para serviços
gráficos.
- Levantamento de preços de serviços de
coquetel.
- Compra de carimbos Setor de
Fiscalização Profissional.
- Aquisição de cartões de visitas para
Fiscalização e Comunicação.
- Montagem audiovisual (DJ) para
lançamento da Revista Emancipa.
- Transporte e armazenamento de
documentos que estavam na Biblioteca.
- Levantamento de preços da Revista
Emancipa.
- Conserto de impressora do Setor de
Inscrição.
- Contratação de mala direta para
convocação da Assembleia Geral.
- Impressão de apostila para delegação
do Encontro Nacional CFESS/CRESS.
- Levantamento de preços para licitação
de materiais de escritório.
- Levantamento de preços para licitação
de produtos de higiene e limpeza.
- Aquisições de passagens aéreas para
participação de direção e bases nos
eventos do Conjunto CFESS/CRESS.
- Aquisições de hospedagens para
participação de direção e bases nos
eventos do Conjunto CFESS/CRESS.

- Contratação de tradutor/a de libras para
Seminário da COFI em Bauru.
- Contratação de tradutor/a de libras para
Assembleia Geral em São Paulo.
- Contratação de mala direta para
convocação
da
Assembleia
Geral
Extraordinária.
Conserto
de
computador
da
Fiscalização.
- Levantamento de preços para aquisição
de produtos alimentícios.
- Compra de estações de trabalho.
Processo administrativo para Compra de
mesa e gaveteiro.
- Compra de computador para assessoria
política.
- Compra de Estabilizadores para
Fiscalização.
Processo administrativo para Compra de
switches
- Compra de HD interno.
- Compra de Nobreak VPN
Manutenção da sede: 1

Processo administrativo para Reparo
elétrico no Setor de Inscrição.
Processo administrativo para Contratação
de conserto do telhado da sede
(vazamento).
Processo administrativo para Compra de
02 fitas para chancela (não planejado).
Processo administrativo para contratação
de
manutenção
para
máquina
chanceladora.
Reparo na iluminação dos setores.
Processo administrativo para contratação
de reparos elétricos no andar térreo.
Processo administrativo para manutenção
do porteiro eletrônico da sede.
Processo administrativo para reparo na
porta de aço da sede.
Processo administrativo para conserto de
cadeiras sede/biblioteca.
Manutenção de extintores / teste
hidrostático do cilindro.

Pedidos
de
materiais
institucionais
ao
CFESS
(revistas, Códigos de Ética, etc):
06

Realizado conforme planejado, a Sede e
a Biblioteca fazem controle da quantidade
existente em estoque, de forma que é
possível solicitar os materiais ao CFESS
quando
necessária
reposição
dos

mesmos.
Dedetização,
desratização, Realizado conforme o planejado.
limpeza de caixas d´agua (sede
e Biblioteca): 01
Pedido
de
agenda
do/a Realizado conforme planejado, sendo que
Assistente Social para CFESS: foi feito levantamento da média anual de
01
procura de agendas.
Resoluções: 130
Foram
elaboradas
84
resoluções
conforme demanda da direção.
Portarias: 40
Foram elaboradas 38 portarias sob
demanda da direção.
Ofícios – elaboração e envio: Elaborou-se 630 de acordo com as
400
necessidades da secretaria e sob
demanda da direção.
Ofícios circulares – elaboração e Foram elaborados e enviados 215 ofícios
envio: 400
circulares sob demanda da direção
Cartas de comunicação geral – Realizado conforme planejado por meio
elaboração e envio: 60
da
utilização
de
e-mails
para
comunicação do setor com a sede
(setores e direção) e seccionais
(funcionários e direção)
Comunicados internos: 30
Realizado conforme planejado por meio
da
utilização
de
e-mails
para
comunicação do setor com a sede
(setores e direção) e seccionais
(funcionários e direção)
Envio e resposta de e-mails: Realizado conforme planejado por meio
1420
da
utilização
de
e-mails
para
comunicação do setor com a sede
(setores e direção) e seccionais
(funcionários e direção), bem como com o
público externo.
Apoio
administrativo
em Foram realizados 21 apoios considerando
audiências: 30
que houve diminuição no número de
comissões trabalhando.
Apoio administrativo em eventos:
APOIO EM 16 EVENTOS, SENDO:
12
- Seminário e Encontro Estadual da COFI,
realizado em Santos.
O apoio administrativo a eventos - Seminário Estadual de Ética e Direitos
consiste em:
Humanos: Conservadorismo.
- Audiência de Processo Ético desaforado
- processo administrativo para Seminário sobre posicionamento do
locação do local
Serviço Social frente aos dilemas éticos
- levantamento de orçamento de contemporâneos
aborto
legal,
sonorização e equipamentos descriminalização das drogas, estatuto do
áudio-visuais
nascituro e família.
envio
de
convites
a - I Assembleia Geral.
palestrantes e instituições e - I Fórum de Dirigentes.
outras
correspondências - Evento em comemoração ao Dia do/a
pertinentes
Assistente Social em São Paulo.

- contatos telefônicos com
palestrantes
- solicitação de táxi para
palestrantes
- visita antecipada no local do
evento quando necessário
- reserva de hospedagens para
palestrantes / participantes
- compra de passagens aéreas
para palestrantes
- solicitação de pagamento de
diária/pró
labore
para
palestrantes
- envio de listagem com todas as
providências
referentes
ao
evento
para
a
comissão
organizadora (check-list)
- transporte de materiais para o
evento e das sobras para a sede
credenciamento
dos
participantes no local do evento
com entrega de materiais
- venda de publicações do
CRESS no evento
- participação durante todo o
evento para apoio a comissões
organizadoras e participantes.
Participação em reuniões com
coordenadores de setor: 12
Registro de correspondências:
1800

Encontro
estadual
O
Sistema
Socioeducativo Paulista em debate.
- Seminário Estadual e Encontro Estadual
da COFI, em Bauru.
- Encontro Estadual de Diretores e
funcionários, em São Paulo.
- II Assembleia Geral, em São Paulo
- II Fórum de Dirigentes.
Seminário
Estadual
sobre
Sigilo
Profissional.
- Diálogos com Assistentes Sociais:
Serviço Social e a Questão Étnica Racial.
- Evento sobre o Dia Nacional de
Mobilização de Assistentes Sociais.
- Debate com os Assistentes Sociais do
INSS do Estado de São Paulo.

Participação em 02 reuniões. Justificativa:
em 2016 as reuniões foram suspensas.
Realizado conforme planejado, sendo que
o setor desenvolveu programas em
access para realização de rotinas
administrativas.
Gerenciamento do fundo de Realizado
conforme
o
planejado
despesas
para
pronto considerando
que
há
funcionário
pagamento: 12
específico e portariado para tal atividade.
Apoio
administrativo
nas Ocorreram apoios administrativos para 65
Reuniões das Comissões de reuniões das comissões devido ao fato de
Instrução: 120
ter havido a diminuição no número de
comissões trabalhando.
LICITAÇÕES
Planejadas 15
REALIZADAS 08
- Inexigibilidade Revista CRESS.
- Inexigibilidade Revista Emancipa –
Marilene Coelho
- Coffee-break
- Inelegibilidade – Curso de formação
continuada para diretores/as
- Dispensa art. 24 – Manutenção do

Telhado;
- Serviços terceirizados
- Manutenção de T.I
- Revista Emancipa
Planejadas 10

Reuniões da
Licitações: 08

REALIZADAS 09

Comissão

- Assessoria de Comunicação
- Assessoria Jurídica
- WebSite(manutenção)
- Confecção de Boletos de Cobrança
- Manipulação de Correspondência;
- Gráfica para confeccionar o Jornal;
- Acessibilidade do Site;
- Boleto de cobrança;
- CTS – Centro de Tecnologia de
Software LTDA (acessibilidade do site)
de Ocorreram duas reuniões presenciais,
sendo que as demais tratativas foram
feitas de forma remota.

No decorrer da execução das demandas percebe-se a necessidade de
começar a refletir sobre a possibilidade da criação de um Setor específico para
Compras/Licitações/almoxarifado a exemplo de outros conselhos.
Outro ponto a ser analisado é a demanda de manutenção predial que é
demasiadamente grande por estarmos em um prédio antigo, avaliamos ser
necessária à contratação de empresa especializada, através de licitação até
que se mude para o novo imóvel adquirido no exercício de 2016.
Enfrentamos ainda, no exercício de 2016, a grande dificuldade de se levantar
orçamentos para pequenos reparos de manutenção devido à falta de interesse
dos prestadores de serviço.
SETOR DE CONTABILIDADE
O Setor de Contabilidade e Recursos Humanos possui como objetivo central
tratar das questões contábeis financeiras e de recursos humanos, para
proporcionar o devido suporte ao bom funcionamento do CRESS-SP. Para
oportunizar o cumprimento deste objetivo desenvolveu as seguintes atividades
no exercício de 2016:
Em relação aos recursos humanos o setor empenhou-se em promover as
condições básicas de funcionamento do Conselho, remunerar e garantir os
benefícios ao quadro de funcionários, assim sendo:
1. Pagou todos os adiantamentos salarias dos funcionários no exercício de
2016 na data estipulada no acordo coletivo da autarquia.

2. Foram geradas as guias relativas às obrigações previdenciárias e fiscais das
folhas pagamento e recolhidas dentro das datas estabelecidas pelos órgãos
responsáveis.
3. Os pedidos de férias foram programados, atendidos e os recursos foram
pagos conforme acordo coletivo de trabalho.
4. Foram geradas as informações relativas para confecção da Declaração de
Impostos Retidos na Fonte (DIRF), relativas ao exercício de 2015.
5. A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) foi confeccionada e
entregue dentro do prazo estabelecido.
6. Foram encaminhados a todos os funcionários os informes de rendimentos do
exercício 2015.
7. Foram realizados os exames médicos periódicos de todos os funcionários do
CRESS/SP, atendendo a legislação vigente.
8. A concessão dos benefícios práticos pelo Conselho foi fornecida dentro do
prazo devido. No exercício de 2016, em relação à rotatividade de funcionários,
apresentou um turnover de 5,81%, e em relação às rescisões contratuais,
houve a contratação de um novo funcionário para o setor de inscrição, com o
deslocamento de um funcionário do setor, para atendimento das demandas do
portal de transparência.
Contabilidade e Finanças - objetivando assegurar os aspectos financeiros para
o funcionamento da estrutura geral do CRESS/SP, o setor de contabilidade
executou as tarefas que abaixo são enunciadas:
1. Monitoramento dos fluxos dos recursos, imprescindíveis à concretização
das atividades e projetos do CRESS/SP;
2. Produção e disponibilização de dados e informações financeiras
indispensáveis ao processo de tomada de decisão e condução da instituição.
3. Propiciou informações financeiras no sentido de garantir a execução dos
projetos e atividades deste Conselho, em conformidade com sua função
precípua e as deliberações do Encontro Nacional CFESS/CRESS.
4. Contribuição para o funcionamento com eficiência Gestão Financeira do
CRESS, garantindo a realização das atividades e dos projetos do CRESS/SP.
Seguiu todos os preceitos legais da economicidade, legislação orçamentária e
normativa da STN. Acompanhou a execução do orçamento do CRESS/2015 e
a elaboração do plano de ação de 2017. Participação em reuniões do Conselho
Fiscal com a aprovação dos Balancetes Mensais , Relatórios de gestão, Plano
de Ação e Orçamento do CRESS/SP.

5. Participação no Fórum de Dirigentes discutindo as propostas de projetos e
atividades para o exercício de 2017 e assessorando a diretoria na discussão da
proposta de valor da anuidade para o exercício de 2017.
6. Participação no Encontro Nacional CFESS/CRESS assessorando os
diretores nas discussões das pautas administrativas e financeiras que
impactam diretamente nos processos de gestão administrativa do CRESS 9ª
Região/SP
7. Lançamentos de todas as receitas e despesas no Sistema Contábil;
Conciliação mensal das contas financeiras, patrimoniais e orçamentárias;
Elaboração da DIRF, RAIS e outros;
8. Análise e acompanhamento das aplicações financeiras.
9. Emissão de relatórios, planilhas e gráficos sobre a situação patrimonial,
econômica e financeira, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos,
para fornecer os elementos necessários à tomada de decisões;
10. Elaboração mensal das informações para Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais;
11. Elaboração de reformulação orçamentária tendo em vista a disponibilização
de recursos para aquisição de imóvel para a nova Sede do CRESS/SP;

COMPARATIVO DA RECEITA COM ANUIDADES
6.478.563,19
2016
6.206.116,96
2015
5.138.522,88
2014
4.609.340,23
2013
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Nesse comparativo verifica-se que a anuidade do exercício de 2013 em relação
ao de 2014 apresentou um acréscimo de 11%, e do exercício de 2014 para
2015, o acréscimo foi de 21% de 2015 para 2016 o acréscimo foi de 4,38 %,
que não refletiu nem o reajuste da anuidade, verificando que o número de
profissionais ativos pagantes em relação ao exercício de 2015 caiu, em
síntese, o índice de reajuste demonstrando assim que apesar de todos os

esforços feitos para a cobrança dos devedores, ainda não há uma significativa
redução dos inadimplentes.
Como propostas de melhorias para ações do exercício, o Conselho destinou
recursos para a capacitação de três funcionários, sendo um da coordenação
geral, um do setor de secretaria e um funcionário do departamento contábil,
com foco na Capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com
suas interfaces nas áreas de compras, patrimônio e almoxarifado.
Foram destinados recursos para capacitação de funcionário na área de
planejamento e indicadores, conforme necessidades apontadas pelo Tribunal
de Contas da União, em sua análise do relatório de gestão do CRESS/SP.
SETOR DE INSCRIÇÃO
Durante o exercício de 2016, o setor de inscrição e cadastro novamente se
confirma o crescimento do número de profissionais que procuram o Conselho
para o seu efetuar o seu registro profissional, contudo, verifica-se a
manutenção do crescimento vegetativo, ou seja, o numero de novas inscrições
muito próximo ao numero de cancelamentos, conforme demonstramos abaixo:
NOVAS ENTRADAS TOTAL
BAIXAS
Inscrições Novas
Dispensados
de
2056 pagamento
Reinscrições
449 Cancelamentos
Transferências para
89 Transferências para
o CRESS-SP
outros Estados
TOTAL GERAL

2.594

TOTAL GERAL

TOTAL
653
1612
86
2351

TOTAL
REAL DE
NOVAS
INSCRIÇÕES
NO
EXERCICIO
2016
243

Tendo em vista períodos anteriores a tendência de alta no número de
inscrições, reinscrições e transferências para o CRESS 9ª Região/SP, chegou
ao limite no ano exercício de 2014. Desta forma a partir do ano exercício de
2015, passou a ocorrer o retorno ao crescimento vegetativo sendo confirmado
no ano de exercício de 2016.
Acreditamos que a conjuntura econômica do país, a falta de expansão das
oportunidades de trabalho, a precarização do trabalho entre outros, são alguns
dos fatores mais evidentes referentes aos pedidos de cancelamento do registro
e somado ainda aos dispensados de pagamento por estarem na faixa etária
acima dos sessenta anos faz com que esta questão incida diretamente nas
ações planejadas pela gestão fazendo com que o processo de planejamento,
execução e avaliação seja uma ação constante para que possamos adequar as
demandas à realidade orçamentária existente no exercício 2016.
Além dos processos acima mencionados, o Setor de Inscrição efetivou suporte
às/o funcionárias/os lotadas/os nas onze Seccionais no que se refere aos

procedimentos de inscrição, cancelamentos, regularização de documentos e
transferência de e para outros estados, e ainda, as ações abaixo mencionadas:
AÇÃO
Emissão de certidões

TOTAL

Emissão de protocolos
Retiradas de documentos

1581
3300
874

Atendimentos pessoal/telefone/e-mail

1818

E-MAILS recebidos pelo setor de
inscrição
E-MAILS respondidos pelo setor de
inscrição
Regularização de documentos dos/as
profissionais
TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS

4884
3956
1660
18.073

Apesar de todos os esforços envidados para se dar conta de toda a demanda
que surge cotidianamente ao setor de inscrição que é formado por um grupo de
cinco funcionários, algumas ações ficaram pendentes de cumprimento durante
o exercício de 2016, ficando já como um acumulo para as ações a serem
cumpridas como prioridades ao inicio do exercício de 2017.
AÇÕES PENDENTES DO EXERCICIO DE 2016 PARA 2017
Notificações de cancelamento ex-oficio
Emissões de carteira de identidade profissional
Atualização de prontuários no banco de dados
TOTAL GERAL

151
206
4000
4357

Em relação aos fatores contributivos para que ficassem ações pendentes de
um exercício para outo, deve-se ao fato da necessidade de atender aos/as
assistentes sociais e cumprir com todas as demais atribuições advindas dos
requerimentos, suporte as Seccionais e demais setores em atividades pontuais.
Novas rotinas estabelecidas através da modificação da normatização do
CFESS (novo Documento de Identidade Profissional e processos
desencadeados por sua implantação) e a necessidade de dar publicidade às
ações do setor para cumprir a lei de transparência.
Assim, desta forma já emerge a necessidade de reflexão sobre a
reorganização dos processos de trabalho do setor de inscrição, prevendo
desde já a necessidade de relocação e/ou contratação de novos quadros para
que se dê o suporte necessário para a prestação de serviços com a qualidade
que desejamos para a categoria profissional.

SETOR DE COBRANÇA

O Setor de Cobrança foi criado em 2000, sendo composto por quatro
funcionários, sendo um coordenador e três assistentes administrativos com a
função de providenciar suporte para a diretoria, seccionais, funcionários dos
demais setores do Conselho, as/aos profissionais da categoria, no que se
refere às atividades relativas ao cadastro financeiro dos/as assistentes sociais.
As ações concentram-se principalmente:









Envio de notificações de débitos aos inadimplentes.
Registro, controle e acompanhamento dos parcelamentos realizados.
Trabalho conjunto com a Assessoria Jurídica nos processos judiciais de
execução fiscal.
Arquivo de toda documentação referente parte financeira dos
profissionais inscritos (notificações, termos de parcelamentos, boletos,
cartas, resoluções).
Siscafw – sistema utilizado na Sede e Seccional – setor de cobrança
alimenta as informações, registrando alterações pertinentes a situação
financeira do assistente social.
Baixa bancária – registro e acompanhamento dos retornos bancários
com os pagamentos realizados pela categoria.

Ainda, dentre as atividades do Setor, partir de janeiro/2016 o mesmo ficou
responsável pela emissão, geração e envio dos carnês da anuidade do
exercício que anteriormente estava sob a responsabilidade do setor de
inscrição e cadastro.
NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS AOS DEVEDORES DE ANUIDADES
DURANTE O ANO DE 2016
Conforme a política nacional de combate à inadimplência, a cobrança está
sendo realizada de acordo com cada modalidade de público devedor, como
segue:





Cobrança da anuidade do exercício através do envio do carnê no início
do ano, envio da recobrança para o 2º semestre e nova cobrança em
dezembro, além da disponibilidade de emissão do boleto via internet a
qualquer tempo;
Envio de e-mail e boleto para a cobrança de parcelas vencidas de
acordos de parcelamento em andamento;
Notificações aos profissionais que se enquadram nos parâmetros da
execução fiscal e cobrança judicial;



Envio de e-mail e boleto para a cobrança através de protesto dos
devedores com inscrição cancelada e com anuidade a prescrever;

A comissão de inadimplência não definiu (PORQUE?) qual modalidade de
cobrança seria aplicada aos outros grupos de devedores como, por exemplo,
os cancelados ex-offício, devedores a partir de 2 anuidades, as pessoas
jurídicas em débito e os devedores de multa por exercício ilegal da profissão.
QUADRO DETALHADO:
Notificações aos profissionais que se enquadram nos parâmetros da execução
fiscal e cobrança judicial.
REGIÃO:
Outros Estados
Araçatuba
Presidente Prudente
Sorocaba
Bauru
Marília
Ribeirão Preto
São José do Rio Preto
São José dos Campos
ABC
Santos
Campinas
Sede
TOTAL:

QUANTIDADE:
25
3
13
11
23
18
33
39
27
22
28
61
138
441

%
5,67%
0,68%
2,95%
2,49%
5,22%
4,08%
7,48%
8,84%
6,12%
4,99%
6,35%
13,83%
31,29%
100%

GRÁFICO:
Notificações aos profissionais que se enquadram nos parâmetros da execução
fiscal e cobrança judicial.

Este foi o primeiro grupo de profissionais devedores ao Conselho com um valor
devido acima de quatro anuidades conforme legislação de cobrança de débitos
estabelecida da partir de 2010. Deste total foram emitidas 275 certidões de
dividas ativas que foram encaminhadas a assessoria jurídica para propositura
de execução fiscal.

ACORDOS REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2016:
Considerando os débitos de anuidade, execução fiscal, multas entre outros,
os/as profissionais são notificados quanto aos mesmos. Após recebimento das
notificações, o profissional entra em contato com o setor de cobrança na Sede
ou Seccional mais próximo de sua residência para realização de acordo. O
acordo é realizado pessoalmente mediante assinatura no termo de acordo e
retirada dos boletos no ato. A 1ª parcela tem vencimento até 30 dias da data do
acordo. Pagamento à vista – boleto enviado por e-mail.
Siscafweb – Disponível a emissão de 2ª via do boleto da anuidade do exercício
através do site do CRESS. Recurso bastante utilizado, pois não gera custo de
envio do boleto e o profissional tem a opção de imprimir o boleto vencido com
os devidos juros e novo vencimento. Opção de impressão fica disponível
durante o ano todo apenas para a anuidade do exercício.
Tipo de acordo:
Acordos de débitos administrativos:
Emissão de boletos cota única débito administrativo:
Acordos de débitos em execução fiscal:
Emissão de boletos cota única execução fiscal:
Acordos Multa Res. 590/10
Emissão de boletos cota única Multa Res. 590/10
TOTAL:

Quantidade:
898
1554
86
140
40
10
2728

%
32,92%
56,96%
3,15%
5,13%
1,47%
0,37%
100,00%

GRÁFICO:
ACORDOS REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2016:

VALORES RECEBIDOS
(BASE PARA CÁLCULO DO REPASSE AO CFESS 20%)
Previsão de arrecadação com os acordos - débito
administrativo
Valor arrecadado com os acordos - débito administrativo
Percentual arrecadado dos acordos - débito
administrativo

Previsão de arrecadação com os acordos - débito em
execução fiscal:
Valor arrecadado com os acordos - débito em execução
fiscal
Percentual arrecadado dos acordos - débito em
execução fiscal
Recebimento de custas processuais - ressarcimento
realizado pelos profissionais:
Honorários advocatícios depositados pelos profissionais
diretamente na conta da Ass. Jurídica:
Certidões de dívida ativa emitidas em 2016:

R$ 1.657.547,14
R$ 750.192,37
45%

R$ 475.270,83
R$ 255.820,13
54%

R$ 2.696,86

R$ 31.494,17

275

Consideramos que apesar de todo o empenho realizado pelo CRESS-SP
durante o exercício de 2016, acreditamos que somente atingimos o percentual
arrecado de 45 devido ao fato das condições conjunturais, politicas e
econômicas que afetam o nosso país, incidindo principalmente nas relações
precarizadas de trabalho, baixos salários e altas taxas de desemprego.
Podemos perceber que quando a cobrança é efetuado via judicial, o que para o
Conselho não é o melhor caminho, pois entendemos que os pagamentos das
anuidades e outras taxas devem passar por um processo pedagógico de
responsabilização, obtemos um resultado maior a exemplo do percentual
arrecadado de débito em execução fiscal atinge um valor um pouco acima
devido as implicações que o processo judicial lhe impõe.

VALORES RECEBIDOS
(BASE PARA CÁLCULO DO REPASSE AO CFESS 20%)
Dentre todas as ações realizadas e acima informadas pelo setor de cobrança,
foi possível obter o resultado mensal descrito na tabela abaixo, onde podemos
verificar que a maior arrecadação ocorre no primeiro trimestre do ano e depois
no mês de dezembro, dado este que nos possibilitará envidar esforços no
sentido de ampliar as ações nos períodos em que ocorre menor arrecadação
para o planejamento de 2017.
De todas as arrecadações descritas neste relatório, 20% dos valores são
repassados para a manutenção do Conselho Federal de Serviço Social –
CFESS, conforme deliberação ocorrida nos Encontros Nacionais do Conjunto
CFESS/CRESS.

jan/16
fev/16
mar/16
abr/16
mai/16
jun/16
jul/16
ago/16
set/16
out/16
nov/16
dez/16

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Pessoa Física - Anuidades
135.812,14
120.825,24
144.162,18
115.366,14
127.098,52
76.813,46
102.789,21
111.602,85
84.949,66
112.656,47
118.310,27
132.086,72
1.382.472,86

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Multa 590/2010
426,41
1.705,64
862,82
1.279,23
426,41
852,82
389,20
5.942,53

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR DÉBITO:

Em fevereiro/2014 por decisão do Conselho Pleno do CRESS, a efetivação da
suspensão do exercício profissional de 277 profissionais que não regularizaram
os débitos, foi suspensa tendo em vista a retomada das discussões sobre
essas medidas no conjunto CFESS/ CRESS. Atualmente temos trinta e oito
profissionais suspensos por débito.
DEVEDORES DE ANUIDADES SEPARADOS POR SITUAÇÃO ATUAL
Ao final do exercício de 2016 o CRESS-SP possuía um numero de 26.613
profissionais inscritos ativos, sendo que destes 25,81% estão na inadimplência
representando 6.753 profissionais.
Outro fator que incidi a elevadas taxas de inadimplência é o fato do crescente
numero de pedidos de cancelamentos, em geral por falta de emprego, sendo
que esta modalidade não vincula o pagamento imediato ao cancelamento,
conforme resolução emanada pelo Conselho Federal de Serviço Social.
QUADRO DETALHADO:

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO:
ATIVA
CANCELADA
INTERROMPIDA
SUSPENSA
TOTAL:

QTDE:
6753
1563
1
38
8355

R$
R$
R$
R$
R$

VALOR
9.536.136,06
2.720.355,38
1.696,42
84.222,47
12.342.410,33

%

GRÁFICOS DEVEDORES POR SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO:

77,26%
22,04%
0,01%
0,68%
100%

DEVEDORES DE ANUIDADES SEPARADOS POR REGIÃO:

REGIÃO:
Outros estados:
Seccional de Araçatuba
Seccional de Bauru
Seccional de Campinas
Seccional de Marília
Seccional de Presidente Prudente
Seccional de Ribeirão Preto
Seccional de Santos
Seccional de São José do Rio Preto
Seccional de São José dos Campos
Seccional de Sorocaba
Seccional do ABC
Sede
TOTAL:

QTDE:
188
193
436
1179
297
281
587
445
547
574
332
487
2808
8354

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

VALOR
452.106,59
205.601,17
662.379,42
1.913.577,75
357.473,06
377.815,49
907.199,46
759.114,25
638.047,52
980.011,10
392.090,32
613.126,50
4.081.904,35
12.340.446,98

%
3,66%
1,67%
5,37%
15,51%
2,90%
3,06%
7,35%
6,15%
5,17%
7,94%
3,18%
4,97%
33,08%
100%

GRÁFICO DEVEDORES POR REGIÃO:

Os quadros acima representam os profissionais separados Seccionais e Sede,
sendo a maior concentração de profissionais em débito na região de Campinas
e da Sede por conta de serem as localidades com a maior concentração de
profissionais. Outra informação que julgamos importante abordar é o percentual
que temos de aproximadamente 4% de profissionais em débito que residem em
outros estados o que eleva o custo do processo de cobrança que por vezes
chega a ultrapassar o valor do débito.
DEVEDORES DE MULTA DA RESOLUÇÃO 590/2010 –
MULTA POR EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO
SEPARADOS POR REGIÃO:

REGIÃO:
Outros
Seccional de Araçatuba
Seccional de Bauru
Seccional de Campinas
Seccional de Marília
Seccional de Presidente Prudente
Seccional de Ribeirão Preto
Seccional de Santos
Seccional de São José do Rio Preto
Seccional de São José dos Campos
Seccional de Sorocaba
Seccional do ABC
Sede
TOTAL:

QTDE:
2
1
8
32
16
5
12
2
7
8
3
3
26
125

VALOR
%
R$
1.296,81
R$
1.419,94
R$
6.247,45
R$
36.018,14
R$
18.822,95
R$
4.836,24
R$
8.446,09
R$
3.745,66
R$
5.886,91
R$
6.050,06
R$
2.608,14
R$
2.065,62
R$
24.506,57
R$
121.950,58

1,06%
1,16%
5,12%
29,54%
15,43%
3,97%
6,93%
3,07%
4,83%
4,96%
2,14%
1,69%
20,10%
100,00%

GRÁFICO
DEVEDORES DE MULTA POR REGIÃO:

PROCESSOS DE EXECUÇÃO
No exercício de 2016 foi providenciado suporte para a assessoria jurídica no
que se refere aos processos de execução por meio de 1551 e-mails, com
planilhas de débitos e situações dos débitos. Ainda foram produzidos e
enviados 709 documentos judiciais a assessoria jurídica por meio de ofícios.
PROCESSOS EM ANDAMENTO, SEPARADOS PELA SITUAÇÃO ATUAL.

SITUAÇÃO
Andamento
Débito pago - aguardando comprovação de depósito dos honorários
Retorno andamento - acordo não pago
Sobrestado
Suspensão acordo realizado
TOTAL:

QTDE:

%
3088
153
649
28
107
4025

76,72%
3,80%
16,12%
0,70%
2,66%
100,00%

GRÁFICO - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL,
SEPARADOS PELA SITUAÇÃO

PROTESTO DE BOLETOS
Esta nova modalidade de cobrança passou a ser aplicada a partir de 2015
através de protesto de boleto de cobrança, por meio de convênio de cobrança
firmado com a Caixa Econômica Federal.
O boleto é emitido e enviado para a residência do profissional com prazo de 30
dias para pagamento. Após vencimento o boleto é encaminhado pela Caixa
para registro em cartório. O cartório emite novo boleto e encaminha pelo
correio ao profissional dando novo prazo para pagamento antes da efetivação
do protesto (normalmente cinco dias). Após esse trâmite e não acusado o
pagamento, o título é protestado.
E-mails para início de procedimento de protesto - 520
Valores recebidos com boletos protestados em 2016 = R$ 69.768,93.
Valores a receber com os boletos protestados = R$ 332.767,37

Situação do boleto:
Em aberto (com banco e cartório):
Recusados pelo banco:
Cancelados:
Parcelados:
Liquidados no banco:
Liquidados no cartório:
Recusados pelo cartório:
Protestados pagos:
Sustados:
Protestados:
Total de boletos enviados em 2016:

Quantidade:
9
65
3
47
70
75
256
45
1
290
861

No quadro acima visualizamos o numero de 256 títulos recusados pelos
cartórios em geral localizados em pequenas cidades do interior de São Paulo,
por entenderem que este documento não é protestável. A medida tomada para
que o mesmo se efetive é a reapresentação que por vezes pode suceder em
sucesso no protesto. Outro fator de recusa é o fato de não encontrar na
residência o profissional que deve dar ciência ao aviso de recebimento do
cartório. Salientamos que importante seria haver uma legislação padronizada
para este tipo de procedimento.
BOLETOS E NOTIFICAÇÕES DEVOLVIDAS
No exercício de 2016 contamos com 560 notificações e boletos devolvidos pelo
correio em virtude de alterações de endereços. Neste caso, temos uma
situação ainda a ser corrigida que é o convênio do CFESS com a Receita
Federal está suspenso (contrato pendente),o que nos impede a obtenção dos
endereços novos.

REGIÃO:

QTDE:

Outros
Seccional de Araçatuba
Seccional de Bauru
Seccional de Campinas
Seccional de Marília
Seccional de Presidente Prudente
Seccional de Ribeirão Preto
Seccional de Santos
Seccional de São José do Rio Preto
Seccional de São José dos Campos
Seccional de Sorocaba
Seccional do ABC
Sede
Total:

16
15
26
81
18
18
26
24
36
32
54
16
198
560

INFORMAÇÕES SOBRE PESSOA JURÍDICA EM 2016:
Ao final do exercício de 2016 contamos com um numero 34 registros de pessoa
jurídica, sendo que estas 28 encontram em débito com o Conselho e 25 destas
já estão em processo de execução fiscal.
DEVEDORES PESSOA JURÍDICA: 28 EMPRESAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Localidade PJ
MOGI MIRIM
AMERICANA
PRESIDENTE PRUDENTE
RIBEIRAO PRETO
FRANCA
RIBEIRAO PRETO
SAO CAETANO DO SUL
SANTOS
URANIA
BALSAMO
SANTA FE DO SUL
CARAGUATATUBA
SANTO ANDRE
SAO BERNARDO DO CAMPO
SAO CAETANO DO SUL
SAO BERNARDO DO CAMPO
COTIA
SAO PAULO
BARUERI
CARAPICUIBA
SAO PAULO
SANTANA DE PARNAIBA
SANTANA DE PARNAIBA
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO

UF PJ
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

Sub região PJ
SECCIONAL DE CAMPINAS
SECCIONAL DE CAMPINAS
SECCIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECCIONAL DE RIBEIRAO PRETO
SECCIONAL DE RIBEIRAO PRETO
SECCIONAL DE RIBEIRAO PRETO
SECCIONAL DE SANTOS
SECCIONAL DE SANTOS
SECCIONAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
SECCIONAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
SECCIONAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
SECCIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECCIONAL DO ABC
SECCIONAL DO ABC
SECCIONAL DO ABC
SECCIONAL DO ABC
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE

Soma total dívida
R$
568,94
R$
4.709,59
R$
3.653,54
R$
1.143,39
R$
1.143,39
R$
283,79
R$
4.675,15
R$
5.681,08
R$
4.305,13
R$
1.143,39
R$
2.621,79
R$
1.143,39
R$
6.737,17
R$
920,31
R$
3.045,92
R$
568,94
R$
7.423,36
R$
2.536,65
R$
1.143,39
R$
8.306,53
R$
1.398,09
R$
1.154,60
R$
6.737,17
R$
3.045,92
R$
591,17
R$
4.305,13
R$
2.621,79
R$
568,94
R$
82.177,65

PROCESSOS EM EXECUÇÃO FISCAL DAS EMPRESAS

Atualmente temos vinte e cinco processos de empresas em execução fiscal.
RECEBIMENTO PESSOA JURIDICA



Anuidade 2016 – R$ 17.116,78
Anuidades anteriores – R$ 6.801,35

RECOBRANÇA DA ANUIDADE 2016 (PESSOA FISICA E JURIDICA)
A recobrança de anuidade refere-se ao processo de lembrar aos devedores do
exercício que os seus débitos ainda encontram-se aberto com o intuito de ser
um procedimento educativo para que os/as profissionais não deixem que seus
débitos acumulem evitando assim a judicialização dos mesmos. Ações
efetivadas:



Recobrança da anuidade 2016 carnê cinco parcelas – julho a
novembro/2016 – 7.845 emissões (gráfica)
Recobrança da anuidade 2016 boleto cota única – dezembro/2016 –
8.939 emissões (gráfica)
MODALIDADE DE COBRANÇA VIA MALA DIRETA POR E-MAIL:

No exercício de 2016 o setor de cobrança encaminhou via e-mail marketing
uma circular lembrando-os dos seus débitos pendentes junto ao Conselho
conforme podemos observar abaixo:





E-mails para cobrança de parcelas de acordos vencidas – 2.322
E-mails para cobrança da anuidade 2015 – 4.365
E-mails para cobrança da anuidade 2016 – 9.032
E-mails para início de procedimento de protesto - 520
CARNÊ DA ANUIDADE 2017

Em dezembro de 2016, o setor de cobrança realizou todos os procedimento
referente a cobrança da anuidade do exercício de 2017, tendo como base para
o mesmo as deliberações ocorridas no Encontro Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS, ocorrido em outubro de 2016 na cidade de Cuiaba-MT. Abaixo
apresentamos as ações realizadas:





Contato com a gráfica para emissão do carnê e postagem.
Geração no sistema da anuidade cota única e seis parcelas para todos
os inscritos.
Emissão do carnê para pessoa física: 26.163 profissionais
Emissão do carnê para pessoa jurídica: 34 empresas

SETOR DE BIBLIOTECA

O setor de biblioteca possui como objetivo o atendimento a categoria de
profissionais formados em Serviço Social, estudantes da área de Serviço Social
em especifico os graduandos, mestrandos, doutorandos, a direção estadual e
das seccionais do CRESS, comissões instaladas e funcionários.
Sua ação se compõe dentro do Projeto Ético e Político da profissão a
divulgação de sua produção histórica e científica, e possui como missão o
processo de atendimento personalizado à categoria através do acesso e
disseminação de informações pertinentes e relevantes para a formação
profissional, correspondendo às solicitações e demandas do mercado
profissional e subsidiando ações e conhecimentos.
Para cumprir com o seu propósito o setor de biblioteca providenciou o
atendimento à categoria nas solicitações de pesquisas; empréstimos de
publicações; atendimentos telefônicos; envio de e-mails; levantamentos
bibliográficos; captação e divulgação de empregos e concursos; vendas de
publicações; acompanhamento de legislações atualizadas: divulgação e
encaminhamentos; projetos de leis; pesquisa e preparação de bibliografias
específicas para concursos públicos; encaminhamento às seccionais e setor de
fiscalização profissional quando os concursos apresentam irregularidades
quanto ao seu conteúdo.
AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR DE BIBLIOTECA NO EXERCÍCIO
DE 2016.
Em 2016, foram feitos 1.571 atendimentos no local; 1.972 atendimentos
telefônicos; encaminhados 7.570 e-mails e elaboradas 7.353 Pesquisas.
Ainda, foram divulgados 153 concursos públicos; 21 programas de
aprimoramentos multiprofissionais e 11 programas de residências
multiprofissionais.
VENDAS DE PUBLICAÇÕES:
Agenda 2017
Agenda 2016 - Bolso
Agenda 2016 - Tradicional
Cadernos 4 CRESS/SP
Código de Ética:
Escuta Judicial
Estudo Social:
Kit ética
Revista Emancipa
Revista Inscrita
Legislação Brasileira para o Serviço Social
TOTAL DE PUBLICAÇÕES VENDIDAS

208
85
193
69
733
14
34
110
241
4
75
1766

A partir das analises dos editais de concursos públicos foram encaminhados
para o Setor de Fiscalização Profissional os concursos que apresentaram
irregularidades quanto ao seu Conteúdo.
Processamento Técnico: foram tombados e processados tecnicamente 214
publicações monográficas e 111 publicações periódicas. Atualmente o Registro
da Base de Dados – Programa Micro Isis conta com 8691 registros.
SOLICITAÇÕES DA DIREÇÃO:





















Levantamento das Fitas de Vídeos VHS para serem convertidas para
DVD – 170 Fitas.
Levantamento da Campanha “Em direitos não se mexe”. Foram
pesquisados todos os Jornais da Época; Fitas de Vídeo VHS.
Coordenação – Relatório de Gestão da Biblioteca 2015.
Levantamento Bibliográfico – Pesquisa Virtual sites Científicos; SCIELO;
CAPES - Banco de teses entre outros sobre Serviço Social – Mediação
de Conflitos; Auto composição de conflitos; Composição de Conflitos;
Conciliação de Conflitos; Facilitação de conflitos; Negociação de
conflitos; Arbitragem de Conflitos.
Histórico do CRAS – Conselho Regional de Assistentes Sociais –
Assessoria Política.
Levantamento de Publicações sobre Sigilo Profissional do/a Assistente
Social – Direção.
Pesquisa; Elaboração de Ficha Catalográfica e Solicitação de ISSN para
a publicação Emancipa o cotidiano em Debate.
Levantamento Bibliográfico nos CBAS e ENPESS sobre Serviço Social –
Mediação de Conflitos; Auto composição de conflitos; Composição de
Conflitos; Conciliação de Conflitos; Facilitação de conflitos; Negociação
de conflitos; Arbitragem de Conflitos.
Foram elaboradas Fichas Catalográficas e solicitado ISBN em formato
Papel e PDF para as publicações:
Posição preliminar sobre serviço social e mediação e conflitos: nota
técnica.
Formato PDF - ISBN 978-85-65580-05-2
Posição preliminar sobre serviço social e mediação e conflitos: nota
técnica.
Formato PAPEL - ISBN 978-85-65580-04-5
Entrevista individual para a chamada “convalidação de vínculos”: nota
técnica.
Formato PDF- ISBN 978-85-65580-07-6
Entrevista individual para a chamada “convalidação de vínculos”: nota
técnica.
Formato Papel - ISBN 978-85-65580-06-9
Pesquisa – Legislações Estaduais/Municipais sobre Serviço Social na
Educação – Diretoria/CFESS.




Plano de Ação Biblioteca para 2017
Participação no Encontro de Funcionários – CRESS. 07 e 08/10/2016.

Importante se faz ressaltar fatores que influenciaram decisivamente para que
os resultados fossem alcançados de forma positiva, saber: atendimento às
demandas das diversas solicitações, com os recursos disponíveis e pesquisas
externas; qualidade e humanização no atendimento; reconhecimento da
categoria quanto aos serviços prestados; liberdade e autonomia para
estabelecer melhorias atingindo melhores resultados; construção e
compartilhamento de conhecimentos através de reuniões e encontros
profissionais.
Outro fator que a priori causou pequenos transtornos devido o fechamento do
atendimento do setor no período de 06/06 a 15/07/2016 foi a reforma realizada
no espaço com obras de acessibilidade para que possamos atender a
categoria em toda a sua condição seja ela com limitações de mobilidade ou
não. Esta ação resultou positivamente no atendimento mais qualificado a
categoria e dentro das normas vigentes.
Dado a constante procura de acervos bibliográficos e a chegada de mais
publicações, vê-se a necessidade de se planejar para o exercício de 2017 a
aquisição de mais três estantes, tendo em vista que as atuais encontram-se
abarrotadas o que dificulta a localização das publicações e deteriora o acervo.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Como parte das ações desenvolvidas pela assessoria de comunicação no ano
de 2016 destaca-se como um importante avanço a aproximação com a
categoria profissional através da consolidação dos veículos de comunicação
institucionais do Conselho. O reconhecimento desses espaços seja através das
redes sociais, ou do portal da Transparência, possibilitou a melhoria na
comunicação, que passou a ter mais dinamismo e fluidez, alcançando de
maneira mais incisiva a categoria profissional.
Desde o dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2016, o desempenho
através do Facebook foi positivo, especialmente por conta dos eventos
publicados, entre os meses de e fevereiro e dezembro de 2016. Ao todo, foram
42 eventos divulgados.
No gráfico abaixo, pode ser exemplificado um maior alcance aos profissionais,
especialmente nos períodos de maio e junho de 2016, meses em que são
marcados por eventos de grande participação da categoria: Dia do/a Assistente
Social e lançamento da primeira revista científica intitulada Emancipa, o
cotidiano em debate, e Primeira Assembleia Geral Extraordinária com o
lançamento da campanha “Em Direitos da Classe Trabalhadora não se Mexe!”.

Como meta, a gestão atual do CRESS/SP, estipulou que o Facebook atingisse
a 6 mil profissionais profissionais até maio de 2017. Em dezembro de 2016, a
meta estipulada alcançava 85% do previsto.
Gráfico 1. Total de pessoas que curtiram a página do CRESS/SP até 01/01/16

Gráfico 2. Total de pessoas que curtiram a página do CRESS/SP em 31/12/16

A assessoria de comunicação desenvolve ainda o acompanhamento dos
materiais gráficos e institucionais do Conselho, orientado as ações e eventos

das seccionais de modo a contribuir com a criação de uma identidade
institucional, especialmente no que se refere às ações descentralizadas.
Durante o ano de 2016 foram produzidas 500 peças gráficas para eventos
estaduais.
Nesse sentido ainda, as inscrições nos eventos, a partir de maio de 2016,
passaram a ser feitas por um sistema online na ferramenta do google drive. Os
eventos Estaduais (Seminários em sua maioria) são os que requerem inscrição
prévia da categoria e acompanhamento da assessoria de comunicação em
relação a quantidade de inscritos x capacidade do local do evento. Para todos
os Seminários, são destinadas 75% das vagas para assistentes sociais.
Seminário em Comemoração ao Dia do/a Assistente Social: 1016 inscritos/as;
sendo 585 assistentes sociais;
Seminário de Direitos Humanos (junho/16): 484 inscritos/as, sendo 264
assistentes sociais;
Seminário de Sigilo Profissional (setembro/16): 173 inscritos/as, sendo 108
assistentes sociais;
Seminário Estadual da Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional
(setembro/16 – Bauru): 217 inscritos/as, sendo 147 assistentes sociais.
Outra ação desenvolvida é o monitoramento e o desenvolvimento de conteúdo
do site institucional do CRESS/SP: www.cress-sp.org.br e do site da
Campanha em direitos da classe trabalhadora não se mexe: www.cresssp.org.br/direitos.
A diferença entre ambos se dá principalmente através dos conteúdos
publicados, sendo o site da Campanha um espaço para divulgar os assuntos
pertinentes aos interesses dos/as trabalhadoras em geral, especialmente pela
atual conjuntura política e econômica do país. O site institucional incorpora os
posicionamentos da Direção Estadual, Notícias sobre o Serviço Social,
eventos, entre outros.
Ainda no âmbito da atuação da assessoria de comunicação, o
acompanhamento dos fluxos de materiais gráficos e pautas entre a agência de
comunicação e assessoria de imprensa são realizados a partir das demandas
apontadas pelas direções estaduais, seccionais, coordenação administrativa e
assessoria política.
A elaboração do jornal Ação, sob a responsabilidade da empresa RS Press,
tem o acompanhamento contínuo da assessoria de comunicação e comissão
de comunicação desde o desenvolvimento da pauta, até o fechamento do
textos para diagramação do jornal. No ano de 2016 foram feitos 4 jornais, com
tiragem trimestral.

COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Durante o exercício de 2016, além de participar, acompanhar e assessorar a
Direção Estadual, Comissões e Coordenações Seccionais no que se refere ao
encaminhamento de todas as ações regimentais pertinentes ao Conselho, a Coordenação Geral de Administração desempenhou principalmente as funções
de:
1. Gerenciar e planejar as atividades pertinentes ao Conselho, na Sede e nas
Seccionais, assegurando o desempenho e a qualidade dos serviços
prestados.
2. Responder pelo planejamento, coordenação e motivação da equipe de
trabalho, com o objetivo de atingir os resultados esperados, de forma
participativa, gerindo e definindo a alocação de pessoal e suporte técnico.
3. Desenvolver o planejamento estratégico do Conselho em conjunto com a
direção participante do Fórum de Dirigentes, sendo o mesmo aprovado em
assembleia geral da categoria.
4. Representar a direção em atividades/eventos sempre que designado.
5. Participação de curso a fim de implementar as rotinas nos processos de
trabalho do conselho.
6. Visita as seccionais Campinas e Sorocaba, visando conhecer a estrutura e
as necessidades do funcionário e da categoria nos espaçam das
seccionais.
7. Acompanhamento do arquiteto nas vistorias as seccionais Campinas e
Sorocaba para levantamento da necessidade de obra de acessibilidade ou
mudança da seccional.
8. Acompanhamento do processo emergencial para contração emergencial do
funcionário para Seccional Campinas.
9. Acompanhamento do projeto da reforma de acessibilidade da biblioteca por
determinação do Ministério Público visando o atendimento de pessoas com
necessidades especiais, concluída dentre do prazo determinado.
10. Acompanhamento da direção na Assembleia de recomposição da
Seccional Sorocaba na desincompatibilização da atual direção.
11. Acompanhamento dos processos licitatórios do Conselho sendo de extrema
importância dando transparência aos serviços contratos.
12. Gerenciamento, planejamento e implantação do Acórdão 96/2016 - TCU
(27 de maio de 2016) – LAI – Lei de Acesso a Informação e definição do
layout do SITE/Transparência.
13. Implantação de rotinas administrativas como processos licitatórios,
acompanhamento dos chamados de manutenção TI e demais
procedimentos visando melhorar o andamento do trabalho.

14. Organização do encontro de funcionários sede e seccionais, tendo como
pauta rotinas administrativas e as determinação do TCU quanto a Lei de
Acesso a Informação e a publicização das informações aos cidadãos.
15. Responsável pelo planejamento e acompanhamento do Plano de Ação
2017.
16. Responsável pelo acompanhamento do Processo de Concorrência Pública
na aquisição do imóvel e tratativas com os proprietários quanto a
solicitação de documentos, na análise da assessoria jurídica e vistoria do
arquiteto na avaliação do imóvel até a compra do imóvel.
ASSESSORIA POLITICA
O exercício de 2016 marca no âmbito do CRESS-SP o inicio de uma ampliação
dos processos de gestão no que se refere as questões administrativas e
politicas da qual enquanto autarquia publica está incumbido de cumprir
conforme determina as legislações pertinentes e as deliberação dos Encontros
nacionais do Conjunto CFESS/CRESS.
Para poder dar as respostas necessárias a esta demanda o CRESS-SP,
contratou uma nova coordenação geral de administração com a função
especifica de gerir os processos administrativos específicos da autarquia,
passando a anterior coordenação a assumir o cargo de assessor politico.
Enquanto assessoria politica, além de providenciar o devido suporte a nova
coordenação administrativa durante o período de transição, assumiu conforme
determina o cargo, a função de:








Gerenciar e planejar as atividades políticas pertinentes ao Conselho, na
Sede, Seccionais bem como em outras localidades, baseando – se na
legislação vigente e nas normas e diretrizes estabelecidas, bem como
em decisões e instruções emanadas da assembleia geral e/ou da
Direção do Conselho, para assegurar o desempenho e a qualidade dos
serviços prestados.
Assessorar a Direção do Conselho na tomada de decisão de
encaminhamentos políticos, inclusive envolvendo setores internos e
seccionais, e demais atividades relacionadas ao órgão, participando de
reuniões junto à Direção Estadual efetuando o encaminhamento de
deliberações.
Dar suporte político à assessoria de comunicação na divulgação de
notícias e eventos, nos murais das áreas internas e na página internet
do Conselho, correspondências, informes, solicitações, assegurando
uma comunicação efetiva.
Coordenar e/ou participar de reuniões do Conselho para discussão de
assuntos políticos ou casos específicos, quando solicitado e/ou
necessário, a pedido da Direção do Conselho, mantendo-a informada







sobre as determinações e resultados que possam comprometer o
desempenho ou a qualidade dos serviços prestados.
Atuar na “força-tarefa” de alguma atividade que demande um trabalho
caracterizado como urgente e colaborar para que a finalização atinja os
resultados nos prazos determinados.
Participar de Programas de Capacitação e Desenvolvimento Profissional
promovido pelo Conselho. Realizar demais atividades inerentes ao
cargo, de acordo com resoluções vigentes e suas alterações.
E demais atividades a serem estipuladas pela direção.

Em relação a esta nova posição importante se faz salientar que todos os
esforços foram tomados para que os objetivos da função fossem cumpridos a
100%, o que indubitavelmente podemos avaliar que não ocorreu devido a
necessidade especifica de melhor delimitar as funções do cargo que por vezes
acabou por se confundir com outras demandas mais urgentes presentes no
Conselho, sendo esta uma tarefa a ser levada a cabo no exercício de 2017.
Ainda, acrescenta-se a esta avaliação o fato que devido a uma fatalidade do
cotidiano das grandes cidades, como é o caso de São Paulo, o assessor
politico sofreu um roubo que ocasionou uma cirurgia de braço ficando afastado
do trabalho por quatro meses, incidindo assim, diretamente na redução das
atividades do exercício.
EIXOS TEMÁTICOS:
Os eixos temáticos são o conjunto das ações que possuem um caráter mais
politico e deliberadas no âmbito do Encontro Nacional, no qual os Conselhos
regionais devem pautar suas ações. Estas deliberações referem-se ao triênio
da gestão em exercício, sendo que no primeiro ano é o momento do
planejamento, o segundo de monitoria e o terceiro de avaliação e indicação de
novas prioridades para o próximo triênio.
Algumas das ações programadas nos eixos temáticos não estarão descritas
abaixo para que se evite a duplicidade de informações, por já terem sido
nominadas nas referidas comissões regimentais.
Para dar maior concretude e possibilidade de avaliação, o CRESS-SP optou
por estabelecer para cada eixo temático um objetivo especifico que se espera
alcançar com a execução das atividades propostas.

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Objetivo: Traçar direcionamento politico, financeiro e orçamentário para as
ações da gestão do CRESS-SP.

AÇÕES REALIZADAS
SEDE
Realização de Encontro de funcionários do
CRESS/SP, em São Paulo/SP.
SEDE
Participação no XV Curso de Formação Ética
para Agentes Multiplicadores do Projeto Ética
em Movimento, realizado pelo CFESS em São
Paulo/SP.
Audiências de Processos de Inquérito
Administrativo

07 e 08/10/2016

05 a 12/11/2016

Foi realizada 01 audiência
de Processo de Inquérito
Administrativo
Reuniões Inter comissões
SEDE
CAEDH, CPE e COFI: 01
COFI e Formação: 01
COFI e Jurídico: 02
CPE e COFI: 02
COFI e Comissão de
Inscrição: 05
Todas as comissões: 01
Reuniões da Coordenação Administrativa
Coordenação e Setor de
Cobrança: 01
Coordenação e
Contabilidade: 01
Coordenação e Secretaria:
03
Coordenação e
Coordenadores de Setores:
01
Coordenação e empresa de
TI: 05
Coordenação e Setor de
Inscrição: 01
Coordenação, Secretaria e
Comunicação: 01
Coordenação e Leiloeiro: 01
Coordenação e Biblioteca:
01
Coordenação e Setor de
Fiscalização: 01
Coordenação, Assessoria
Política, Setor de
Fiscalização e Biblioteca: 01
Visitas nas Seccionais: 03
Realização de 12 reuniões do Conselho Pleno
Foram realizadas 14
reuniões do Conselho Pleno
Realização de 24 reuniões da Direção Foram realizadas 19
Executiva
reuniões da Direção
Executiva

Reuniões de Comissões Organizadoras de Seminário Ética e Direitos
Evento
Humanos: 02
Seminário 14 de maio: 02
Fórum de
Dirigentes/Assembleia: 06
Encontro da COFI: 02
GT Seminário Sigilo
Profissional: 01
Encontro de funcionários:
01
Reuniões da Comissão de Comunicação

Foram realizadas 12
Reuniões da Comissão de
Comunicação
Reuniões do GT Revista CRESS
Foi realizada 01 Reunião do
GT Revista CRESS
Reuniões da Comissão de Licitação
Foram realizadas 02
Reuniões da Comissão de
Licitação
Reuniões
da
Comissão
de
Questão Foram realizadas 06
Trabalhistas
Reuniões da Comissão de
Questão Trabalhistas
Reuniões do Núcleo Centro Expandido
Foram realizadas 04
Reuniões do Núcleo
Reuniões da Assessoria Política
Assessoria Política e SESC:
01
Reuniões
da
Comissão
ref.
Lei
da Foram realizadas 07
Transparência - LAI
Reuniões da Comissão ref.
Lei da Transparência - LAI

Reuniões dos GTs – Grupos de Trabalho

GTs da COFI: 02
GT Tutela/Curatela: 03
GT Plano de Ação: 04
GT Mediação de Conflitos:
01
GT Nota Técnica de
Instrumentalidades do
Serviço Social: 01
GT Notas Técnicas sobre
Serviço Social e Direitos
Humanos: 01
GT pela Política de
Assistência Social: 01
GT Nota Técnica
profissional de atendimento
à população trans: 01
GT Resoluções COFI: 01
GT Medidas Sócio
Educativas: 01
GT Documento Metodologia
do Encontro Nacional
CFESS/CRESS: 01
GT Educação: 01
GT Educação do FCAFS:
01
Reuniões da Comissão Ampliada de Ética e Foram realizadas 05
Direitos Humanos - CAEDH
Reuniões da Comissão
Ampliada de Ética e Direitos
Humanos - CAEDH
Reuniões da Comissão de Formação
Foram realizadas 05
Reuniões da Comissão de
Formação
Reuniões da Comissão de Trabalho e Foram realizadas 11
Organização Política da categoria
Reuniões da Comissão de
Trabalho e Organização
Política da categoria
Reuniões da Comissão Nova Sede
Foram realizadas 03
Reuniões da Comissão
Nova Sede
Audiências no Ministério Público
O CRESS participou de 02
audiências no MP sobre
acessibilidade
Reuniões com a Caixa Econômica Federal
Foram realizadas 02
Reuniões com a Caixa
Econômica Federal
Reuniões da Comissão Regional Eleitoral
Foi realizada 01 reunião da
Comissão Regional Eleitoral
Reuniões em Conselhos e Fóruns de Direitos
São José do Rio Preto
Fórum SUAS: 08
Fórum Municipal

Trabalhadores do SUAS: 12
CMAS: 07
CMDCA: 31
CMS: 07
São José do Rio Preto: 54

Plantões nas Seccionais
SEDE
Participação na reunião do GT Nacional
Inadimplência, realizada pelo CFESS em
Brasília/DF.
SEDE
Realização de Treinamento dos funcionários
sobre recadastramento, solicitação da DIP e
Pesquisa Perfil Profissional, na sede do
CRESS/SP.
SEDE

30 e 31/08/2016
Não planejado
28 e 30/09/2016
Não planejado

10/12/2016

Realização de Reunião com funcionários das Não planejado
seccionais e setor de inscrição. Pauta: para
recadastramento nacional dos/as assistentes
sociais, a substituição das atuais carteiras e
cédulas de identidade profissional e pesquisa
sobre o perfil do/da assistente social e
realidade do exercício profissional no país, em
São Paulo/SP.
SEDE
30/11/2016
Realização de Treinamento dos funcionários do
Setor de Cobrança, sobre emissão de boletos,
em São Paulo.
SEDE
Curso sobre Metodologia de Análise de
Realidade

Não planejado

Realizado no dia
13/08/2016, o curso de
Metodologia de Análise de
Realidade com
representantes da direção
do CRESS-SP em parceira
com o ILAESE – Instituto
Latino-Americano de
Estudos Sócio Econômicos.

Análise: Consideramos que as ações propostas para o eixo administrativo e
financeiro foram todas realizadas em sua integra, atingindo assim os objetivo
proposto para o mesmo, principalmente no que se refere ao direcionamento
politico, financeiro e orçamentário para a efetivação das ações, sejam elas ao
nível da Sede, bem como das Seccionais.
COMUNICAÇÃO

Objetivo: Efetivar a Politica Nacional de Comunicação no âmbito do CRESSSP, garantindo os espaços de interlocução com a categoria e a sociedade.
AÇÕES REALIZADAS
SEDE
Realização de Seminário com a categoria
profissional em âmbito estadual no mês de
maio.

SEDE
Publicações de materiais produzidos pelas
diversas comissões do CRESS/SP:

SEDE
Implementar ferramentas de acessibilidade no
portal do CRESS/SP.
SEDE
Publicação do Jornal Ação
SEDE
Ampliação do Acervo da Biblioteca do
CRESS/S
SEDE
Publicação da Revista Emancipa
do CRESS/SP
Seminário - 80 anos do Serviço Social: uma
profissão inscrita no Brasil

Seminário Estadual em
comemoração ao Dia do/a
Assistente Social – 80 anos
do Serviço Social: uma
profissão inscrita no Brasil –
São Paulo/SP.
- Caderno da Saúde
Sistematização
dos
processos éticos 2011-2017
Publicação
(caderno
brochura) com dados e
análise da atuação do SFP
Livreto
sobre
instrumentalidades
do
Serviço Social - Previsão 2º
Semestre
de
2016.
- Pesquisa Supervisão de
Estágio.
Pesquisa
SINASE.
- Livreto "Plano de Trabalho
da/o Assistente Social".
- Cartilha "Serviço Social e
Diversidade Trans"
Realizado no exercício de
2016
Foram realizadas quatro
publicações no exercício de
2016
Realizado no exercício de
2016 – Ver informações do
Setor Biblioteca.
Realizada a publicação de
um numero no exercício de
2016 conforme o planejado.
Realizado Seminários em
comemoração ao dia do/a
Assistente
Social
nas
Seccionais:
Santos: 02
S. José dos Campos: 02
Sorocaba: 01

Campinas: 01
Ribeirão Preto: 01
S. José Rio Preto: 02
Araçatuba: 02
Pres. Prudente: 01
Marilia: 01
ABCDMRR: 01
Bauru: 01
Analise: Concluímos que as ações desenvolvidas no eixo comunicação
possibilitaram de maneira positiva, inclusive, além das expectativas previstas a
efetivação da Politica Nacional de Comunicação no âmbito do CRESS-SP,
garantindo os espaços de interlocução com a categoria e a sociedade.
Queremos aqui ressaltar a realização de Encontros e Seminários para celebrar
os 80 anos do Serviço Social que foram realizados na Sede e nas 11
Seccionais do CRESS-SP, trazendo assim o debate acerca da conjuntura
politica e seus rebatimentos para o Serviço Social.
Durante os eventos do mês de maio, também foi lança a campanha “Em
direitos da classe trabalhadora não se mexe”, havendo grande aceitação junto
à categoria e diferentes movimentos e entidades da sociedade civil.
Em relação a publicações, estas, foram impressas de acordo com as
produções das diferentes comissões do CRESS-SP. No ano de 2016, foi
impresso o Caderno de Saúde, havendo um grande alcance junto a categoria,
sendo o mesmo distribuído gratuitamente nas atividades realizadas pelo
Conselho.
Ainda, no que se refere a publicações, o CRSS-SP lançou a Revista Emancipa,
com uma tiragem anual de 2.000 exemplares. A revista contou com ampla
participação da categoria profissional até mesmo na sugestão do nome que ele
recebeu. Contou também, com a publicação da “Galeria do CRESS”,
recuperando a memória das artes das comemorações do dia 15 de Maio (Dia
do/a Assistente Social). A revista teve uma excelente aceitação pela categoria,
e esta previsto o lançamento do numero 2 em maio de 2017, e a
disponibilização eletrônica do numero 1, via site.

Além disso, houve a impressão de material gráfico e visual, sendo investida
forma significativa na identidade visual do Conselho junto a categoria e a
sociedade em geral.
Ainda, outro fator que demonstra a concretude dos resultados é a
disponibilização do Jornal Ação, nas suas 4 edições, para toda a categoria
inscrita e ativa do Estado de São Paulo, garantindo que as pautas do Conselho
Regional de Serviço Social chegasse a toda a categoria do Estado.

No que se refere a acessibilidade de comunicação, houve a implementação no
portal do CRESS-SP, da ferramenta Rybená, que possui a tradução do
conteúdo publicado em libras e áudio. Desta forma a acessibilidade no portal
foi garantida, podendo ser acessado pelas pessoas com deficiência visual e
auditiva, sem prejuízo a todo conteúdo do mesmo.

ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
Objetivo: Traçar diretrizes e direcionamento éticos políticos para a abordagem
das questões que envolvem a ética e os direitos humanos no cotidiano da
profissão.
AÇÕES REALIZADAS
SEDE
Multiplicação do Curso Ética em Movimento:

Realizado 4 Multiplicações,
sendo16 oficinas de ética
durante o exercício de 2016

SEDE
Participação no Fórum Sudeste das Comissões 09/04/2016, no Rio de
Permanentes de Ética
Janeiro/RJ.
SEDE
I Encontro Estadual de Direitos Humanos
Realizado
o
Seminário
Estadual de Ética e Direitos
04 a 05/03/2016
Humanos: Conservadorismo
posicionamento do Serviço
Social frente aos dilemas
éticos contemporâneos aborto
legal,
descriminalização
das
drogas,
estatuto
do
nascituro e família, nos dias
04 e 05/03/2016, em São
Paulo/SP.
SEDE
Oficinas Descentralizadas
Realização de Oficinas
descentralizadas
nos
núcleos descentralizados e
nas seccionais ABCDMRR,
Sorocaba e Presidente

Prudente
sobre
as
conclusões do Seminário
Nacional sobre Serviço
Social e Diversidade, no
período de 02/01/2015 a
30/12/2016.
SEDE
Realização de Diálogos com Assistentes
Sociais: Serviço Social e a Questão Étnica
Racial
SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Realização
de
Encontro
temático:
A
criminalização dos movimentos sociais e
militarização da vida
SECCIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Oficina: Acolhimento Institucional e Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes.
SECCIONAL BAURU
Realização de evento: A contribuição do
Serviço Social na questão urbana
SECCIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Realização de evento: Serviço Social e Gênero
SECCIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Realização de evento: Ética e Sigilo
Profissional.
SECCIONAL ARAÇATUBA
Realização de evento: Diversidade Sexual: os
desafios da atuação profissional na garantia de
direitos da população LGBT.
SECCIONAL ABCDMRR
Realização de evento: Empoderamento das
mulheres e as lutas pela igualdade de gênero e
direitos humanos

25/11/2016, em São Paulo

29/04/2016

29/11/2016

Agosto/2016

Maio a setembro/2016
09/12/2016, em
Votuporanga.
15/04/2016

15/03/2016

Análise: Durante o exercício de 2016 buscou-se todo o esforço para que os
objetivos deste eixo fossem alcançados no sentido de traçar diretrizes e
direcionamento éticos políticos para a abordagem das questões que envolvem
a ética e os direitos humanos no cotidiano da profissão.
Dentre as várias ações realizadas para o efeito, queremos destacar o Encontro
realizado com tema abrangente “Conservadorismo Moral E O Posicionamento
Do Serviço Social Frente Aos Dilemas Éticos Contemporâneos: Aborto Legal,
Descriminalização Das Drogas, Estatuto Do Nascituro E Família”, em que
iniciamos o mapeamento e análise do tema Ética e Direitos Humanos para a
profissão. O debate foi ampliado e com possibilidade de multiplicação pelas
Seccionais em suas regiões, e pela direção estadual em todas atividades
planejadas.

FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Objetivo: Traçar ações para a orientação, fiscalização e fortalecimento do
exercício da profissão do assistente social, em seu âmbito de jurisdição,
assegurando a defesa do espaço profissional e a melhoria da qualidade de
atendimento aos usuários do Serviço Social.
AÇÕES REALIZADAS
SECCIONAL SANTOS
Realização de eventos sobre Condições de
Trabalho, sigilo profissional e assédio moral
nas relações profissionais do Assistente Social
SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Realização
de
Oficina:
Prontuários
multiprofissionais e o sigilo profissional – Litoral
Norte e São José dos Campos.
SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Realização
de
Oficina:
Prontuários
multiprofissionais e o sigilo profissional –
Paraibuna, Cruzeiro, Campos do Jordão e
Núcleo Vale Histórico.
SECCIONAL CAMPINAS
Realização de Oficina para discussão sobre
SINASE/LEP
SECCIONAL BAURU
Realização de Oficina: O sigilo profissional na
prática do Assistente Social frente aos desafios
éticos políticos
SECCIONAL BAURU
Realização de Oficina – Serviço Social e Saúde
Mental: atuação do assistente social em
comunidade terapêutica.
SECCIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Realização de evento: O Serviço Social na
perspectiva do trabalho multi, inter e
transdisciplinar.
SECCIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Realização de evento: Laudos e pareceres:
requisições a assistentes sociais.
SECCIONAL ARAÇATUBA
Realização de evento: O trabalho do/a
Assistente Social e Política de Saúde Mental
SECCIONAL ARAÇATUBA
Realização de evento: O Sigilo Profissional nos
espaços sócio-ocupacionais do Assistente

01/11 a 30/11/2016

Outubro e Novembro/2016

Julho, Agosto, Setembro e
Dezembro/2016

Março/2016

Setembro/2016

Março/2016

Janeiro/novembro 2016

15/12/2016

Junho/2016

19/11/2016

Social
SECCIONAL MARÍLIA
Realização de Oficina: A atuação do assistente
social em Comunidades Terapêuticas.
SECCIONAL MARÍLIA
Realização de Seminário: Material técnico
sigiloso
SECCIONAL MARÍLIA
Realização de Oficina: Atuação do/a assistente
social em ações de conciliação e mediação de
conflito.
SECCIONAL ABCDMRR
Realização do CRESS Debate: Atuação
profissional na Saúde Mental
SECCIONAL ABCDMRR
Realização do CRESS Debate: Atribuições do
Assistente Social e Sigilo Profissional
SECCIONAL ABCDMRR
Realização do CRESS Debate: Competência e
atribuições do/a Assistente Social – plano de
trabalho do Serviço Social nos diversos
espaços sóciocupacionais.
SECCIONAL ABCDMRR
Realização do CRESS Debate: atuação
profissional e condições de trabalho no SUS
SEDE
Realização do Encontro estadual O Sistema
Socioeducativo
Paulista
em
debate
Realização: CRESS e CRP, em São Paulo/SP.
SEDE

18/03/2016

18/08/2016

25/11/2016

23/06/2016

29/08/2016.

27/10/2016.

Novembro/2016

13/07/2016
Não planejado
20 e 21/05/2016

Participação no Seminário Nacional de Não planejado
Capacitação das COFIs/ 2016, realizado pelo
CFESS em Brasília/DF
SEDE
30/06/2016
Participação no Encontro das COFIs da Região Não planejado
Sudeste, em Belo Horizonte/MG.
SECCIONAL ABCDMRR
04/10/2016
Realização de Palestra sobre “Atuação
Profissional – Uma reflexão Necessária”, em Não planejado
Santo André.
Analise: Consideramos que os objetivos propostos para este eixo que se refere
a função precípua do Conselho foram atingidos, pois, além das atividades
elencadas e desenvolvidas pela Sede e Seccionais, também, foram levadas a

cabo as ações supra mencionadas na Comissão de Orientação e Fiscalização
– COFI e do Setor de Fiscalização profissional.
Assim podemos afirmar que com os esforços emanados durante o exercício de
2016, foi possível aproximar o CRESS a categoria, pro meio de ações
pedagógicas no que se refere ao exercício da profissão e ao processo de
orientação, regulamentação e fiscalização.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Objetivo: Assegurar a articulação entre o Conjunto CFESS/CRESS, ENESSO –
Executiva nacional de Estudantes de Serviço Social, ABEPSS – Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, para fortalecer o plano de
lutas, em consonância com o projeto ético politico do Serviço Social e da
formação contra a precarização do ensino superior na perspectiva de incidir
sobre o trabalho do assistente social na supervisão acadêmica e de campo.
AÇÕES REALIZADAS
SEDE
Janeiro a dezembro
Oficinas ABEPSS Itinerante
SEDE
Realizado em 13/08/2016,
Curso de Formação Continuada para os Curso Metodologia de
diretores do CRESS
Análise da Realidade, na
sede do CRESS/SP.
SEDE
Participação no Fórum Nacional de Educação
Janeiro a novembro/2016
SEDE
Ações relativas à Política Nacional de Março a novembro/2016
fiscalização/ Fórum de supervisão
SEDE
Plano de Lutas em defesa do trabalho e da 2016
formação e contra a precarização do ensino
superior
SEDE
Realização de evento: II Seminário contra a Março a novembro/2016
precarização do ensino em Serviço Social
SEDE
Participação no Pré-Enepss
Contribuição com a pesquisa de Serviço Social
micro região Araçatuba, em
22/10/16.
Participação no ENPESS
em Ribeirão Preto, em
conjunto
com
a
representação da Seccional
local.
SEDE
Plano de lutas em defesa do trabalho e da Reuniões
com
os
formação e contra a precarização do ensino coordenadores do curso de

superior -

Serviço Social em São
Paulo no dia 03/06/2016
26/10/2016 FMU

SEDE
Plano de lutas em defesa do trabalho e da
formação e contra a precarização do ensino
superior – Reuniões com os discentes dos
cursos de Serviço Social

28/10/2016 FMU
28/10/2016 UNISA
10/11/2016 PUC

SECCIONAL SANTOS
Realização de evento: Precarização do Ensino
de Serviço Social
SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Realização de Oficina: Tendências teóricas
metodológicas e projeto ético-político do
Serviço Social.
SECCIONAL CAMPINAS
Realização de evento: Trabalho e Opressão
SECCIONAL ARAÇATUBA
ABEPSS Itinerante 2016
SEDE
Participação nas reuniões do GT Nacional
Trabalho e Formação Profissional, realizadas
pelo CFESS.

Setembro/2016

30/03/2016,

Fevereiro a dezembro/2016
23 e 24/09/2016.
30/03/2016, em Brasília/DF
06/05/2016, em Brasília/DF
11/10/2016, em Cuiabá/MT

SECCIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Visitas às Faculdades de Serviço Social da
Região
SECCIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Participação em Semana Acadêmica nas
Faculdades

Não planejado
01 à 11/2016

26 e 29/09/16

Análise: Com as atividades desenvolvidas neste eixo podemos concluir que os
objetivos propostos foram atingidos fortalecendo assim o plano de lutas da
categoria em consonância com o projeto ético-politico da profissão.

SEGURIDADE SOCIAL
Objetivo: Fortalecer e aprofundar as discussões, numa perspectiva critica, a
categoria dos assistentes sociais na defesa dos direitos da politica social
publica laica, gratuita e de qualidade conforme os princípios da Politica
Nacional de Fiscalização.
AÇÕES REALIZADAS

SEDE
Realização de Encontros regionais dos Abril a novembro/2016
profissionais da área de educação com o
objetivo de fomentar a realização do encontro
nacional.

SEDE
Participação em fóruns na luta por políticas Janeiro a dezembro de
sociais
2016

SEDE
Realização
de
Oficinas
estaduais Realizado em 03/12/16
descentralizadas e Encontro Estadual de Debate com os Assistentes
Assistentes Sociais Servidores do INSS
Sociais do INSS do Estado
de São Paulo- Tema:
reorganização em tempos
de retrocessos e ofensiva
aos direitos sociais!
SEDE
Estruturar
núcleos,
por
regiões,
para - Diálogo com Assistentes
desenvolvimento de ações voltadas à Sociais do Alto Tietê:
organização política da categoria e educação
permanente.
28/01/2016, em Suzano/SP
Janeiro a dezembro/2016

25/02/2016, em Suzano/SP
31/03/2016, em Poá/SP
28/04/2016, em
Itaquaquecetuba/SP
30/06/2016, em Suzano/SP
27/07/2016, em Mogi das
Cruzes/SP
30/09/2016, em Suzano/SP.
29/11/2016, em Mogi das
Cruzes/SP
- Diálogo com Assistentes
Sociais da zona leste:
26/02/2016, em Guaianazes
– São Paulo/SP

23/03/2016, em Itaquera –
São Paulo/SP.
29/04/2016, em São Miguel
Paulista – São Paulo/SP.
20/05/2016, em Cidade
Tiradentes – São Paulo/SP.
24/06/2016, em Itaquera –
São Paulo/SP.
29/07/2016, em Itaim
Paulista - São Paulo/SP
12/08/2016, na Vila
Carmosina – São Paulo/SP
26/08/2016, na Vila
Paranaguá – Ermelino
Matarazzo – São Paulo/SP
30/09/2016, em Guaianazes
– São Paulo/SP.
28/10/2016, em Itaquera –
São Paulo/SP.
18/11/2016, na Cidade
Tiradentes – São Paulo/SP.
12/12/2016, no Lajeado –
São Paulo/SP.
- Diálogo com Assistentes
Sociais de Osasco:
04/08/2016, em Osasco/SP.
29/08/2016, em Osasco/SP.
31/10/2016, em Osasco/SP.
- Diálogo com Assistentes
Sociais da zona sul:
12/09/2016, em Santo
Amaro/SP.
17/10/2016, em Santo

Amaro – São Paulo/SP.
21/11/2016, em Santo
Amaro – São Paulo/SP.
- Diálogo com Assistentes
Sociais da zona norte:
13/09/2016, na Vila
Terezinha – São Paulo/SP.
11/10/2016, na Brasilândia
– São Paulo/SP.
08/11/2016, na Brasilândia
– São Paulo/SP.
- Diálogo com Assistentes
Sociais de Guarulhos:
03/11/2016, em
Guarulhos/SP.
05/12/2016, em
Guarulhos/SP.
SEDE
Participação no Evento "Os 80 anos do Serviço
Social e o conservadorismo na profissão" Realização: PM Diadema Secretaria de
Assistência Social e Cidadania, realizado pela
PM Diadema Secretaria de Assistência Social e
Cidadania, em Diadema/SP.
SEDE
Participação na Mesa de abertura no VI
Encontro Estadual de Assistentes Sociais e
Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo - Realização: AASPTJ SP, em
Santos/SP.
SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Realização de evento: População em situação
de rua e o direito à cidade.
SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Realização de evento: Os trabalhadores do
SUAS na atual conjuntura.
SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (em
conjunto com o CRP)
Realização de evento: Acolhimento institucional
e direitos humanos.
SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Núcleo de Assistentes Sociais do Litoral Norte.

23/05/2016

17/11/2016

29/09/2016
19/08/2016

29/11/2016

Janeiro a dezembro/2016

SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
GT Assistência Social – Litoral Norte
SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Núcleo Vale Histórico
SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Núcleo Seguridade Social
SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Núcleo Seguridade de Taubaté
SECCIONAL SOROCABA
Nucleação com os/as profissionais – Direitos
Sociais e Práticas Profissionais
SECCIONAL SOROCABA

Janeiro a dezembro/2016

Realização de evento: Seminário Assédio
Moral X Autonomia Profissional
SOROCABA
Realização de evento: Atribuições do/a
Assistente Social do INSS e o Concurso
SECCIONAL RIBEIRÃO PRETO
Núcleo de Seguridade Social
SECCIONAL BAURU
Realização de Oficina: O sigilo profissional na
prática do Assistente Social frente aos desafios
éticos políticos
SECCIONAL BAURU
Realização de Oficina: Desafios para a
efetivação das Políticas de Saúde Mental no
contexto neoliberal
SECCIONAL ABCDMRR
Nucleação do Serviço Social
SECCIONAL ABCDMRR
Realização de evento: Gestão de Trabalho no
SUAS: desafios e possibilidades
SEDE
Realização do Seminário Estadual sobre Sigilo
Profissional

Agosto/2016

Janeiro a dezembro/2016
Janeiro a dezembro/2016
Janeiro a dezembro/2016
Trimestral (março/ junho/
setembro)

11/03/2016
Não planejado
08/02/2016 a 17/12/2016
Setembro/2016

Abril/2016

Fevereiro a dezembro/2016

19/04/2016

16/09/2016
Não planejado

SEDE
Participação no Seminário sobre Sigilo
Profissional, em São Paulo/SP. - Realização:
Associação dos Pesquisadores de Núcleos de
Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o
Adolescente – NECA
SEDE
Participação na Oficina “A criança vítima ou
testemunha de violência e sua exposição ao
sistema de justiça – debate sobre o Pl.
3792/2015", em São Paulo/SP - Realização:
AASPTJ/SP
SEDE

20/01/2016

Não planejado

09/03/2016

Não planejado

Participação no 15º Encontro Estadual de 09/04/2016
Trabalhadoras e Trabalhadores do SUAS com o
tema 15º Encontro Estadual de Trabalhadoras e
Trabalhadores do SUAS, em São Paulo/SP
Não planejado
SEDE
Participação n o 4º Seminário Nacional 15 e 16/04/2016
FNTSUAS, em Florianópolis/SC
Não planejado
SEDE
Participação na Mesa de abertura da Semana 02/05/2016
Acadêmica da FAPSS SCS - Tema: "FAPSS SCS 50 anos: formação, desafios, e Não planejado
resistência”, em São Caetano do Sul/SP.
SEDE
Participação no evento em comemoração ao 03/05/2016
Dia do Assistente Social, realizado pelo CEU
Lajeado, em Guaianazes/SP
Não planejado
SEDE
Participação no Lançamento do „Dossiê - 06/05/2016
Relatório de inspeção de comunidades
terapêuticas para usuárias(os) de drogas no Não planejado
estado de São Paulo: Mapeamento das
violações de direitos humanos‟ (evento
integrante das atividades da Campanha
Estadual de Direitos Humanos – „Violência de
Estado – Ontem e Hoje: da Exclusão ao
Extermínio‟, em São Paulo/SP.
SEDE
Participação no Seminário do Fórum Estadual 13 a 15/05/2016
de Defesa dos Direitos Humanos da Criança e
Não planejado
do Adolescente de São Paulo
SEDE
Participação
na
Abertura
Acadêmica da UNIESP

da

Semana 16/05/2016, em São
Paulo/SP.
Não planejado

SEDE
Participação na Semana do Serviço Social
UNIFESP - Lançamento da Revista do CRESS
e Mesa “Serviço Social e a ruptura com o
Conservadorismo"
SEDE
Participação na Sessão do Conselho Superior
da Defensoria Pública do Estado – ASDPESP e
Roda de Conversa, em São Paulo
SEDE
Participação na Mesa “Serviço Social e a
Construção de uma perspectiva emancipatória”,

18/05/2016
Não planejado

20/05/2016
Não planejado
20/05/2016
Não planejado

realizada pela UNIFESP
SEDE
Participação na Mesa de abertura do V 31/05/2016
Congresso Internacional de Serviço Social da
UNESP Franca, em Franca/SP
Não planejado
SEDE
Participação na Abertura do XIV SEMINÁRIO 31/05/2016
DO GESSAE DST / AIDS – SP, em São Paulo.
Não planejado
SEDE
Participação
no
Seminário
Nacional 10/06/2016
“Descentralização política e administrativofinanceira das ações dos CRESS”, realizado Não planejado
pelo CFESS, em Brasília-DF.
SEDE
Participação na Mesa redonda sobre “EAD: Não planejado
situação atual e as implicações desta formação
para os profissionais da área da saúde do “I
Encontro dos Conselhos da Saúde para discutir
Ensino a Distância” - Realização: Fórum dos
Conselhos da Saúde”, em São Paulo.
SEDE
Participação no Seminário Nacional: Serviço 06 a 08/07/2016
Social,
Regiões Fronteiriças
e
Fluxos
Migratórios Internacionais, realizado em Não planejado
Belém/PA.
SEDE
Participação na Atividade do FETSUAS, em 11/08/2016
Piracicaba/SP.
Não planejado
SEDE
Participação no Debate sobre “A atuação de 12/08/2016
Assistentes Sociais e Psicólogos na Política de
Assistência Social”, na Prefeitura Municipal de Não planejado
Osasco/SP.
SEDE
Participação no Momento Público da Conselho 19/09/2016
Consultivo da Defensoria Pública de São Paulo
- SP - Manifestação de apoio as/aos Não planejado
servidoras/es da Defensoria Pública em relação
a luta para melhoria das condições de trabalho
e prestação de acesso à justiça com qualidade,
em São Paulo
SEDE
Participação no VI Congresso Nacional e II 31/08/2016
Internacional de Direito Homoafetivo da OAB,
em São Paulo/SP.
Não planejado
SEDE
Participação no Seminário Nacional sobre 04 e 05/09/2016
Residência em Saúde e Serviço Social, em

Olinda/PE.
SEDE
Participação nas Comemorações dos "5 anos
do GEPEX.dh" - Grupo de Estudos, Pesquisa e
Extensão em Sociedade Punitiva, Justiça
Criminal e Direitos Humanos, da Universidade
Federal de São Paulo - Campus Baixada
Santista, em Santos/SP.
SEDE
Participação no 15º CBAS, em Olinda/PE.

Não planejado
09/11/2016
Não planejado

05 a 09/09/2016
Não planejado

SEDE
Participação no Lançamento do Relatório de
Inspeções e entrega do Prêmio Marcus Vinicius
de Psicologia e Direitos Humanos - Realização:
CRP, em São Paulo/SP.
SEDE
Participação no “III Seminário Nacional Serviço
Social no Mundo do Futebol”, realizado pelo
Sesc Ipiranga, em São Paulo/SP.
SEDE
Participação no Seminário Nacional de Serviço
Social e Sigilo Profissional, em Cuiabá/MT.

08/09/2016
Não planejado

28/09/2016
Não planejado
12 a 13/10/2016
Não planejado

SEDE
Participação no Evento em comemoração aos
80 anos do curso de Serviço Social da Puc, em
São Paulo/SP.
SEDE
Participação na Mesa de abertura do
Lançamento dos novos Livros do Curso de
Capacitação “Ética em Movimento", realizado
pelo CFESS em São Paulo.
SEDE
Coordenação
da
Oficina
sobre
“Intersetorialidade:
A
autonomia
dos
profissionais nos espaços jurídicos, a produção
de documentos escritos e o aumento dos
processos éticos e administrativos”, no
Seminário “O Serviço Social e a Psicologia e
seu compromisso com a liberdade, a justiça e a
construção de novas relações sociais no
cotidiano e na história” - Realização: AASPTJ
SP, em Santos/SP.
SEDE
Participação na Audiência Pública sobre
Anteprojeto de Lei de Adoção - Realização:
NECA
–
ASSOCIAÇÃO
DOS
PESQUISADORES DOS NÚCLEOS DE

07/11/2016
Não planejado
11/11/2016
Não planejado

18/11/2016
Não planejado

23/11/2016
Não planejado

ESTUDOS E PESQUISA SOBRE CRIANÇA E
O ADOLESCENTE, em São Paulo/SP.
SEDE
Realização de Evento sobre o Dia Nacional de
Mobilização
de
Assistentes
Sociais
Realização: CRESS/SP
SEDE
Participação no I Encontro do Serviço Social no
Ministério Público do Estado de São Paulo –
evento comemorativo dos 10 anos da inserção
formal do assistente social” - Realização:
Ministério Público do Estado de SP, em São
Paulo/SP.
PRESIDENTE PRUDENTE
I Nucleação Trabalho Profissional: “Análise de
Conjuntura no momento atual”, em Presidente
Prudente.
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Participação no evento “O Suas na atual
conjuntura
contemporânea
–
Semana
Acadêmica”
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Participação na abertura da semana acadêmica
de Fernandópolis

30/11/2016, em São Paulo
Não planejado
01/12/2016
Não planejado

08/04/2016
Não planejado
29.09.2016
Não planejado
26.09.2016

Não planejado
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Participação no Seminário “Acolhimento 18.10.2016
Institucional – Saúde mental e trabalho Social”,
Casa dos Conselhos
Não planejado
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Participação em evento sobre Autismo, na 28.04.2016
UNORP
Não planejado
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Participação na Conferência Municipal de 26.11.2016
Saúde
Não planejado
Análise: No exercício de 2016, o CRESS-SP por meio de sua Comissão de
Trabalho e Organização Política – CTPOP, para dar cumprimento aos objetivos
propostos no eixo seguridade social, que buscam fortalecer e aprofundar as
discussões, numa perspectiva critica, a categoria dos assistentes sociais na
defesa dos direitos da politica social publica laica, gratuita e de qualidade
conforme os princípios da Politica Nacional de Fiscalização desenvolveu um
conjunto de ações com ampla participação da categoria profissional.
Dentre as ações executadas ressalta-se o trabalho descentralizado por meio de
Núcleos localizados na Sede, Região Metropolitana e Seccionais que se

constituem enquanto espaços construídos que oportunizaram e facilitaram a
participação e acesso das/os assistentes sociais nos debates correntes no
Conjunto CFESS/CRESS, além de incentivar e aumentar a participação das
mesmas nas atividades estaduais, como o evento realizado no dia 15 de Maio
para comemoração do dia d/ao assistente social.
Assim, foram construídos núcleos descentralizados em São Paulo e em sua
região metropolitana, enquanto polos estratégicos: (1) Centro Expandido; (2)
Zona Leste; (3) Guarulhos; (4) Alto do Tietê; (5) Zona Sul; (6) Grande Oeste;
(7) Zona Norte. Nesses núcleos descentralizados foram oportunizados vários
debates sobre o trabalho profissional e organização política da categoria, bem
como sobre temas conjunturais e da realidade local da categoria.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Objetivo: Intensificar e publicizar os posicionamentos do Conjunto
CFESS/CRESS na defesa e ampliação dos direitos humanos, democracia e
organização do Serviço Social latino americano e caribenho, garantindo a
dimensão e interface dos princípios éticos dos assistentes sociais junto a
sociedade.
AÇÕES REALIZADAS
Devolutiva do Encontro Nacional Serviço social,
Relações Fronteiriças e Fluxos Migratórios.

01/08/2016 a 30/11/2016

Análise: O eixo de Relações Internacionais no âmbito do Cress São Paulo,
historicamente inicia-se com o debate da saúde na América latina, o
fortalecimento das instituições de Serviço Social latino-americanas e os países
do Mercosul e de língua portuguesa, e dos movimentos de solidariedade dos
povos.
A Gestão “Ampliações: das Lutas coletivas a Emancipação” durante o seu
exercício de 2016, realizou as ações acima em transversalidade ao eixo de
ética e direitos humanos, a partir da compreensão do papel do CFESS, na
Relação com os organismos e instituições internacionais para o fortalecimento
da luta e solidariedade dos povos em uma perspectiva internacionalista de luta
de classes, bem como a compreensão para consolidação do debate sobre os
fluxos migratórios e relações fronteiriças que neste sentido
consolidamos a agenda nacional materializada em ações .

apoiamos e

Desta forma no âmbito do Estado de São Paulo foi realizada a pesquisa sobre
relações fronteiriças e migratórias, que resultou em socialização dos dados no
Seminário Regional realizado em São Paulo e no Seminário Nacional realizado
em Belém/PA.
Para a realização do Encontro Regional e Nacional sobre os fluxos migratórios,
várias ações que precederam estes encontros foram ainda realizadas em São
Paulo:


Organização e mobilização da Etapa Sudeste Serviço Social Relações
fronteiriças e fluxos migratórios;



Produção, sistematização e avaliação da pesquisa sobre o exercício
profissional e o atendimento a população imigrante no Estado de São
Paulo;

Buscando ainda atingir os objetivos propostos neste eixo, também realizou-se
várias ações em conjunto com a categoria, em especial:


Mesa e debate sobre solidariedade dos povos com o MOVIMENTO DE
SOLIDARIEDADE A Cuba, Movimento de solidariedade ao Haiti e
Movimento de solidariedade à palestina.



Seminário Estadual de Ética e Direitos Humanos.

Relação de Despesas por Modalidades Relação de Despesas por Modalidades Anexo do tópico 4.3.4

CRESS/SP - 9ª Região
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP
CNPJ: 43.762.376/0001-46

Despesas por Modalidade de Licitação

CRESS/SP - 9ª Região
Despesa Liquidada
Modalidade Contratação

2016

2015

Valor
1. Licitação(a+b+c+d+e+f)
a)Convite
b)Tomada de Preços
c)concorrência

d)Preção Eletrônico
e)concurso
f)consulta

2.Contratações Diretas (g+h)
g)dispensa
h)Inexigibilidade
3.Regime Especial
i) Suprimento de Fundos
4.Pagamento de Pessoal (j+k)
j)Pagamento em Folha
k)Diárias
5.Outros
l)Outros
Total (1+2+3+4+5)

Despesa Paga
2016

2015

Valor

Valor

Valor

5.781.264,89

929.103,73

3.473.436,89

866.207,17

39.689,00

27.589,00

39.689,00

27.589,00

224.103,03

176.897,12

170.093,40

176.897,12

5.025.026,36

312.572,52

2.654.035,99

312.572,52

492.446,50

412.045,09

609.618,50

349.148,53

-

-

-

1.162.050,95
7.020,00
1.155.030,95

1.253.294,67
105.888,21
1.147.406,46

1.141.965,25 1.205.310,65
7.020,00
105.888,21
1.134.945,25 1.099.422,44

19.462,20
19.462,20

22.812,46
22.812,46

19.462,20
19.462,20

22.812,46
22.812,46

4.692.725,42
4.692.725,42
-

4.495.315,34
4.495.315,34

4.542.167,32
4.542.167,32

4.356.489,17
4.356.489,17
-

717.089,81
717.089,81

557.789,22
557.789,22

637.277,02
637.277,02

557.789,22
557.789,22

12.372.593,27

7.258.315,42

9.814.308,68

7.008.608,67

5 - GOVERNANÇA
INTRODUÇÃO SEÇÃO
O CRESS-SP enquanto autarquia publica segue os requisitos básicos da moderna
administração publica sendo elas, a transparência, lisura no trato dos recursos públicos,
principio da economicidade, autonomia administrativa.

5.1 GOVERNANÇA
A governança do CRES-SP se dá por meio das decisões do Conselho Pleno que é formada
pela totalidade dos diretores que compõe a gestão, sendo em numero de 18. Sua atuação é
centrada a partir do planejamento estratégico de todas as ações administrativas e politicas,
possuindo como suporte o orçamento da autarquia, os instrumentos da nova contabilidade
publica, a lei de criação do Conselho, seu regimento interno e o regimento do Conjunto
CFESS/CRESS e o código de ética da profissão.
A governança ainda é zelosa no sentido de se mostrar transparente tendo como parâmetro o
olhar e zelo da sociedade por meio do portal da transparência, as normatizações emanadas
pelo TCU – Tribunal de Contas da União, as leis maiores contidas na Constituição Federal
de 1988, e as instruções normativas que regem as autarquias publicas federais.
Todas as ações do CRESS-SP ao longo do exercício de 2016 foram executas a parir das
deliberações das assembleias gerais e das deliberações feitas pela categoria dos/as
assistentes sociais nos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS, elegendo assim a
prioridades regionais.
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5.2 DIRIGENTES

ANEXO - Dirigentes.pdf - Vide anexo do tópico 5.2 no final da seção
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5.3 AUDITORIA
Apesar de não existir uma unidade específica de Auditoria Interna, o Conselho Fiscal,
cumpre papel similar, efetuando vistas, observações, sugestões, recomendações e
apontamentos sobre todas as contas(balancetes, balanços), orçamento anual, plano de
ação, reformulações/transposições e execução orçamentária, bem como, relativo aos
processos de compras, conforme Lei 8.666/93, que depois de analisados no âmbito do
regional, são encaminhadas para deliberação do Conselho Fiscal do Conselho Federal de
Serviço Social – CFESS.
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5.4 APURAÇÕES
No caso do CRESS/SP, está prevista como “modus operandi” a instituição de comissões de
apuração para o caso deste tipo de ocorrência. Até o momento não houve eventos que
viessem a trazer prejuízos ao Conselho.
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5.5 GESTÃO RISCOS
A gestão de riscos são mitigadas pelas depreciações contábeis e seguros efetuados. Existe
do pronto de vista físico uma equipe de CIPA, e a adoção de todas as regras de segurança
física, geridas pelo RH, segurança financeira sob assinatura conjunta, suas despesas são
baseadas no atendimento a Lei 8666/93.
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5.6 REMUNERAÇÕES
Os Conselheiros exercem cargos honoríficos, suas atividades não são remuneradas.
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE
Não há no âmbito do Conjunto CFESS/CRESS a contratação de auditoria independente.
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Dirigentes.pdf - Anexo do tópico 5.2

MAURICLÉIA SOARES DOS SANTOS
CPF

150.869.684-53

REGISTRO PROFISSIONAL

29.417

DATA INICIAL DO MANDATO

01/01/2016

DATA FINAL DO MANDATO

20/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

15/05/2014

ATO DE DESIGNAÇÃO

TERMO DE POSSE

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

PRESIDENTE

LUCIANO ALVES
CPF

178.067.238-11

REGISTRO PROFISSIONAL

31.783

DATA INICIAL DO MANDATO

01/01/2016

DATA FINAL DO MANDATO

20/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

21/02/2015

ATO DE DESIGNAÇÃO

PORTARIA CRESS/SP Nº 007/2015

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

VICE-PRESIDENTE

LUCIANO ALVES
CPF

178.067.238-11

REGISTRO PROFISSIONAL

31.783

DATA INICIAL DO MANDATO

20/12/2016

DATA FINAL DO MANDATO

31/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

20/12/2016

ATO DE DESIGNAÇÃO

Portaria CRESS/SP nº 037/2016

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

PRESIDENTE

PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA
CPF

252.963.138-79

REGISTRO PROFISSIONAL

48.178

DATA INICIAL DO MANDATO

01/01/2016

DATA FINAL DO MANDATO

20/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

19/09/2015

ATO DE DESIGNAÇÃO

Portaria CRESS/SP nº 047/2015

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

1ª SECRETÁRIA

PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA
CPF

252.963.138-79

REGISTRO PROFISSIONAL

48.178

DATA INICIAL DO MANDATO

20/12/2016

DATA FINAL DO MANDATO

31/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

20/12/2016

ATO DE DESIGNAÇÃO

Portaria CRESS/SP nº 037/2016

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

VICE-PRESIDENTE

MÁRCIA HELOÍSA DE OLIVEIRA
CPF

590.569.408-72

REGISTRO PROFISSIONAL

12.971

DATA INICIAL DO MANDATO

01/01/2016

DATA FINAL DO MANDATO

20/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

19/09/2015

ATO DE DESIGNAÇÃO

Portaria CRESS/SP nº 047/2015

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

2ª SECRETÁRIA

MÁRCIA HELOÍSA DE OLIVEIRA
CPF

590.569.408-72

REGISTRO PROFISSIONAL

12.971

DATA INICIAL DO MANDATO

20/12/2016

DATA FINAL DO MANDATO

31/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

20/12/2016

ATO DE DESIGNAÇÃO

Portaria CRESS/SP nº 037/2016

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

1ª SECRETÁRIA

ADRIANA BRITO DA SILVA
CPF

180.235.948-69

REGISTRO PROFISSIONAL

41.642

DATA INICIAL DO MANDATO

20/12/2016

DATA FINAL DO MANDATO

31/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

20/12/2016

ATO DE DESIGNAÇÃO

Portaria CRESS/SP nº 037/2016

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

2ª SECRETÁRIA

JULIO CEZAR DE ANDRADE
CPF

340.709.028-56

REGISTRO PROFISSIONAL

45.463

DATA INICIAL DO MANDATO

01/01/2016

DATA FINAL DO MANDATO

09/03/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

19/09/2015

ATO DE DESIGNAÇÃO

Portaria CRESS/SP nº 047/2015

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

1º TESOUREIRO

ADRIANA BRITO DA SILVA
CPF

180.235.948-69

REGISTRO PROFISSIONAL

41.642

DATA INICIAL DO MANDATO

01/01/2016

DATA FINAL DO MANDATO

09/03/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

19/09/2015

ATO DE DESIGNAÇÃO

Portaria CRESS/SP nº 047/2015

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

2ª TESOUREIRA

LARESSA DE LIMA ROCHA
CPF

333.711.548-90

REGISTRO PROFISSIONAL

48.137

DATA INICIAL DO MANDATO

09/03/2016

DATA FINAL DO MANDATO

31/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

09/03/2016

ATO DE DESIGNAÇÃO

Portaria CRESS/SP nº 009/2016

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

1ª TESOUREIRA

JULIO CEZAR DE ANDRADE
CPF

340.709.028-56

REGISTRO PROFISSIONAL

45.463

DATA INICIAL DO MANDATO

09/03/2016

DATA FINAL DO MANDATO

31/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

09/03/2016

ATO DE DESIGNAÇÃO

Portaria CRESS/SP nº 009/2016

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

2º TESOUREIRO

MATSUEL MARTINS DA SILVA
CPF

705.031.098-00

REGISTRO PROFISSIONAL

08.471

DATA INICIAL DO MANDATO

01/01/2016

DATA FINAL DO MANDATO

31/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

15/05/2014

ATO DE DESIGNAÇÃO

TERMO DE POSSE

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

CONSELHEIRO FISCAL

KELLY RODRIGUES MELATTI
CPF

329.579.328-06

REGISTRO PROFISSIONAL

38.179

DATA INICIAL DO MANDATO

01/01/2016

DATA FINAL DO MANDATO

31/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

15/05/2014

ATO DE DESIGNAÇÃO

TERMO DE POSSE

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

CONSELHEIRA FISCAL

CARLA DA SILVA GERMANO
CPF

321.493.808-89

REGISTRO PROFISSIONAL

38.850

DATA INICIAL DO MANDATO

01/01/2016

DATA FINAL DO MANDATO

31/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

15/05/2014

ATO DE DESIGNAÇÃO

TERMO DE POSSE

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

CONSELHEIRA FISCAL

ADRIANA BRITO DA SILVA
CPF

180.235.948-69

REGISTRO PROFISSIONAL

41.642

DATA INICIAL DO MANDATO

09/03/2016

DATA FINAL DO MANDATO

20/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

09/03/2016

ATO DE DESIGNAÇÃO

Portaria CRESS/SP nº 009/2016

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

SUPLENTE

MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA
CPF

273.364.763-68

REGISTRO PROFISSIONAL

27.540

DATA INICIAL DO MANDATO

01/01/2016

DATA FINAL DO MANDATO

31/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

15/05/2014

ATO DE DESIGNAÇÃO

TERMO DE POSSE

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

SUPLENTE

FÁBIO RODRIGUES
CPF

271.161.398-42

REGISTRO PROFISSIONAL

32.339

DATA INICIAL DO MANDATO

01/01/2016

DATA FINAL DO MANDATO

31/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

15/05/2014

ATO DE DESIGNAÇÃO

TERMO DE POSSE

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

CARGO

SUPLENTE

APARECIDA MINEIRO DO NASCIMENTO SANTOS
CPF

103.800.268-05

REGISTRO PROFISSIONAL

15.204

DATA INICIAL DO MANDATO

01/01/2016

DATA FINAL DO MANDATO

31/12/2016

DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO

15/05/2014

ATO DE DESIGNAÇÃO

TERMO DE POSSE

ENTIDADE QUE REPRESENTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL –
CRESS 9ª REGIÃO/SP.

6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
INTRODUÇÃO SEÇÃO
O planejamento de Recursos Humanos, para o exercício de 2016, priorizou a revisão do
Plano de Cargos e Salários do CRESS/SP para implantação no exercício de 2017. Durante
o exercício de 2016, alguns funcionários foram capacitados para atendimento as novas
normativas dos Órgãos de Controle.

6.1 GESTÃO DE PESSOAS
A gestão de pessoas do CRESS/SP e efetuada pelo RH, conforme documentos contidos no
s demais topicos deste relatório..
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6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL
Força de trabalho da UPC
Introdução
O quadro funcional do CRESS/SP é de 44 empregados, regidos pela CLT. 03 cargos são da
modalidade de livre provimento de admissão e demissão e 41 cargos são destinados ao qua
dro efetivo, com empregados admitidos após aprovação em concurso público.

Analise Crítica
Em 2016, houve a contratação de um funcionário para o cargo de livre provimentos,
ampliando o quadro dessa modalidade de 02 para 03 funcionários.
Os desligamentos ocorreram por iniciativa dos próprios empregados.
Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

45

40

1

1

1.1. Membros de poder e agentes políticos

0

0

0

0

1.2. Membros de poder e agentes políticos

45

40

1

1

45

40

1

1

1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado

0

0

0

0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício
provisório

0

0

0

0

1.2.4. Servidores requisitados de outros
órgãos e esferas

0

0

0

0

2. Servidores com Contratos Temporários

0

0

0

0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública

5

3

1

1

4. Total de Servidores (1+2+3)

50

43

2

2

Tipologia do cargo
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo

Área Meio

Área Fim

10

30

1.1. Membros de poder e agentes políticos

0

0

1.2. Membros de poder e agentes políticos

10

30

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

10

30

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

0

0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

0

0

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

0

0

2. Servidores com Contratos Temporários

0

0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

0

0

4. Total de Servidores (1+2+3)

10

30

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
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Detalhamento da estrutura da UPC
Introdução
O quadro funcional do CRESS/SP prevê a 04 vagas, para os cargos de confiança. Em 2016
o CRESS/SP tinha em seu quadro três funcionários nessa condição.

Analise Crítica
Os cargos de livre provimento são os de Coordenador da Administração Geral, Assessor de
Comunicação e Assessor Politico
Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

4

3

2

1

1.1. Cargos Natureza Especial

0

0

0

0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

4

3

2

1

4

3

2

1

0

0

0

0

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas

0

0

0

0

1.2.4. Sem Vínculo

0

0

0

0

1.2.5. Aposentados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

2

1

Tipologia do cargo
1. Cargos em Comissão

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado

2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2):

Análise Crítica
Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade
Face à necessidade dos controles que vieram com a nova contabilidade pública, as normas
de transparência, o aumento do número de profissionais registrados, verifica-se a
necessidade do aumento do quadro de pessoal, no entanto, essa ampliação depende do
aumento das receitas para fazer frente as necessidades financeiras que são necessárias
para o cumprimento das obrigações trabalhistas e o processo de avaliação que estão
previstos no plano de cargos, carreiras e salários.

Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim
Do total do quadro efetivo do Conselho 73% dos funcionários estão ligados a área fim.

Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados
Do quadro atual de funcionários, temos 03 comissionados de livre provimento que
representa 7% do quadro de pessoal.
149

Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível
Em virtude do regime de contratação dos funcionários ser CLT, os funcionários aposentados
continuam prestando serviços, pois a aposentadoria não extingue o vinculo empregatício.

Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas
No exercício de 2016 tivemos afastamento de 05 funcionários por licença, não relacionadas
a atividade laboral
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6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL
Despesas com Pessoal
Análise Crítica
As despesas com pessoal somaram R$ 4.692.725,42 (quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais
e quarenta e dois centavos), considerando salários, encargos sociais e benefícios. Os valores gastos com Pessoal representaram cerca de
52,67% das receitas correntes do CRESS/SP no exercício.

Informações Adicionais
O campo Vencimentos e Vantagens Fixas contempla os pagamentos de salários, gratificações de função, férias e 13º Salário, que são
verbas fixas pagas mensalmente aos empregados, conforme estrutura de cargos e salários e eventos. O campo Retribuições compreende
o pagamento de benefícios de Auxílio Alimentação, Refeição e Vale Transporte. O campo Adcionais contempla os pagamentos eventuais e
variáveis, como por exemplo Hora Extra, Adicional Noturno e DSR. O campo Benefícios Assistenciais e Previdenciários foi utilizado para
informação de valores dos encargos sociais como FGTS e INSS, considerando inclusive os encargos correspondentes à responsabilidade
do Empregador.

Despesas variáveis
Tipologias /
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
assist. e
previd.

Demais
despesas
var.

Despesas
exercícios
anteriores

Decisões
Judiciais

Total

Membros de poder e agentes políticos
2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.692.725,42

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade
2016

3.094.718,92

640.184,49

0,00

26.801,47

0,00
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931.020,54

2015

2.799.985,83

851.402,35

0,00

49.007,70

0,00

794.919,46

0,00

0,00

0,00

4.495.315,34

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade
2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)
2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servidores cedidos com ônus
2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servidores com contrato temporário
2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6.1.3 GESTÃO DE RISCOS
O CRESS/SP realiza anualmente o Programa de Controle de Medicina
Ocupacional(PCMSO), abrangendo todos os seus funcionários. O PCMSO envolve os
exames médicos admissionais, periódicos e demissionais.
Também é realizado o PPRA(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), que abrange
a avaliação do ambiente de trabalho sob os aspectos da ergonomia, luminosidade, ruídos e
demais agentes que interferem no ambiente de trabalho.
Os laudos médicos de afastamentos de funcionários são submetidos ao médico do trabalho
para análise e recomendações de medidas preventivas e/ou corretivas relacionadas aos
aspectos ocupacionais.
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6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA
O CRESS/SP não tem em seu quadro funciona, empregados temporários. OS empregados
do quadro efetivo do Conselho são contratados após aprovação em Concurso Público. Os
empregados na modalidade de livre provimento de admissão e demissão têm seus contratos
regidos pela CLT, em prazo indeterminado.
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6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pela estrutura do quadro de funcionários do CRESS/SP, não temos um departamento para
gerir a gestão de Tecnologia da Informação. Todos os sistemas utilizados são contratados
através do processo licitatório CFESS?CRESS tendo a empresa Implanta Informática como
responsável pelo suporte, implantação e treinamento dos funcionários CRESS/SP. A
manutenção, instalação e configuração dos equipamentos e redes são realizadas pela
empresa de TI- 3QA Tecnologia Eireli contratada através de um processo licitatório.
Responsável pela prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretivas dos
equipamentos de informática da sede e seccionais:
❍

❍

❍

❍

❍

Manutenção corretiva e preventiva de computadores;
Manutenção corretiva e preventiva de impressoras – laser;
Configuração e manutenção de servidor de arquivos e internet, inclusive
assumindo todas as tratativas necessárias com a empresa prestadora de serviços
de Internet;
Configuração, mapeamento e manutenção de rede cabeada e wireless nos
espaços físicos do CRESS 9ª Região/SP, a partir de anuência da Diretoria
Executiva deste Conselho, ouvida a Comissão de Comunicação, se necessário;
Interlocução técnica prioritária e integral entre o CRESS 9ª Região/SP e a
empresa contratada (pelo Conselho e/ou pelo Conselho Federal) para
desenvolver, implementar e manter o sistema de Tecnologia da Informação de
gestão das funções e informações oficiais e legais dos Conselhos, com o objetivo
fundamental de manter ativas as condições para o pleno funcionamento de todas
as atividades do CRESS 9ª Região/SP que dependem deste sistema. Elaboração
de Política de Segurança para uso de Tecnologias da Informação, suportada por
material didático próprio a cada alteração importante na rede, sistemas ou parque
de equipamentos.

Constituem-se serviços complementares ao objeto conforme descritos nos itens
supracitados do edital:
a) Serviços de implantação dos sistemas;
b) Apoio técnico à distância (acesso remoto);
c) Atualização dos softwares;
d) Apoio técnico nas licitações do CRESS 9ª Região/SP, ou quando for solicitado;
e) Estabelecer e monitorar Controle Proxy em toda a rede do Conselho, sob supervisão
administrativa da Coordenação Geral de Administração, vinculada à Gestão pelos/as
diretores/as da Comissão de Comunicação do Conselho;
f) Configuração e manutenção de conta contratada em domínio para web e gestão de contas
de e-mail do Conselho;
g) Suporte necessário à empresa/funcionário responsável pela gestão do website/portal do
Conselho incluindo demandas técnicas oriundas de normatização legal de âmbito estadual
ou federal.
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6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Todos os sistemas utilizados pelo CRESS/SP são devidamente licenciados, mas o Conselho
ainda não possui uma estrutura de TI. O CRESS 9ªRegião dispõe de sistemas para controle
de diversas áreas, sendo; Siscont.net(sistema utilizado para os registros dos fatos
contábeis), 04 licenças – Siscaf(sistema cadastral, administrativo e financeiro), utilizado para
registro dos profissionais no CRESS, utilizado para emissão de guias de inscrições e
anuidades, também é utilizado para controle de devedores, inscrição na dívida ativa, realiza
petições inicias nos processos de execução fiscal, 14 licenças, utilizados na sede e
seccionais – Sispat(sistema de controle patrimonial), responsável pelo controle patrimonial
dos bens móveis e imóveis do Conselho , 04 licenças – Sialm(sistema de controle de
almoxarifado), faz gestão de todo material adquirido pelo CRESS/SP, 04 licenças –
Processos(sistema de controle de processos), integrado ao Siscaf, controla os processo
éticos abertos pelo setor de fiscalização, 04 licenças – Gestão.net(sistema que auxilia na
elaboração do relatório de gestão) 04 licenças. Todos esses sistemas são integrados, dos
quais temos contrato de manutenção e atualização, junto a Empresa Implanta Informática.
Outro sistema utilizado pelo CRESS/SP para gestão de pessoas é o RhNydus, utilizado para
confecção de folha de pagamentos, rotinas da DIRF, RAIS, apontamento eletrônico e
controle de benefícios.
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7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
INTRODUÇÃO SEÇÃO
O CRESS/SP tem aplicado recursos para melhorar a comunicação com os profisssionais e a
sociedade, através de seu site.

7.1 CANAIS DE ACESSO
Os canais de acesso ao cidadão perpassam aos diversos setores do CRESS-SP.
Tanto a Comunicação, quanto o Setor de Cobrança, Inscrição e Fiscalização,
recebem questionamentos, dúvidas ou informações através dos e-mails de seus
setores.
Oficialmente, o conselho mantém um e-mail institucional que se concentra, em sua maioria,
solicitações e envios de convites para eventos e dúvidas sobre o exercício profissional do
assistente social. cress@cress-sp.org.br
Outro canal que é bastante requisitado pela categoria, é a página oficial do Conselho no
Facebook: https://www.facebook.com/cress.saopaulo/#
Entre janeiro e dezembro de 2016, o Facebook recebeu 99 solicitações de informações
variadas. Apenas 5 eram relacionadas a denúncias de exercício profissional e de solicitação
de acompanhamento de cursos de Serviço Social.
Todos os encaminhamentos provenientes do Facebook são repassados aos setores
específicos, se for o caso, para que atendam à solicitação do/a profissional.
❍
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7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO
O CRESS-SP não possui estudos que possam descrever e analisar a satisfação de
assistentes sociais com seu Conselho de classe, de modo que percepções em determinados
canais possam ser mais favoráveis que outros. Por um lado, eventos como reajustes de
anuidades; publicações com dados equivocados; ou mesmo processos de debates com
vistas à orientação profissional, podem levar a críticas e reclamações. Por outro lado, o
acompanhamento de respostas em curto espaço de tempo; a presença constante através de
materiais de comunicação como publicações impressas e atividades digitais; e outros tipos
de iniciativas como boa arquitetura da informação do portal ou utilização de novas
plataformas e ferramentas de mídias vídeos, trazem respostas positivas que podem ser
analisadas através de ferramentas disponíveis em plataformas, como Google analytics e
insights do Facebook. A partir dessa perspectiva, o CRESS-SP pode afirmar que tem
satisfeito as necessidades da categoria, com a superação de problemas como a
concretização do novo portal, a atuação nas redes sociais e o acompanhamento constante
através de ferramentas tecnológicas modernas e adequadas.
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7.3 TRANSPARÊNCIA
O Portal da Transparência do CRESS-SP tem a intenção de permitir ao cidadão o acesso
transparente e integral a informações diversas sobre a autarquia federal.
O Portal traz uma série de informações que podem ser consultadas, permitindo um acesso
mais rápido e claro aos documentos e dados relacionados a compras, contratos, licitações,
despesas, gastos, previsão orçamentária e aplicação dos recursos financeiros, servidores,
entre outros. Trata-se de uma lei que visa o fomento à cultura de transparência na
administração pública e o desenvolvimento do controle social.
A ferramenta atende à Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação,
que normatiza os artigos 5º e 37 da Constituição Federal ao estabelecer que todas as
informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet,
com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos.
Cumprindo determinação jurídica constitucional e garantindo o acesso transparente e
democrático a informações, entendidos como parte fundamental dos Direitos Humanos, o
CRESS/SP traz públicas as informações acerca da gestão desta autarquia, bem como
informações para que o/a assistente social e o/a cidadão/ã faça uso destas novas
ferramentas no CRESS ou mesmo em qualquer entidade de seu interesse.
Além das informações contidas nesta seção, quem quiser fazer uso da lei deverá ler
diretamente a regulamentação, que traz claramente todas normas, especificações e
processos que poderão ser utilizadas no requerimento de informações ou através do e-mail:
transparencia@cress-sp.org.br
O aperfeiçoamento do Portal prosseguirá para expandir cada vez mais a capacidade do
cidadão de participar da fiscalização e da avaliação das ações do CRESS-SP.
Endereço do portal da transparência
http://cress-sp.org.br/transparencia/
❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Informações disponíveis ao cidadão
Dados institucionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal ;
Dados gerais para o acompanhamento de programas e ações de órgãos e
entidades;
Inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos
de controle interno e externo;
Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
Registros das despesas;
Procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem
como a todos os contratos celebrados;
Formas de solicitação de informação.

Análise critica
Com o lançamento do Portal da Transparência no mês de agosto de 2016, foi possível notar
a mudança na busca por informações no site do Conselho. O gráfico abaixo, extraído do
painel do google analytics, avalia a quantidade de acessos e visitas ocorridas no Portal a
partir do 2° semestre de 2016. Desde o seu lançamento, foram recebidas 58 solicitações via
e-mail. As dúvidas mais frequentes eram relacionadas ao valor da anuidade, planejamento
das ações e orçamento do Conselho.
❍
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7.4 ACESSIBILIDADE
❍

Medidas adotadas

Dentre as medidas adotadas, o site do CRESS-SP conta com uma ferramenta de leitura de
texto através do método de libras e de voz, chamada Rybená.
Outra importante medida adotada foi a obra de acessibilidade realizada na Biblioteca do
Conselho, para atendimento exclusivo a pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência.
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8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS
INTRODUÇÃO SEÇÃO
No exercício de 2016 o fluxo financeiro do Conselho Regional de Serviço Social, CRESS
9ªRegião/SP, foi Deficitário em R$ 1.181.301,32 (um milhão, cento e oitenta e um mil,
trezentos e um reais e trinta e dois centavos), pela utilização de saldo de exercícios
anteriores para aquisição de imóvel para nova sede, apurado pela Demonstração do Fluxo
de Caixa - DFC.
O Resultado Financeiro Acumulado até 31/12/16 é um Superávit no valor de R$
1.190.065,63 (um milhão, cento e noventa mil, sessenta e cinco reais e sessenta e três
centavos), apurado no
Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2016, conforme demonstramos:
Superávit Financeiro 2016
(+) Ativo Financeiro ......................R$4.853.724,05
(-) Passivo Financeiro ..................R$ (3.663.658,42)
(=) Superávit Financeiro acumulado até 31/12/16 .......R$ 1.190.065,63

8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO
O Resultado Financeiro apurado no decorrer do exercício de 2016, foi um valor de (R$
1.181.301,32), em função da utilização de receita de capital na aquisição de imóvel.
cuja movimentação foi a seguinte:
INGRESSOS
Receita Corrente
Ingressos Extra-Orçamentários
Ingressos Investimentos
DESEMBOLSOS
Despesa Corrente paga
Desempenhos Extra-Orçamentários
Desembolsos Investimentos
Fluxo de Caixa Líquido no exercício de 2016

VALOR
8.909.666,59
14.942.377,24

7.482.288,66
15.219.036,49
2.332.020,00
-1.181.301,32
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8.2 NCASP
Conselho adotou as normas NCASP no exercício? Sim

Justificativa
O Conselho Regional de Serviço Social, CRESS 9ªRegião/SP adotou todos os
procedimentos do NBCASP desde o exercício de 2012.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
O desgaste físico decorrente de fatores operacionais e a obsolência técnologica. Os
parâmetros de depreciação e amortização dos bens foram definidos com base nas
instruções normativas específicas
da Receita Federal, IN SRF Nº 4, de 30 de JANEIRO de 1985 e IN SRF Nº 162, de 31 de
JANEIRO de 1998, e na realidade aplicada ao Conselho Regional de Serviços Social 9ª
Região. A contabilização foi realizada conforme orientações no Manual de Procedimentos
Contábeis Específicos, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no processo de
convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
Para apuração do cálculo da depreciação e amortização utilizou-se o método linear,
em função da estimativa de vida útil dos bens.

Taxas utilizadas para os cálculos
Bem
Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Instalações
Utensílios de Copa e Cozinha
Equipamentos de Processamento de Dados
Biblioteca
Sistemas de Processamento de Dados

taxa de depreciação
10%
20%
10%
20%
20%
10%
10%

% Residual
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do
diferido
Os métodos utilizados para a avaliação e mensuração foram os seguintes: Disponibilidades As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas e avaliadas pelo
valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. Créditos e Dívidas Foram realizadas as provisões de Férias, INSS, 13º salário, INSS, FGTS e PIS
mensalmente.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o
resultado apurado no exercício
O impacto na utilização das NBC T 16.9 e 16.10 no exercício de 2016 foi de R$
162

22.031,22, referentes a depreciação e amortização.

Informações adicionais
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8.3 APURAÇÃO CUSTOS
O Conselho não aplica rateio para lançamento de suas despesas, no entanto a elaboração
da proposta orçamentária e a execução das despesas são efetivadas através do sistema de
centro de custo, onde as atividades e projetos são lançados por eixo, comissões, grupos de
trabalhos e seccionais. A execução orçamentária, com os devidos vínculos as unidades,
encontram-se no item 7.1.

164

8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Nome

Descrição

Balanço Financeiro.pdf

Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf

Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf

Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf

Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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ANEXO - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro - Vide anexo do tópico 8.4 no final da
seção
ANEXO - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário - Vide anexo do tópico 8.4 no
final da seção
ANEXO - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial - Vide anexo do tópico 8.4 no final
da seção
ANEXO - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Vide
anexo do tópico 8.4 no final da seção
ANEXO - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das Variações
Patrimoniais - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
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Balanço Financeiro.pdf - Balanço
Financeiro - Anexo do tópico 8.4

CRESS/SP - 9ª Região
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP
CNPJ: 43.762.376/0001-46
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Financeiro
INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Receita Orçamentária

8.909.666,59

8.265.509,56 Despesa Orçamentária

8.909.666,59

8.265.509,56

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

8.909.666,59

8.265.509,56

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO

2.558.284,61

RECEITAS DE CONTRIBUICOES

6.493.172,63

6.227.910,43

CREDITO EMPENHADO – PAGO

9.814.308,66

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

6.493.172,63

6.227.910,43

6.493.172,63

6.227.910,43

183.738,13

308.590,81

ENCARGOS PATRONAIS

120.629,95

175.252,96

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

711,84

20.297,40

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

53.718,42

62.396,34

113.040,45

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

43.422,92

1.312.299,26

965.865,66

SERVIÇOS BANCÁRIOS

369.691,26

283.703,50

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

RECEITA REALIZADA
RECEITA CORRENTE

ANUIDADES
RECEITA DE SERVIÇOS
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
FINANCEIRAS
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE
INFRAÇÕES
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO

2.316,52

DESPESA CORRENTE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESA DE CAPITAL

942.608,00

679.845,64

INVESTIMENTOS

63.817,48

153.500,22

INVERSÕES FINANCEIRAS

MULTAS SOBRE ANUIDADES

317.096,08

134.214,44

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

561.694,44

392.130,98

920.456,57

763.142,66

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
ANUIDADES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Exercício Atual
12.372.593,27

Exercício Anterior
7.258.315,42
67.393,63
7.258.315,42

7.482.288,66
3.121.520,39
824.017,38
3.256.393,87

105.237,46
77.978,22
2.332.020,00
7.020,00
2.325.000,00
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CRESS/SP - 9ª Região
INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

DÍVIDA ATIVA

846.523,27

756.430,34

7.221,76

6.048,85

66.711,54

663,47

MULTAS DE INFRAÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO

Exercício Anterior

7.258.315,42

DESPESA CORRENTE

7.256.165,35

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.848.993,53

ENCARGOS PATRONAIS

794.919,46

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.233.636,14

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

161.882,65

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

43.716,90

SERVIÇOS BANCÁRIOS

138.016,67

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

35.000,00

DESPESA DE CAPITAL

2.150,07

INVESTIMENTOS

2.150,07

INVERSÕES FINANCEIRAS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS A PAGAR
Transferências Financeiras Recebidas
Recebimentos Extraorçamentários

Transferências Financeiras Concedidas
17.500.661,85

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

21.483.205,34 Pagamentos Extraorçamentários
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados

2.558.284,61

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

9.609.867,82

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Outros Recebimentos Extraorçamentários

5.332.509,42

Outros Pagamentos Extraorçamentários

Saldo em espécie do Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados

5.613.771,33
5.613.771,33

4.405.226,46 Saldo em espécie para o Exercício Seguinte
Caixa e Equivalente de Caixa

15.219.036,49

21.281.854,61

57.030,15
249.706,75
1.500.262,19
13.412.037,40
4.432.470,01

5.613.771,33

4.432.470,01

Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados
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Total:

32.024.099,77

34.153.941,36

32.024.099,77

34.153.941,36

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

Mauricléia Soares dos Santos

Laressa de Lima Rocha

Presidenta

1ºTesoureiro

Odair Dutra
Contador
1SP193882

150.869.684-53

333.711.548-90

080.148.698-00
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Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Notas Explicativas
1 - Nota Explicativa

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016,
DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL-CRESS/SP

1. Informações Gerais

O Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/SP , criado pela Lei nº 8.662/93 tem como
principais atividades orientar e fiscalizar o exercício da profissão de serviço social.
Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado à Administração Indireta e funciona como
Autarquia Federal Especial, tendo sua estrutura e organização estabelecidas no Regimento Geral,
Resoluções do CRESS/SP.
A sede do CRESS/SP está localizada na Rua Conselheiro Nébias, 1022 Campos Elíseos – São
Paulo/SP CEP 01203-002.

2. Principais Diretrizes Contábeis
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A partir de 01/01/2012, a Contabilidade do Conselho Regional de Serviço Social foi elaborada de
acordo com as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidade pública às
normas internacionais de contabilidade.

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

3.1. Base de preparação

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o
Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº
01/14, e Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 6ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicadas ao setor público conforme NBC T 16.1 a 16.10.

3.2. Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos
seguintes itens:

- Provisões para férias de empregados/funcionários;
- Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível.
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3.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

4. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho
Regional de Serviços Social – CRESS 9ªRegião/SP, representando, portanto, uma posição estática.
O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio
qualitativamente e quantitativamente a situação patrimonial da Entidade.

Líquido,

evidencia

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e “não
circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

4.1. Ativo Circulante

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.
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4.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de
curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Inclui caixa, depósitos bancários à vista e
aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de
liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um
risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou
de realização.
Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre
movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato.
Os saldos disponíveis em 31/12/16 no valor de R$ 4.432.470,01(Quatro Milhões, quatrocentos e
trinta e dois mil, quatrocentos e setenta reais e um centavo), se apresentam da seguinte forma:

a) Bancos c/ Movimento
O saldo disponível em 31/12/16 é no valor de R$ 230.442,45 ( Duzentos e trinta mil, quatrocentos e
quarenta e dois mil, e quarenta e cinco centavos), conforme pode ser comprovado através do livro
razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

b) Bancos c/ Arrecadação
O saldo disponível em 31/12/16 é no valor de R$ 269.012,76(duzentos e sessenta e nove mil, doze
reais e setenta e seis centavos).

c) Bancos c/ Aplicações Financeiras
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O saldo disponível em 31/12/16 é no valor de R$ 3.933.014,80 (três milhões, novecentos e noventa e
três mil, quatorze reais e oitenta centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão,
das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

4.1.2 Créditos a Receber

a) Anuidades

Registra o valor a receber de R$ 429.918,95 (quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e dezoito
mil e noventa e cinco centavos). Refere-se à diferença entre a soma das anuidades provisionadas
para recebimento no exercício e o valor efetivamente arrecadado.

b) Demais Créditos à Curto Prazo

Registra o valor de R$ 43.891,15 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e quinze
centavos), que se refere:

- Habitacional Coml.e Administradora Ltda (depósito caução).......R$ 16.800,00
- Adiantamento de Férias...................................................................R$ 27.091,15

c) Almoxarifado
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- Material de Consumo.................................................................... R$ 165.946,28

4.2 – Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante é composto pelos Créditos a Longo Prazo, pelo Imobilizado e Intangível,
totaliza o valor de R$ 8.026.694,99(oito milhões, vinte e seis mil, seiscentos e noventa e quatro mil e
noventa e nove centavos).

4.2.1 Divida Ativa Tributária
a) Decorrente de anuidades...........................................................R$ 211.416,61
Refere-se à diferença entre o valor estimado de receita e o valor arrecadado.

4.2.2 Imobilizado
a) Bens Móveis
Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A composição do Imobilizado do
Conselho Regional de Serviço Social em 31/12/2016 é de R$ 671.034,84 (seiscentos e setenta e um
mil, trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) assim representado:

Móveis e Utensílios .................................................

R$ 280.210,60
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Máquinas e Equipamentos ......................................
Instalações ...............................................................
Utensílios de Copa e Cozinha .................................
Equipamentos de Processamento de Dados.............
Biblioteca ................................................................
Total do Imobilizado ............................................

R$ 134.987,46
R$
R$

6.142,37
1.495,69

R$ 219.063,16
R$ 29.135,56
R$ 671.034,84

b) Bens Imóveis

Os bens imóveis totalizam o valor de R$ 7.210.000,00(sete milhões, duzentos e dez mil
reais)

4.2.3 Intangível

- Concessão de Direito de Uso de Comunicação..................................R$ 4.600,00

4.2.4 Depreciação e Amortização

A depreciação e amortização dos bens móveis foram calculadas pelo método linear, em função da
estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação e amortização são as seguintes:
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Tipo de Bem Taxa

Bem

Depreciação

Residual

Móveis e Utensílios

10%

10%

Máquinas e Equipamentos

20%

10%

Instalações

10%

10%

Utensílios de Copa e Cozinha

20%

10%

Equipamentos de Processamento de dados

20%

10%

Biblioteca

10%

10%

Sistema de Informática

10%

10%

c) Total depreciado e amortizado até 31/12/2016 .................. R$ 70.356,46
A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo no CRESS/SP foi
especificada na Nota Técnica nº 001/2016/GERFIN/GG de 13/4/2016. Os parâmetros de depreciação
e amortização dos bens foram definidos com base nas instruções normativas específicas da Receita
Federal, IN SRF Nº 4, de 30 de JANEIRO de 1985 e IN SRF Nº 162, de 31 de JANEIRO de 1998, e
na realidade aplicada ao CRESS/SP.
A contabilização foi realizada conforme orientações no Manual de Procedimentos Contábeis
Específicos, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no processo de convergência da
contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.
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4.3 Passivo Circulante

O passivo a curto prazo, está demonstrado no balanço patrimonial como circulante, destacando-se
as seguintes obrigações:
a) Restos a Pagar Processados

O valor escriturado na conta de Restos a Pagar Processado do Exercício de 2016 em 31/12/2016 é
de R$ 2.557.105,05 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e cinco reais e cinco
centavos). A escrituração obedeceu às normas do artigo 36 da Lei nº 4.320/64.
b) Consignações
O valor registrado na contabilidade na conta de Consignações, em 31/12/2016, é de R$ 76.488,13
(setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos). As consignações se referem
às retenções de INSS e Tributos Federais oriundos de pagamento de serviços prestados a PF e PJ e
retenção da folha de pagamento.

c) Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS
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c) Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS
Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2016, o valor de R$ 1.339.757,20
(um milhão, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), cuja
composição é a seguinte:

Férias ........................................................................................... R$ 340.259,31
INSS ............................................................................................. R$ 71.454,46
FGTS.............................................................................................
PIS s/ Folha de Pagamento ..........................................................
Provisão Despesas Trabalhistas................................. ..................

R$ 24.640,84
R$

3.402,59

R$ 900.000,00

O procedimento de provisão de férias, INSS, FGTS, PIS s/ folha de pagamento e Provisão de
Despesas Trabalhistas é realizado apenas pelo Sistema Patrimonial, conforme manual de
orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;
O procedimento de provisão começou a ser adotado a partir do exercício de 2013.
d) Depósito não Identificados
Está registrado pelo valor de R$ 119.836,78 (cento e dezenove mil, oitocentos e trinta e seis reais e
setenta e oito centavos).

4.5 Patrimônio Líquido
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O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e
ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercício de 2016, o Conselho Regional de Serviço Social –
CRESS 9ª Região/SP apresentou um Superávit Acumulado no valor de R$ 9.005.734,22 (nove
milhões, cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos).

5. Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e
indica o resultado patrimonial do exercício.
As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou
diminuem o patrimônio líquido.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas
aumentativas e diminutivas.

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O Conselho
Regional de Serviço Social apresentou no exercício de 2016 um Superávit Patrimonial no valor de
R$ 194.781,65 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco
centavos). A composição do Superávit Patrimonial em 2016 foi a seguinte:

Resultado Patrimonial 2016
a) Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) ......................... R$ 8.566.372,19
b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) ...................... R$ (8.371.590,54)
Página:14/18

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CRESS/SP - 9ª Região
c) (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/16 .................... R$ 194.781,65
O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2016 foi realizado com base no regime de
competência da receita e despesa, escriturados no sistema patrimonial.

6. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis
relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução,
demonstrando o resultado orçamentário.
O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a
execução orçamentária.

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2016 foi um Déficit de R$ 3.462.926,68 (Três milhões,
quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos),
conforme demonstração abaixo:

Resultado Orçamentário 2016

a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/16 ...... R$

8.909.666,59

b) (-) Crédito Empenhado até 31/12/16 ........................ R$ (12.372.593,27)
c) (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/16 .. ( R$ 3.462.926,68)
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Foi utilizado no exercício de 2016 saldo do superávit financeiro de exercícios anteriores para
aquisição do imóvel para nova sede do CRESS/SP

.
No comparativo da receita arrecadada R$ 8.909.666,59, com a despesas empenhadas liquidadas,
descontando as despesas de capital (R$ 12.372.593,27 – R$ 4.657.020,00), verificou um superávit
para as despesas correntes no valor de R$ 1.194.093,32.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do
Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a
transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos
órgãos e entidades do setor público.
O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações ocorridas no
caixa e seus equivalentes.
O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e
ingressos extra orçamentários, dos desembolsos da despesa corrente, de Restos a Pagar Não
Processados e dos desembolsos extra orçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de
Capital.

A demonstração do Fluxo de Caixa de 2016 está assim demonstrada:

Ingressos
Receita Corrente ....................................................................

R$ 8.909.666,59
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Ingressos Extra orçamentários ...............................................

R$ 14.942.377,24

Desembolsos
Despesa Corrente .................................................................

......

Desembolsos Extra orçamentários ..............................................

R$ 7.482.288,66
R$ 15.219.036,49

Desembolsos Despesas de Capital (investimentos).............. R$ 2.332.020,00

Apuração do Fluxo de Caixa no Período .......................

(R$ 1.181.301,32)

Houve um Resultado do Fluxo de Caixa e Equivalentes no exercício de 2016, no valor de R$
1.181.301,32 (um milhão, cento e oitenta e um mil, trezentos e um reais e trinta e dois centavos).

São Paulo, 05 de maio de 2017

ODAIR DUTRA
Contador CRESS/SP
CRC-SP 1SP193.882
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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP
CNPJ: 43.762.376/0001-46
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Orçamentário
PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS
REALIZADAS

SALDO

8.400.000,00

8.600.000,00

8.909.666,59

309.666,59

RECEITAS DE CONTRIBUICOES

6.920.000,00

6.920.000,00

6.493.172,63

-426.827,37

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

6.920.000,00

6.920.000,00

6.493.172,63

-426.827,37

6.920.000,00

6.920.000,00

6.493.172,63

-426.827,37

130.000,00

130.000,00

183.738,13

53.738,13

100.000,00

100.000,00

120.629,95

20.629,95

0,00

0,00

711,84

711,84

30.000,00

30.000,00

62.396,34

32.396,34

230.000,00

430.000,00

1.312.299,26

882.299,26

0,00

0,00

369.691,26

369.691,26

230.000,00

430.000,00

942.608,00

512.608,00

0,00

0,00

63.817,48

63.817,48

80.000,00

80.000,00

317.096,08

237.096,08

150.000,00

350.000,00

561.694,44

211.694,44

1.120.000,00

1.120.000,00

920.456,57

-199.543,43

1.120.000,00

1.120.000,00

846.523,27

-273.476,73

MULTAS DE INFRAÇÕES

0,00

0,00

7.221,76

7.221,76

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

66.711,54

66.711,54

0,00

4.800.000,00

0,00

-4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

-4.800.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTE

ANUIDADES
RECEITA DE SERVIÇOS
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
FINANCEIRAS
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES
MULTAS SOBRE ANUIDADES
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DÍVIDA ATIVA

RECEITA DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUB-TOTAL DAS RECEITAS
DÉFICIT
TOTAL

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS
REALIZADAS

SALDO

0,00

4.800.000,00

0,00

-4.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400.000,00

13.400.000,00

8.909.666,59

-4.490.333,41

0,00

0,00

3.462.926,68

3.462.926,68

8.400.000,00

13.400.000,00

12.372.593,27

-1.027.406,73

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

SALDO
DOTAÇÃO

8.400.000,00

8.388.480,00

7.715.573,27

7.715.573,27

7.482.288,66

672.906,73

4.332.700,00

4.263.007,52

4.052.540,93

4.052.540,93

3.945.537,77

210.466,59

REMUNERAÇÃO PESSOAL

3.314.858,00

3.267.615,32

3.121.520,39

3.121.520,39

3.121.520,39

146.094,93

ENCARGOS PATRONAIS

1.017.842,00

995.392,20

931.020,54

931.020,54

824.017,38

64.371,66

3.781.300,00

3.805.861,31

3.382.675,32

3.382.675,32

3.256.393,87

423.185,99

724.500,00

644.149,43

627.921,16

627.921,16

584.366,22

16.228,27

31.050,00

15.050,00

12.263,33

12.263,33

12.263,33

2.786,67

USO DE BENS E SERVIÇOS

1.127.980,00

1.004.090,16

821.039,64

821.039,64

795.611,55

183.050,52

SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

1.897.770,00

2.142.571,72

1.921.451,19

1.921.451,19

1.864.152,77

221.120,53

96.000,00

55.353,61

53.718,42

53.718,42

53.718,42

1.635,19

TRIBUTOS

25.000,00

55.353,61

53.718,42

53.718,42

53.718,42

1.635,19

CONTRIBUIÇÕES

71.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

55.000,00

43.422,92

43.422,92

43.422,92

11.577,08

150.000,00

131.257,56

105.237,46

105.237,46

105.237,46

26.020,10

0,00

78.000,00

77.978,22

77.978,22

77.978,22

21,78

0,00

78.000,00

77.978,22

77.978,22

77.978,22

21,78

0,00

5.011.520,00

4.657.020,00

4.657.020,00

2.332.020,00

354.500,00

0,00

210.728,00

7.020,00

7.020,00

7.020,00

203.708,00

0,00

210.728,00

7.020,00

7.020,00

7.020,00

203.708,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

DEMAIS DESPESAS CORRENTES
SERVIÇOS BANCÁRIOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
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DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

SALDO
DOTAÇÃO

0,00

4.800.792,00

4.650.000,00

4.650.000,00

2.325.000,00

150.792,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,00

792,00

0,00

0,00

0,00

792,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

4.800.000,00

4.650.000,00

4.650.000,00

2.325.000,00

150.000,00

8.400.000,00

13.400.000,00

12.372.593,27

12.372.593,27

9.814.308,66

1.027.406,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400.000,00

13.400.000,00

12.372.593,27

12.372.593,27

9.814.308,66

1.027.406,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INVERSÕES FINANCEIRAS

SUB-TOTAL DAS DESPESAS
SUPERÁVIT
TOTAL

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

Mauricléia Soares dos Santos

Laressa de Lima Rocha

Presidenta

1ºTesoureiro

Odair Dutra
Contador
1SP193882

150.869.684-53

333.711.548-90

080.148.698-00
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DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL:

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

0,00

67.393,63

57.030,15

57.030,15

135,02

10.228,46

0,00

67.393,63

57.030,15

57.030,15

135,02

10.228,46

0,00

67.393,63

57.030,15

57.030,15

135,02

10.228,46
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DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

0,00

249.706,75

249.706,75

0,00

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00

67.531,40

67.531,40

0,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

147.175,35

147.175,35

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

249.706,75

249.706,75

0,00

0,00

TOTAL:
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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP
CNPJ: 43.762.376/0001-46
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

ATIVO
Especificação
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO
ESTOQUES
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS
INTANGÍVEL
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS

PASSIVO
Exercício Atual
5.072.226,39

Exercício Anterior
6.778.597,43

4.432.470,01

5.613.771,33

429.918,95

922.245,32

43.891,15

67.546,43

0,00

0,00

165.946,28

175.034,35

0,00

0,00

8.026.694,99

3.315.984,16

211.416,61

135.694,56

211.416,61

135.694,56

0,00

0,00

7.810.678,38

3.175.689,60

671.034,84

664.014,84

7.210.000,00

2.560.000,00

70.356,46C

48.325,24C

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

Especificação
PASSIVO CIRCULANTE

Exercício Atual

Exercício Anterior

4.093.187,16

1.283.629,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.557.105,05

249.706,75

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

0,00

0,00

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

0,00

16.873,91

1.339.757,20

845.199,29

196.324,91

171.849,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FORNECEDORES A LONGO PRAZO

0,00

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

0,00

0,00

PROVISÕES A LONGO PRAZO

0,00

0,00

RESULTADO DIFERIDO

0,00

0,00

0,00

0,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

PROVISÕES A CURTO PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

TOTAL DO PASSIVO

0,00

0,00

4.093.187,16

1.283.629,02
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Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Especificação

TOTAL

13.098.921,38

Exercício Atual

Exercício Anterior

Patrimônio Social e Capital Social

0,00

0,00

Ajuste de avaliação Patrimonial

0,00

0,00

Demais Reservas

0,00

0,00

Resultados Acumulados

9.005.734,22

8.810.952,57

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.005.734,22

8.810.952,57

13.098.921,38

10.094.581,59

3.663.658,42

955.823,36

439.757,20

395.199,29

8.995.505,76

8.743.558,94

10.094.581,59 TOTAL

ATIVO FINANCEIRO

4.853.724,05

5.856.352,11 PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

8.245.197,33

4.238.229,48 PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL
Compensações
ESPECIFICAÇÃO
Saldo do Atos Potenciais Ativos
Execução de Garantias e Contragarantias
Recebidas
Execução de Direitos Conveniados
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo
TOTAL

Exercício
Atual

Exercício
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ESPECIFICAÇÃO
Saldo do Atos Potenciais Passivos
Execução de Garantias e Contragarantias
0,00
Concedidas
0,00 Execução de Obrigações Conveniadas
0,00 Execução de Obrigações Contratuais
0,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo
0,00 TOTAL

Exercício
Atual

Exercício
Anterior
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro
Exercício Atual
Superávit Financeiro

Exercício Anterior
1.190.065,63

4.900.528,75

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

Mauricléia Soares dos Santos

Laressa de Lima Rocha

Presidenta

1ºTesoureiro

Odair Dutra
Contador
1SP193882

150.869.684-53

333.711.548-90

080.148.698-00
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CRESS/SP - 9ª Região
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP
CNPJ: 43.762.376/0001-46
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

8.566.372,19

8.342.932,26 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

8.371.590,54

7.883.293,65

6.924.392,75

7.061.793,47

4.798.329,92

4.518.708,32

6.924.392,75

7.061.793,47

3.224.935,33

2.886.612,82

6.924.392,75

7.061.793,47

3.224.935,33

2.886.612,82

182.436,96

308.560,81

945.473,43

801.913,32

182.436,96

308.560,81

945.473,43

801.913,32

182.436,96

308.560,81

627.921,16

830.182,18

1.312.299,26

965.865,66

627.921,16

830.182,18

369.691,26

286.020,02

12.263,33

21.220,17

369.691,26

286.020,02

12.263,33

21.220,17

63.817,48

153.500,22

63.817,48

153.500,22

878.790,52

526.345,42

878.790,52

526.345,42

147.243,22

6.712,32

147.243,22

6.712,32

7.221,76

6.048,85

INDENIZAÇÕES

66.711,54

663,47

REVERSÃO DE PROVISÕES

73.309,92

0,00

CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
MULTAS SOBRE ANUIDADES
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
MULTAS ADMINISTRATIVAS

PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL

12.263,33

21.220,17

2.830.640,27

2.514.748,94

98.397,89

165.928,56

98.397,89

165.928,56

2.710.211,16

2.324.107,39

DIARIAS

210.270,23

247.489,87

SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

578.489,74

485.929,06

1.921.451,19

1.590.688,46

22.031,22

24.712,99

SERVIÇOS

SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
DEPRECIACAO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

22.031,22

24.712,99

105.237,46

138.016,67

105.237,46

138.016,67

105.237,46

138.016,67

77.978,22

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

77.978,22

0,00
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CRESS/SP - 9ª Região
Exercício Atual

Exercício
Anterior

Exercício
Atual
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS

77.978,22

0,00

53.718,42

161.882,65

53.718,42

98.255,24

53.718,42

98.255,24

0,00

63.627,41

CONTRIBUICOES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0,00

63.627,41

493.422,92

493.716,90

493.422,92

493.716,90

493.422,92

493.716,90

8.371.590,54

7.883.293,65

194.781,65

459.638,61

8.566.372,19

8.342.932,26

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS

Total das Variações Ativas :

8.566.372,19

8.342.932,26 Total das Variações Passivas :

Exercício
Anterior

RESULTADO PATRIMONIAL
Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

Total

8.566.372,19

8.342.932,26 Total

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

Mauricléia Soares dos Santos

Laressa de Lima Rocha

Presidenta

1ºTesoureiro

Odair Dutra
Contador
1SP193882

150.869.684-53

333.711.548-90

080.148.698-00

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)
VARIAÇÕES ATIVAS
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

Exercício Atual Exercício Anterior

7.020,00
0,00

VARIAÇÕES PASSIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

0,00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,00

0,00

0,00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO

0,00

0,00
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CRESS/SP - 9ª Região
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP
CNPJ: 43.762.376/0001-46
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício Atual Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
RECEITA CORRENTE

8.909.666,59

8.265.509,56

RECEITAS DE CONTRIBUICOES

6.493.172,63

6.227.910,43

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

6.493.172,63

6.227.910,43

6.493.172,63

6.227.910,43

183.738,13

308.590,81

120.629,95

175.252,96

ANUIDADES
RECEITA DE SERVIÇOS
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
FINANCEIRAS
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

711,84

20.297,40

62.396,34

113.040,45

1.312.299,26

965.865,66

369.691,26

283.703,50

0,00

2.316,52

942.608,00

679.845,64

63.817,48

153.500,22

MULTAS SOBRE ANUIDADES

317.096,08

134.214,44

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

561.694,44

392.130,98

920.456,57

763.142,66

846.523,27

756.430,34

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DÍVIDA ATIVA
MULTAS DE INFRAÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

7.221,76

6.048,85

66.711,54

663,47

0,00

21.483.205,34

14.942.377,24

0,00

0,00

7.256.165,35

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00

2.848.993,53

ENCARGOS PATRONAIS

0,00

794.919,46

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

3.233.636,14

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

161.882,65

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

0,00

43.716,90

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

138.016,67

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

35.000,00

OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS
DESPESA CORRENTE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

0,00

0,00

DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

0,00

21.281.854,61

15.219.036,49

0,00

8.633.007,34

1.210.694,94

7.482.288,66

0,00

3.121.520,39

0,00

824.017,38

0,00

3.256.393,87

0,00

OUTROS DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
Crédito Empenhado Pago
DESPESA CORRENTE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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CRESS/SP - 9ª Região

Exercício Atual Exercício Anterior
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

53.718,42

0,00

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

43.422,92

0,00

105.237,46

0,00

77.978,22

0,00

2.332.020,00

0,00

7.020,00

0,00

2.325.000,00

0,00

INVESTIMENTOS

0,00

2.150,07

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-9.814.308,66

-2.150,07

0,00

0,00

-1.181.301,32

1.208.544,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

5.613.771,33
4.432.470,01

4.405.226,46
5.613.771,33

SERVIÇOS BANCÁRIOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESA DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS

Crédito Empenhado Liquidado

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

Mauricléia Soares dos Santos

Laressa de Lima Rocha

Presidenta

1ºTesoureiro

Odair Dutra
Contador
1SP193882

150.869.684-53

333.711.548-90

080.148.698-00
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE
INTRODUÇÃO SEÇÃO
A Gestão do CRESS/SP, segue as legislações vigentes, na elaboração do orçamento e
planejamento das sua ações em conformidade com a Lei 4320/64, para seus processos de
despesas são observados os regramentos da Lei 8666/93. Já adotou a partir do exercício de
2012 o MPCASP.

9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU
Não houve nenhuma recomendação exarada do TCU e nem de outros orgãos de
controle, dado que não ocorreu nenhuma irregularidade no período.

201

9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
Não foram emitidas recomendações que pudessem alterar os trabalhos do Conselho
ao longo do exercício.

202

9.3 DANOS AO ERÁRIO
Não houve danos ao erário no ano de 2016.

203

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
O Conselho Regional de Serviço Social, adiquiriu em Dezembro de 2016, o imóvel para sua
nova sede, em cumprimento as determinações do Ministério Público em relação a
acessibilidade

204

11 - ANEXOS E APÊNDICES
11.1 ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO - Ata - Ata de aprovação do Relatório de Gestão - Vide anexo do tópico 11.1 no final da
seção
ANEXO - Declaração - Declaração de Bens - Vide anexo do tópico 11.1 no final da seção
ANEXO - Parecer - Parecer do Conselho Fiscal - Vide anexo do tópico 11.1 no final da seção
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Ata - Ata de aprovação do Relatório de
Gestão - Anexo do tópico 11.1

EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DO CRESS
9ª REGIÃO/SP, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2017. Pelo presente extrato,
reproduzimos fielmente parte integrante da ata lavrada em decorrência da realização, em
13 de maio de 2017, da reunião do Conselho Pleno do CRESS da 9ª Região. A
reprodução será feita, tão somente, em relação ao item que tratou do assunto
concernente: “O representante do Conselho Fiscal, Sr. Matsuel Martins da Silva,
apresentou à apreciação do plenário a análise do Relatório de Gestão e da Prestação de
Contas referente ao exercício de 2016, estando as mesmas APROVADAS COM
REGULARIDADE ABSOLUTA. Em discussão e votação, o plenário APROVOU POR
UNANIMIDADE o Parecer do Conselho Fiscal.”

LUCIANO ALVES
VICE-PRESIDENTE

PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA
1ª SECRETÁRIA

Declaração - Declaração de Bens - Anexo
do tópico 11.1

DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins, que consta em nossos arquivos declaração de bens
e rendas e rendas dos responsáveis pela gestão deste Conselho Regional de Serviço
Social – CRESS 9ªRegião/SP:
MAURICLÉIA SOARES DOS SANTOS
150.869.684-53
CPF
PRESIDENTE
CARGO
LUCIANO ALVES
178.067.238-11
CPF
VICE-PRESIDENTE
CARGO
PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA
252.963.138-79
CPF
1ª SECRETÁRIA
CARGO
MÁRCIA HELOISA DE OLIVEIRA
590.569.408-72
CPF
2ª SECRETÁRIA
CARGO
LARESSA DE LIMA ROCHA
333.711.548-90
CPF
1ª TESOUREIRA
CARGO
JULIO CEZAR DE ANDRADE
340.709.028-56
CPF
2º TESOUREIRO
CARGO
MATSUEL MARTINS DA SILVA
705.031.098-00
CPF
CONSELHEIRO FISCAL
CARGO
KELLY RODRIGUES MELATTI
329.579.328-06
CPF
CONSELHEIRA FISCAL
CARGO
CARLA DA SILVA GERMANO
321.493.808-89
CPF
CONSELHEIRA FISCAL
CARGO
ADRIANA BRITO DA SILVA
180.235.948-69
CPF
SUPLENTE
CARGO
MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA
273.364.763-68
CPF
SUPLENTE
CARGO
FÁBIO RODRIGUES
271.161.398-42
CPF
SUPLENTE
CARGO
APARECIDA MINEIRO DO NASCIMENTO SANTOS
103.800.268-05
CPF
15.204
REGISTRO PROFISSIONAL
SUPLENTE
CARGO

São Paulo, 05 de maio de 2016

_____________________
ODAIR DUTRA
CRC-SP 1SP1938827O-2

Parecer - Parecer do Conselho Fiscal Anexo do tópico 11.1

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nº 001/2017

Face ao exame que procedemos nos Balanços do Conselho
Regional de Serviço Social do Estado de São Paulo, e no Relatório nº 001/2017
do Setor de Contabilidade deste CRESS 9ª Região/SP, que deu origem à
Prestação de Contas e ao Relatório de Gestão, ambos relativos ao exercício de
2016, e considerando que não constatamos nenhum fato que impeça a aprovação
das contas dos Agentes Responsáveis tratados neste Processo, certificamos pela
Regularidade Absoluta das mesmas relativas ao período de 01/01/2016 a
31/12/2016.

São Paulo, 5 de maio de 2017.

MATSUEL MARTINS DA SILVA
CRESS 08.471 - 9ª REGIÃO/SP.
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

KELLY RODRIGUES MELATTI
CRESS 38.179 – 9ª REGIÃO/SP.
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

CARLA DA SILVA GERMANO
CRESS 38.850 – 9ª REGIÃO/SP.
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

Rua Conselheiro Nébias, 1022 – Campos Elíseos – São Paulo/SP (11) 3351-7500 www.cress-sp.org.br

Assinatura(s)
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