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2. APRESENTAÇÃO 
 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão
Na condição de Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional, o CRESS Bahia construiu seu relatório
conforme estrutura geral  de conteúdos definidos nas decisões normativas do TCU nº  161 de 01 de
novembro de 2017, nº 163 de 06 de novembro de 2017, bem como, em conformidade às considerações e
orientações disponíveis no sistema de apresentação o relatório de gestão ao TCU, o e-Contas.  Para
melhor especificar, nesse relatório serão abordados os seguintes itens: principais realizações da gestão no
exercício, desafios enfrentados, prestação de contas além de outras informações úteis, consoantes a lei de
transparência.

 

Principais realizações da gestão no exercício
Realização de 292 visitas de fiscalização;❍

Fiscalização de 222 Assistentes Sociais com identificação de 07 situações de exercício ilegal da
profissão;

❍

Realização de 06 procedimentos de lacração do material técnico e de material técnico sigiloso do
Serviço Social, nos casos de demissão ou exoneração do/a assistente social e da
impossibilidade de repasse do mesmo para outro/a profissional de Serviço Social, Conforme
Resolução CFESS 556/2009;

❍

Realização de Fiscalização em 43 cidades da Bahia: Salvador, Lauro de Freitas, Feira de
Santana, Itajuípe, Caetité, Itapetinga, Potiraguá, Ribeira do Pombal, João Dourado, Vitória da
Conquista, Barra do Choça, Uibaí, Seabra, Ruy Barbosa, Milagres, Santo Estevão, Mundo Novo,
Ipirá, Abaré, Nova Itarana, Brejões, Irajuba, Remanso, Santaluz, Casa Nova, Cícero Dantas,
Macaubas, Muniz Ferreira, Santo Antonio de Jesus, São Desidério, Barreiras, Bom Jesus da
Lapa, Senhor do Bonfim, Conde, Brumado, Itatim, Jacobina, Sobradinho, São Gabriel, Itajuípe,
Ipirá, Inhambupe e Coaraci.

❍

Realização de 10 palestras para profissionais recém-inscritos que contemplaram um total de 368
Assistentes Sociais;

❍

Realização de 2.104 novas inscrições no ano de 2017;❍

Estímulo e garantia de participação das/dos Assistentes Sociais no 46º Encontro Nacional do
Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais - participaram da Bahia nesse
encontro 09 Diretores/Conselheiros do CRESS, 03 funcionários e 09 Assistentes Sociais
colaboradores escolhidos em Assembleia para representarem a Bahia;

❍

Comemoração do Dia do Assistente Social com a realização de seminários em Salvador e
interior do estado, foram 10 as cidades: Santo Antônio de Jesus, Belmonte, Inhampube, Vitória
da Conquista, Guanambi,  Brumado, Barreiras, Itabuna-Ilheus, Jequié e Bom Jesus da lapa;

❍

Participação do 26° Encontro Descentralizado da Região Nordeste do Conjunto CFESS-CRESS
em Natal/Rio Grande do Norte – participaram da Bahia, nesse encontro preparatório para o
Encontro Nacional, 09 Conselheiras do CRESS, 09 Assistentes Sociais da base eleitas em
Assembleia e 04 funcionárias;

❍

Realização de cursos e seminários para a categoria de Assistentes Sociais da Bahia, entres
esses desracam-se o Curso Ética em Movimento com 02 turmas na capital e no interior;

❍

Contratação de uma Assessoria em Licitação e Contratos Administrativos em setembro de 2017;❍

Realização de 12 reuniões ordinárias e 2 extraordinárias do Conselho Pleno;❍

Realização das eleições para a nova gestão do CRESS 2017-2020.❍

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercícioFalta de conhecimento da categoria da legislação profissional e a necessidade de ações de❍
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maior publicização da resolução CFESS 553/2009 e das implicações éticas de descumprimento
das normativas da profissão;
Ausência de adesão das instituições de ensino ao programa de credenciamento dos campos de
estágio, conforme prevê a Lei 8.662/93;

❍

Ausência de veículo próprio, o que inviabiliza algumas ações da fiscalização e perda de agilidade
nas visitas de fiscalização;

❍

Não definição quanto ao modelo jurídico de contratação de pessoal concursado para as
autarquias, o que ainda inviabiliza a realização de concurso público, as equipes técnica e
administrativa continuam desfalcadas;

❍

Ausência de padronização de procedimentos.❍

 

❍

Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório
Com o crescimento da instituição e a necessidade de um espaço mais adequado para todos os setores e
atividades realizadas pelo CRESS-BA, em 2015 deu-se início ao planejamento para a compra de uma nova
sede.  Contudo,  até  2017 não foi  encontrado um imóvel  que atendesse aos  pré  requisitos  de  maior
acessibiliidade, segurança, localização estratégica, metragem suficiente para receber de forma adequada
os  servidores,  colaboradores,  categoria  e  ao  mesmo tempo estivesse  de  acordo  com o  orçamento
disponível para essa aquisição. Esse marcro objetivo foi mantido para 2018

 
Não se aplica à entidade
Não se aplica à entidade
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3. VISÃO GERAL 
 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
3.1 - FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

Não se aplica à entidade

 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
Extraído do Regimento Interno do CRESS Bahia:
"Art. 21º - Complete ao CRESS em sua área de jurisdição:
I. Orienta, Disciplina, Fiscalizar, e defender o exercício da profissão de Assistente Social;
II. Zelar pelo livre exercício, dignidade e autonomia da profissão;
III. Organizar e manter o registro profissional dos Assistente Sociais e das pessoas jurídica que prestem
serviço de consultoria, assessoria, planejamento, capacitação e outros em Serviço Social, no Âmbito de
suas jurisdição:
IV. Zelar pelo cumprimento e observância do código de Ética Profissional, funcionando como órgão de 1ª
Instância;
V. Aplicar as sanções prevista no código de Ética Profissional, após regular Instauração, processamento
julgamento de processo disciplinar – ético;
VI. Manifesta-se ética, política tecnicamente, perante os organismo públicos e privado em matéria de
Serviço Social;
VII. Estabelecer política de ação, em sua jurisdição, em conformidade com as deliberações do Encontro
Nacional CRESS / CFESS;
VIII. Representa a profissão de Assistente Sociais, perante os órgãos da Administração pública e privada,
podendo delegar tal encargo aos membros da Delegacias Seccionais de sua jurisdição;
IX. Expedir carteira Profissionais e Cédula de Indenidade para os Assistente Sociais inscrito, bem como
certificados de registro de pessoas jurídica;
X. Disciplinar, fiscalizar e normalizar as atividades de pessoas jurídica, no Âmbito de sua jurisdição, que
tenha como objetivo presta Serviço de Assessoria, consultoria, planejamento e capacitação em Serviço
Social;
XI. Cumprir o Estatuto do conjunto CFESS / CRESS: as Resoluções, instruções e o presente Regimento.
Art. 22º - Complete as Delegacias Seccionais, como órgão do CRESS na sua jurisdição;
I.  Colaborar  na  racionalização  dos  Serviços  para  melhor  atender  aos  profissionais  e  participar  da
dinamização do CRESS, com vista a defesa e fiscalização de qualidade dos serviços profissionais
prestados á sociedade;
II.  Receber  os  pedidos  de  inscrição  dos  Assistente  Sociais  e  pessoas  jurídicas,  procedendo  o
encaminhamento  ao  CRESS do  respectivo  processo,  instruído-o  em conformidade  com as  normas
vigentes;
III. Fazer entrega de Indentidade profissional (CIP) de Assistente Sociais, de acordo com a legislação
especifica em vigor;
IV. Organizar e manter atualizado o cadastro de registro profissional dos Assistentes Sociais e pessoas
jurídicas inscritas, com exercício na respectiva área, comunicando ao CRESS as alterações ocorridas;
V. Organizar e presidir suas eleições e as do CRESS e CFESS, na sua jurisdição de acordo com as
instruções vigentes;
VI. Cobrar e receber anuidades, taxas, emolumentos e multas, de acordo com as normas vigentes, e
deliberações das instâncias competentes;
VII. Presta conta ao CRESS, das atividades e movimento financeiro da Delegacias Seccionais, de acordo
com as normas vigentes;
VIII. Divulgar e zelar pela observância do código de Ética Profissional;
IX. Fiscalizar o exercício da Profissão de Assistente Social, comunicando ao CRESS as irregularidades
constadas;
X. Cumprir e fazer cumprir as decisões e normas abaixadas pelo CRESS e pelo CFESS."
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3.2  -  NORMAS  E  REGULAMENTO  DE  CRIAÇÃO,  ALTERAÇÃO  E
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE 

 

 
 
3.3 - BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE 

Informações adicionais
A fiscalização se dá através de visitas de rotina ou averiguação de denúncia aos locais de trabalho do(a)
assistente social, com o objetivo de fiscalizar e orientar sobre a profissão e o próprio exercício profissional.
As visitas de rotina têm como objetivo o contato com a/o profissional  de Serviço Social  inserido em
determinado espaço sócio-ocupacional, espaços estes que são decididos previamente pela Comissão de
Orientação e Fiscalização do CRESS/BA e tem a função de divulgar também a função do Conselho. Já as
visitas  de averiguação de denúncia  são aquelas  relacionadas ao combate do exercício  irregular  da
profissão (assistente social que desrespeita legislação profissional) e ao exercício ilegal da profissão de
assistente social (contravenção penal).

 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas
O Conselho Regional de Serviço Social da Bahia tem como norma de criação/alteração de sua unidade
Jurisdicional  a RESOLUÇÃO CFESS nº 582,  de 01 de julho de 2010,  a qual  foi  criada no intuito  de
aperfeiçoar a consolidação das resoluções do CFESS, instituída originalmente pela resolução CFESS n°
274, de 13 de março de 1993 e alterada pelas resoluções nº 298, de 06 de setembro de 1994 e pela
resolução nº 378, de 09 de dezembro de 1998.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades
jurisdicionadas
As ações do CRESS Bahia são orientadas através de seu regimento interno,  o qual  dispõe sobre a
organização e competências da entidade.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
Polít ica de educação permanente do Conjunto CFESS-CRESS - disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/BROCHURACFESS_POL-EDUCACAO-PERMANENTE.pdf

❍

Instrumentos para a fiscalização do exercício profissional do/a Assistente Social - Disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/brochura_cofi2007-atribuicoes.pdf

❍

P o l í t i c a  d e  c o m u n i c a ç ã o  d o  C o n j u n t o  C F E S S - C R E S S  -  2 ª  E d i ç ã o  -
http://www.cfess.org.br/arquivos/POLITICA_COMUNICACAO_CFESS-CRESS.pdf

❍

Procedimentos administrativos, financeiros e contábeis do Conjunto CFESS-CRESS -
http://www.cfess.org.br/arquivos/LivroProcedimentosAdmCFESS_2010.pdf

❍

 ❍

 

A criação e funcionamento dos Conselhos de fiscalização das profissões no Brasil tem origem nos anos
1950, quando o Estado regulamenta profissões e ofícios considerados liberais. Nesse patamar legal, os
Conselhos têm caráter basicamente corporativo, com função controladora e burocrática. São entidades
sem autonomia, criadas para exercerem o controle político do Estado sobre os profissionais, num contexto
de forte regulação estatal sobre o exercício do trabalho.
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O Serviço Social foi uma das primeiras profissões da área social a ter aprovada sua lei de regulamentação
profissional, a Lei 3252 de 27 de agosto de 1957, posteriormente regulamentada pelo Decreto 994 de 15 de
maio de 1961.Foi  esse decreto que determinou,  em seu artigo 6º,  que a disciplina e fiscalização do
exercício profissional caberiam ao Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS) e aos Conselhos
Regionais de Assistentes Sociais (CRAS).

Esse instrumento legal marca, assim, a criação do então CFAS e dos CRAS, hoje denominados CFESS e
CRESS. Para efeito da constituição e da jurisdição dos CRESS, o território nacional foi dividido inicialmente
em 10 Regiões, agregando em cada uma delas mais de um estado e/ ou território (exceto São Paulo), que
progressivamente se desmembraram e chegam em 2008 a 25 CRESS e 2 Seccionais de base estadual.

Os Conselhos profissionais nos seus primórdios se constituíram como entidades autoritárias, que não
primavam pela aproximação com os profissionais da categoria respectiva, nem tampouco se constituíam
num espaço coletivo de interlocução. A fiscalização se restringia à exigência da inscrição do profissional e
pagamento do tributo devido. Tais características também marcaram a origem dos Conselhos no âmbito do
Serviço Social. O Processo de renovação do CFESS e de seus instrumentos normativos: O Código de
Ética, a Lei de Regulamentação Profissional e a Política Nacional de  Fiscalização.

A concepção conservadora que caracterizou a entidade nas primeiras décadas de sua existência era
também o reflexo da perspectiva vigente na profissão, que se orientava por pressupostos a-críticos e
despolitizados face às relações econômico-sociais. A concepção conservadora da profissão também estava
presente nos Códigos de Ética de 1965 e 1975: "Os pressupostos neotomistas e positivistas fundamentam
os Códigos de Ética Profissional, no Brasil, de 1948 a 1975" (Barroco, 2001, p.95).

O Serviço Social, contudo, já vivia o movimento de reconceituação e um novo posicionamento da categoria
e das entidades do Serviço Social é assumido a partir do III CBAS (Congresso Brasileiro de Assistentes
Sociais), realizado em São Paulo em 1979, conhecido no meio profissional como o Congresso da Virada,
"pelo seu caráter contestador e de expressão do desejo de transformação da práxis político-profissional do
Serviço Social na sociedade brasileira" (CFESS, 1996). Embora o tema central do Congresso ressaltasse
uma temática da grande relevância – Serviço Social  e Política Social  – o seu conteúdo e forma não
expressavam nenhum posicionamento crítico quanto aos desafios da conjuntura do país.

Sintonizada com as lutas pela redemocratização da sociedade, parcela da categoria profissional, vinculada
ao movimento sindical e às forças mais progressistas, se organiza e disputa a direção dos Conselhos
Federal e Regionais, com a perspectiva de adensar e fortalecer esse novo projeto profissional. Desde
então, as gestões que assumiram o Conselho Federal de Serviço Social imprimiram nova direção política
às entidades, por meio de ações comprometidas com a democratização das relações entre o Conselho
Federal e os 11 Regionais, bem como articulação política com os movimentos sociais e com as demais
entidades da categoria, e destas com os profissionais.

A partir de 1983, na esteira desse novo posicionamento da categoria profissional, teve início um amplo
processo de debates conduzido pelo CFESS visando a alteração do Código de Ética vigente desde 1975.
Desse processo resultou a aprovação do Código de Ética Profissional de 1986, que superou a "perspectiva
a-histórica e a-crítica onde os valores são tidos como universais  e acima dos interesses de classe"
(CFESS, 1986). Essa formulação nega a base filosófica tradicional conservadora, que norteava a "ética da
neutralidade" e reconhece um novo papel profissional competente teórica, técnica e politicamente.

Em  que  pese  esse  significativo  avanço,  já  em  1991,  o  Conjunto  CFESS-CRESS  apontava  para  a
necessidade de revisão desse instrumento para dotá-lo de "maior eficácia na operacionalização dos
princípios defendidos pela profissão hoje"  (CFESS, 1996).  Essa revisão considerou e incorporou os
pressupostos históricos, teóricos e políticos da formulação de 1986, e avançou na reformulação do Código
de Ética Profissional, concluída em 1993. Mais uma vez, sob coordenação do CFESS, o debate foi aberto
com os CRESS e demais entidades da categoria em vários eventos ocorridos entre 1991/1993: Seminários
Nacionais de Ética, ENESS, VII CBAS e Encontros Nacionais CFESS-CRESS.

A necessidade de revisão da Lei de Regulamentação vigente desde 1957 já se fazia notar, ainda que de
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forma incipiente, desde 1966, quando da realização do I Encontro Nacional CFESS-CRESS, que colocara
em pauta a discussão acerca da normatização do exercício profissional, constatando-se, na ocasião, a
fragilidade da legislação em vigor em relação às atribuições profissionais.

Porém, somente em 1971 se discute o primeiro anteprojeto de uma nova lei no IV Encontro Nacional
CFESS-CRESS e apenas em 1986 o deputado Airton Soares encaminha o PL 7669, arquivado sem
aprovação,  devido  à  instalação  da  Assembléia  Nacional  Constituinte.  O  tema  volta  ao  debata  nos
Encontros Nacionais, onde se elabora a versão final do PL, apresentado desta feita, pelas deputadas
Benedita da Silva e Maria de Lourdes Abadia. O processo legislativo foi longo em face da apresentação de
um substitutivo o que retardou a aprovação final. O Conjunto CFESS-CRESS, no entanto, não se deixou
abater tendo acompanhado e discutido o substitutivo nos seus fóruns até a aprovação da Lei 8662 em 7 de
junho de 1993.

A nova legislação assegurou à fiscalização profissional possibilidades mais concretas de intervenção, pois
define com maior precisão as competências e atribuições privativas do assistente social. Inova também ao
reconhecer formalmente os Encontros Nacionais CFESS-CRESS como o fórum máximo de deliberação da
profissão.

Além desses importantes instrumentos normativos há que se ressaltar a existência de outros que dão
suporte  às  ações do Conjunto  para  a  efetivação da fiscalização do exercício  profissional.  Portanto,
podemos afirmar que todos os instrumentos normativos se articulam e mantêm coerência entre si: a Lei de
Regulamentação, o Código de Ética, o Estatuto do Conjunto, os Regimentos Internos, o Código Processual
de Ética, o Código Eleitoral,  dentre outros, além das resoluções do CFESS que disciplinam variados
aspectos. Dentre as resoluções destacam-se: a) Resolução 489/2006 que veda condutas discriminatórias
ou  preconceituosas,  por  orientação  e  expressão  sexual  por  pessoas  do  mesmo sexo,  reafirmando
importante princípio ético contido na formulação de 1993; b) Resolução 493/2006 que dispõe sobre as
condições éticas e técnicas do exercício profissional, que possibilita aos profissionais e aos serviços de
fiscalização a exigência do cumprimento das condições institucionais que possibilite o desempenho da
profissão junto aos usuários de forma ética e tecnicamente qualificada.

Esse conjunto de instrumentos legais constitui a base estruturante da fiscalização do exercício profissional.
Daí a importância de sua atualização para sustentar a Política Nacional de Fiscalização conectada com o
novo projeto profissional, sintonizado com os anseios democráticos dos profissionais e seus usuários. A
partir  dessa  ótica,  o  Conjunto  redimensiona  a  concepção  de  fiscalização,  compreendendo  a  sua
centralidade como eixo articulador das dimensões política, formativa e normativa. A fiscalização passa a ter
o caráter de instrumento de luta capaz de politizar, organizar e mobilizar a categoria na defesa do seu
espaço de atuação profissional e defesa dos direitos sociais.

As primeiras experiências de fiscalização, embora com diferenciações entre os diversos CRESS, remontam
a meados dos anos 1980. Inicialmente, os CRESS se preocuparam com sua organização administrativo-
financeira, entendida como suporte fundamental às ações da fiscalização; avançaram para a identificação
das demandas da categoria, conhecimento da realidade institucional, discutindo-se condições de trabalho,
autonomia, defesa de espaço profissional, atribuições e capacitação, assim como a necessária articulação
política do Conjunto com outros sujeitos coletivos. Nesse momento, metade dos CRESS então
existentes,  criou  suas  Comissões  de  Fiscalização,  inicialmente  formadas  por  conselheiros,  sendo
posteriormente ampliadas com a contratação de agentes fiscais. Mas, dificuldades se evidenciavam nos
limites dos instrumentos legais (as primeiras ações de fiscalização tiveram lugar sob a vigência da Lei
3252/57) e também financeiros.

Como forma de superação desses limites, o Conjunto apostava na construção coletiva fazendo emergir
novos espaços para discussão e aprimoramento das experiências  entre  os CRESS,  a  exemplo dos
Encontros Nacionais de Fiscalização, que se sucederam a partir do primeiro deles realizado em Aracaju
(1988). Encontros Regionais também se organizaram visando a preparação para o Encontro Nacional. No
1o. Encontro Regional do Nordeste, em Fortaleza (1991) já se destacava a necessidade da construção de
uma Política Nacional de Fiscalização (PNF). Com base nessa experiência, houve, a partir da gestão 1996-
1999, a instituição dos Encontros Regionais Descentralizados, que ampliando sua pauta, incluíram a
discussão de outras temáticas para além da fiscalização: ética, seguridade social, administrativo-financeira,
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comunicação, formação e relações internacionais.

A Comissão Nacional de Fiscalização e Ética do CFESS (COFISET) assume então a responsabilidade de
elaborar as diretrizes e estratégias para uma Política Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional do
Assistente Social, incorporando as principais demandas e discussões dos Encontros Regionais, que foram
aprovadas no 25o. CFESS/CRESS, em Fortaleza, em 1996. Nos Encontros Nacionais dos anos seguintes
(1997/1998) a discussão da PNF foi  aprofundada, bem como outras normativas do Conjunto que se
relacionavam com a fiscalização do exercício profissional. Esse processo culminou com a aprovação da
Resolução CFESS 382 de 21/02/1999, que dispôs sobre as normas gerais para o exercício profissional e
instituiu a Política Nacional de Fiscalização, sistematizada a partir dos seguintes eixos: potencialização da
ação fiscalizadora para valorizar e publicizar a profissão; capacitação técnica e política dos agentes fiscais
e COFIs para o exercício da fiscalização; articulação com as unidades de ensino e representações locais
da ABEPSS e ENESSO; inserção do Conjunto CFESS-CRESS nas lutas referentes às políticas públicas.
Tais eixos se articulam em torno de três dimensões, a saber: afirmativa de princípios e compromissos
conquistados; político-pedagógica; normativa-disciplinadora.

A partir de então a PNF vem sendo um instrumento fundamental para impulsionar e organizar estratégias
políticas e jurídicas conjuntas e unificadas para a efetivação da fiscalização profissional em todo o território
nacional, levando-se em consideração, no entanto, as particularidades e necessidades regionais.

Os espaços de discussões do Conjunto relativos à Política de Fiscalização têm sido ampliados, a exemplo
dos Seminários Nacionais de Capacitação das COFIs que acontecem a cada 2 anos (realizados a partir de
2002), além da continuidade dos Seminários Regionais de Fiscalização que ocorrem juntamente com os
Encontros Descentralizados, preparatórios para o Encontro Nacional. Outro espaço previsto é a Plenária
Ampliada, para aprofundamento de alguma temática, e ainda o Projeto Ética em Movimento, espaço
privilegiado para a ampliação do debate e reflexão ética.

A atualização da PNF ocorrida em 2007 visou incorporar os aperfeiçoamentos necessários decorridos 10
anos da sua aprovação. O processo envolveu as Comissões de Fiscalização e culminou com a aprovação
da Resolução CFESS 512 de 29/09/2007 que reformulou as normas gerais para o exercício da fiscalização
profissional e atualizou a Política Nacional de Fiscalização, após intensas e profícuas discussões nos
espaços deliberativos do Conjunto.  Essa revisão manteve os pressupostos anteriormente definidos,
conservando os eixos e dimensões estruturantes e avançou, por exemplo, na elaboração de um Plano
Nacional de Fiscalização que se apresenta como um instrumento político e de gestão.

1 - Esta data 15 de maio, ficou instituída como o Dia do Assistente Social e passou a ser comemorada
anualmente  pela  categoria  profissional  com  a  organização  de  eventos  pelas  suas  entidades
representativas.

2 - Com a aprovação da lei 8662/93, que revogou a 3252/57, as designações passaram a ser Conselho
Federal de Serviço Social (CFESS) e Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS). No decorrer do
texto utilizaremos as novas designações.

3 - O primeiro Código de Ética Profissional do Assistente Social foi elaborado pela ABAS – Associação
Brasileira de Assistentes Sociais, em 1948. A partir da criação do CFAS, em 1962, um novo Código é
aprovado em 1965, passando a ter um caráter legal, assim como as reformulações posteriores em 1975,
1986 e 1993.

4 - Resgate desse processo pode ser encontrado em ABRAMIDES, M. B. C. & CABRAL, M. S.R. O novo
sindicalismo e o Serviço Social. São Paulo, Cortez, 1995 e CFESS. "Serviço Social a caminho do século
XXI: o protagonismo ético-político do Conjunto CFESS-CRESS". In: Serviço Social e Sociedade (50). São
Paulo, Cortez, 1996.

5- Para maior aprofundamento desse processo, consultar Relatório de Deliberações do 26º. Encontro
Nacional CFESS/CRESS (1997) e seus anexos.

Referências
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4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 
 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
4.1 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

O Conselho Regional de Serviço Social da Bahia - CRESS/BA, Autarquia Federal,  voltada a fiscalização e valorização profissional,  estruturou o
planejamento para o exercício de 2017 tendo como balizadores a reestruturação física e tecnológica da entidade, a otimização dos processos de
fiscalização e atualização política, mudança de gestão com a realização das eleições, capacitação contínua de servidoras/es e Conselheiras/os,
qualificação do debate da categoria acerca dos eixos de atuação dos espaços sócio-ocupacionais e acompanhamento sistemático e continuado da
arrecadação.

 

 

A metodologia estabelecida pelo Conjunto CFESS/CRESS a partir do 44º Encontro Nacional (2015), indicou a adoção de uma agenda para o triênio,
coincidindo com o período das gestões. No primeiro ano de gestão planejar com a elaboração de um plano trienal; no segundo ano monitorar, incluindo a
avaliação parcial, estágio das deliberações, quadro situacional, considerando o cumprimento das deliberações, indicações para correção de percursos e
outras estratégias e no terceiro ano avaliar - cumprimento das deliberações e pontuação das prioridades alcançadas. O Planejamento do CRESS 5ª
Região seguiu, portanto, o planejamento nacional do conjunto, adaptando-o para atender algumas demandas regionais.
 
As  atividades  idealizadas  foram socializadas  nos  diversos  níveis  hierárquicos  dessa  organização,  o  que  contribuiu  de  forma  positiva  para  o
desenvolvimento do que foi  proposto,  ainda que com alcance parcial  de alguns resultados e remanejamento de alguns objetivos para 2018.  O
planejamento contou, assim, com a disseminação interna da participação colaborativa com absorção da contribuição individual, considerando as
diferentes posições e níveis operacionais na organização.

Os principais macro objetivos para 2017 foram:
 

Otimização do processo de fiscalização e atuação política, considerando a continuidade das atividades de descentralização das ações;❍

Renovação/aquisição equipamentos, utensílios, bens, instrumentos em geral para dinamizar o trabalho do cress bahia, atender ao público com
mais eficiência e eficácia e aumentar a segurança;

❍

Cumprimento da Resolução do CFESS nº 659 de 01 de outubro de 2013 com a realização das eleições em março de 2017 com posse da nova
Gestão no mês de maio do corrente ano;

❍

Capacitação permanente dos funcionários;❍

Realização de concurso público em 2017 para suprir as demandas principalmente nas áreas administrativa e de fiscalização;❍

Aquisição de nova sede;❍

Aumento do processo de interiorização do CRESS no estado da Bahia;❍
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4.1.1 - DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 

 

 

Ampliação e continuidade das atividades realizadas pelas comissões temáticas do CRESS Bahia que atuam na instrumerntalização e
qualificação do debate da categoria acerca dos eixos de atuação dos espaços sócio-ocupacionais;

❍

Promoção de Encontros/Capacitações relacionadas ao conjunto CFESS/CRESS;❍

Participação nos Encontros/Capacitações relacionadas ao conjunto CFESS/CRESS;❍

Renovação/aquisição de equipamentos, utensílios, bens, instrumentos em geral para dinamizar o trabalho do CRESS Bahia e atender ao
público com mais eficiência e eficácia.

❍

 

Visão Geral

Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada
O Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região – Bahia tema sua atividade regulamentada pela Lei 8.662 de 07-06-1993 e se constitui uma
entidade de personalidade jurídica de direito público, com poder delegado pela União, com jurisdição no estado da Bahia. É dotado de autonomia
administrativa e financeira e está vinculado ao Conselho Federal de Serviço Social – CFESS. Tem como objetivo principal disciplinar, orientar, fiscalizar e
defender o exercício da profissão de Assistente Social em seu âmbito de jurisdição de acordo com os princípios e normas gerais estabelecidos pelo
Encontro Nacional  CFESS/CRESS e nos termos que dispõem a Lei  8.662/93. Para embasar,  implementar e efetivar a fiscalização do exercício
profissional utiliza de modo sistemático como base referencial os instrumentos normativos em vigor, tais como: a Lei de Regulamentação, o Código de
Ética, o Estatuto do Conjunto, o Regimento Interno, a Política Nacional de Fiscalização, o Código Processual de Ética, o Código Eleitoral, além das
resoluções do CFESS e deliberações do Encontros Nacionais CFESS /CRESS, colocando a disposição das/os profissionais e usuários dos serviços uma
atuação ética, comprometida e tecnicamente qualificada. Ao CRESS compete: orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão em área de sua
jurisdição; zelar pelo livre exercício da profissão de assistente social; organizar e manter o registro profissional expedindo seu respectivo título; zelar pela
observância do Código de Ética Profissional, funcionando como Tribunal Regional de Ética Profissional; impor as sanções previstas no Código de Ética
Profissional; cumprir as Resoluções e Instruções do CFESS.

Visão
Ser incorporada no cotidiano do Assistente Social e referência na luta pela efetivação dos direitos, com forte visibilidade na sociedade.

17



 

 

Missão
Garantir o exercício legal da profissão na perspectiva da efetivação do processo ético político do serviço social perante a categoria, os usuários e a
sociedade.

Valores

Diagnóstico Estratégico

Análise de ambiente interno
;.
Pontos Fortes

Realização de eventos para promoção do fortalecimento da categoria;❍

Servidoras/es comprometidos com a instituição;❍

Ampliação do processo de interiorização das ações do CRESS;❍

Mobilização da categoria para participação em diversos espaços de discussão referente as áreas de atuação do Serviço Social;❍

Participação em campanhas e mobilizações nacionais entre elas contra a redução da maioridade penal; contra a privatização da saúde; a favor
da inserção do Assistente Social na educação; luta pela efetivação da lei 12.317/2010; defesa do concurso público; legalização do aborto, entre
outras;

❍

Aumento gradativo e positivo da arrecadação. Em 2006 o CRESS obteve uma receita de R$ 446.521,09 e uma despesa de R$ 406.072,42. No
ano de 2014 a receita total foi de R$ 2.069.990,58 e a despesa foi de R$ 1.611.608,27 e em 2015 arrecadou-se R$ 2.303.276,91e a despesa
foi de R$ 2.025.298,26. Em 2017 arrecadou-se R$ 2.796.382,77 e a despesa foi de R$ 2.375.632,97;

❍

Participação nos eventos nacionais do conjunto CFESS/CRESS, que proporcionam troca de experiência na efetivação da política nacional de
fiscalização.

❍

Pontos Fracos
Quadro de funcionários não é suficiente para atender a demanda. No ano de 2005 o CRESS Bahia possuia em seu quadro 2.299 ativos e um
total de 07 servodores/as. No ano de 2010 o número de Assistente Sociais ativos passou para 6.083 e o numero de funcionários/as para 13.

❍ 18



 

 

Em 2014 foram aproximadamente 11.000 profissionais ativos e o número de funcionários passou para 14. De 2014 até 2016 não houve
contratações e o quadro de pessoal continuou estagnado. Em setembro de 2017 houve a contratação de um Assessor de Licitações e
Contratos (cargo de livre nomeação e exoneração) e de empresa terceirizada através de licitação, em dezembro, para dois postos de
recepcionista;
A carteira de identificação profissional até 2016 era preenchida manualmente, eram confeccionadas cerca de 70 carteiras por semana na sede
do Conselho e ainda a cédula profissional que também é impressa individualmente na sede do CRESS Bahia. (Em  2017 o Conselho Federal
iniciaria a implantação de nova carteira profissional. O novo documento será na modalidade de cartão policarbonato com chip, no  entanto
devido a problemas com a confecção da mesma, até o encerramento do exercício de 2017 ainda não entrou em vigor);

❍

Espaço físico não está adequado para as demandas atuais;❍

Inexistência de seccionais do CRESS frente a demanda no interior do estado.❍

Análise de ambiente externo
Ameaças

O avanço da política neoliberal, com a consequente redução de direitos da classe trabalhadora;❍

Novas configurações do mundo do trabalho X risco de negação da identidade profissional e de afastamento do projeto ético-político;❍

Retração dos postos de trabalho para o Assistente Social acarretando um aumento das solicitações de cancelamento de Registro de Pessoa
Física;

❍

Redução de locais de trabalho com implementação da lei 12.317/2010 que assegura as 30 horas de trabalho semanais a categoria de
Assistentes Sociais;

❍

Redução do número de concursos públicos que asseguram ao assistente social a carga horária prevista na lei 12.317/2010;❍

Aumento do número de instituições que não garantem as condições éticas e técnicas ao Serviço Social;❍

Descumprimento da resolução CFESS 533/2010;❍

Cursos irregulares de Serviço Social que estão sendo ministrados em inúmeras cidades da Bahia por institutos, faculdades, empresas, escolas
públicas e privadas, centros de formação, dentre outros sem autorização do Ministério da Educação.

❍

 ❍

Oportunidades
Realização de parcerias com instituições de ensino superior e com instituições que possuem Assistentes Sociais como facilitadores do processo de
realização de eventos
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❍

❍

❍

❍

❍

 

 

 

Macro Objetivo:  
Ampliação e continuidade das atividades realizadas pelas comissões temáticas do CRESS Bahia  
Macro Objetivo:  
Aquisição de nova sede 
Necessidade de possuir uma sede adequada a receber a categoria, colaboradores e sociedade de modo confortável, seguro e acessível, além da
otimização dos espaços de trabalho para servidoras/es e Diretoria. 

Objetivo:  
Reforma/reparos nova sede do CRESS Bahia 
Adequação do imóvel as necessidades do CRESS Bahia, oferecendo maior acessibilidade, melhor layout e divisão de espaço para a
quantidade de trabalhadoras/es, categoria, Diretoria, colaboradores e sociedade e atendimento à lei LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE
2015. 

Macro Objetivo:  
Aumento do processo de interiorização do CRESS no estado da Bahia 
Macro Objetivo:  
Capacitação permanente dos funcionários 

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico

Elaboração da Estratégia

Identificação da estratégia atual

Identificação da estratégia futura

Objetivos e Metas
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❍

❍

❍

❍

❍

❍

Em atendimento as diretrizes de capacitação permanente do conjunto CFESS/CRESS foram previstos treinamentos para as/os servidoras/es do
CRESS Bahia, em especial das áreas da Fiscalização, Licitação e Planejamento. 
Macro Objetivo:  
Otimização do processo de fiscalização e atuação política  
Precisa contribuição da Coord. Técnica/COFI 
Macro Objetivo:  
Participação nos Encontros/Capacitações relacionadas ao conjunto CFESS/CRESS 
Macro Objetivo:  
Promoção de Encontros/Capacitações relacionadas ao conjunto CFESS/CRESS 
Macro Objetivo:  
Realização das eleições para a Gestão 2017-2020 
Em cumprimento da Resolução do CFESS nº 659 de 01 de outubro de 2013 que determina que a duração dos mandatos dos membro do CFESS,
dos CRESS e sua seccionais será de 03 anos, em 2017 foi prevista a realização das para março de 2017 com posse da nova Gestão no mês de
maio. 
Macro Objetivo:  
Realização de concurso público em 2017  
Realização de concurso público em 2017 para suprir as demandas principalmente nas áreas administrativa e de fiscalização e propósito de
abertura das seccionais. 
Macro Objetivo:  
Renovação/aquisição equipamentos, utensílios, bens, instrumentos em geral  
Modernizar a infraestrutura de tecnologia da informação do CRESS, otimizar as condições objetivas de trabalho da equipe, principalmente no
trabalho realizado pela fiscalização através da aquisição de 10 gabinetes de computadores e 01 servidor, 04 tabletes, central telefônica, arquivos e
armários planejados, 14 cadeiras giratórias, 8 mesas de trabalho, 8 armários, 4 aparelhos de ar condicionado, equipamentos e eletrodomésticos
para a cozinha e sistema de câmeras de segurança. 

 
 
 
4.1.2 - VINCULAÇÃO DOS PLANOS DA UNIDADE COM AS COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS E OUTROS
PLANOS 
 

Introdução
O Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região – Bahia tema sua atividade regulamentada pela Lei 8.662 de 07-06-1993 e se constitui uma
entidade de personalidade jurídica de direito público, com poder delegado pela União, com jurisdição no estado da Bahia. É dotado de autonomia
administrativa e financeira e está vinculado ao Conselho Federal de Serviço Social – CFESS. Tem como objetivo principal disciplinar, orientar, fiscalizar e
defender o exercício da profissão de Assistente Social em seu âmbito de jurisdição de acordo com os princípios e normas gerais estabelecidos pelo
Encontro Nacional CFESS/CRESS e nos termos que dispõem as Leis 8.662/93. Para embasar, implementar e efetivar a fiscalização do exercício
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4.2 - FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E RESULTADOS DOS PLANOS 

profissional utiliza de modo sistemático como base referencial os instrumentos normativos em vigor, tais como: a Lei de Regulamentação, o Código de
Ética, o Estatuto do Conjunto, o Regimento Interno, a Política Nacional de Fiscalização, o Código Processual de Ética, o Código Eleitoral, além das
resoluções do CFESS e deliberações do Encontros Nacionais CFESS /CRESS, colocando a disposição das/os profissionais e usuários dos serviço uma
atuação ética, comprometida e tecnicamente qualificada.

Missão/Finalidade institucional
Garantir o exercício legal da profissão na perspectiva da efetivação do projeto ético político do serviço social perante a categoria, os usuários e a
sociedade.

Competências Legais
Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão em área de sua jurisdição;❍

Zelar pelo livre exercício da profissão de assistente social;❍

Organizar e manter o registro profissional expedindo seu respectivo título;❍

Zelar pela observância do Código de Ética Profissional, funcionando como Tribunal Regional de Ética Profissional;❍

Impor as sanções previstas no Código de Ética Profissional;❍

Cumprir as Resoluções e Instruções.❍

Análise crítica
Historicamente o Conjunto CFESS/CRESS vem atuando para além das suas atribuições normativas de orientação e fiscalização profissional e ainda
proceder registros dos/as profissionais. Frente aos grandes desafios postos ao exercício profissional, que ameaçam a oferta e qualidade das políticas
sociais, locus privilegiado de atuação da/o Assistente Social, a categoria assumiu um compromisso político na defesa dos direitos sociais assim como
vem se empenhando nas lutas pelo não retrocesso de garantias de direitos sociais já conquistados pela sociedade brasileira e, em especial, para os/as
usuários/as das diversas políticas sociais.

 

Resultados alcançados por Macro objetivo:
 

Otimização do processo de fiscalização e atuação política, considerando a continuidade das atividades de descentralização das ações - foram
realizadas visitas em 43 municípios do estado da Bahia com Fiscalização de 222 Assistentes Sociais em 292 instituições; realização de 06
procedimentos de lacração do material técnico e de material técnico sigiloso do Serviço Social;

❍

Ampliação e continuidade do trabalho conjunto com as comissões temáticas do CRESS Bahia que atuam na instrumentalização e qualificação
do debate da categoria, reafirmando os eixos de atuação da fiscalização na dimensão afirmativa de princípios e compromissos conquistados,

❍
22



 

 
 
4.3 - DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

 

 
 
4.3.1  -  EXECUÇÃO  FÍSICA  E  FINANCEIRA  DAS  AÇÕES  DA  LEI  ORÇAMENTÁRIA  ANUAL  DE
RESPONSABILIDADE DA UNIDADE 

político-pedagógica, normativa e disciplinadora;
Renovação/aquisição de equipamentos, utensílios, bens, instrumentos em geral para dinamizar o trabalho do CRESS Bahia e atender ao
público com mais eficiência e eficácia - Colocar aqui quais os equipamentos previstos foram adquiridos;

❍

Cumprimento da Resolução do CFESS nº 659 de 01 de outubro de 2013 com a realização das eleições em março de 2017 com posse da nova
Gestão no mês de maio do corrente ano - realização de todo o processo eleitoral, com a participação de 03 chapas, sendo uma eleita e que
tomou posse como previsto em 15 de maio de 2017;

❍

Capacitação permanente dos funcionários - Em 2017 as/os trabalhadores da entidade participaram de diversos seminários e cursos elencados
a seguir: Seminário Descentralizado que ocorreu no Rio Grande do Norte, Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasilia, Seminário
comemorativo do Dia do Assistente social, Capacitações em Licitação, Gestão de contratos e planejamento; Capacitação do setor de registro
promovido pelo CFESS em Brasília;

❍

Aumento do processo de interiorização do CRESS no estado da Bahia - maior participação das/dos Assistentes Sociais do interior do estado,
devido a formação e fortalecimento dos NUCRESS – Núcleos do Conselho Regional de Serviço Social, além dos diversos cursos e seminários
realizados pelo CRESS no interior;

❍

Participação nos Encontros/Capacitações relacionadas ao conjunto CFESS/CRESS.❍

.❍

 ❍

 

 

 

A análise do desempenho orçamentário do CRESS/BA no exercício de 2017 está detalhada nos subitens a seguir. O exercício apresentou um superávit
orçamentário no valor de R$ 414.419,80

 

A previsão orçamentária da despesa do exercício de 2017 foi no valor de R$ 4.197.610,35 (quatro milhões cento e noventa e sete mil seiscentos e dez
reais e trinta e cinco centavos), sendo R$ 2.656.710,35 (dois milhões seiscentos e cinquenta e seis mil setecentos e dez reais e trinta e cinco centavos)
de despesas correntes, ou de custeio, e R$ 1.540.900,00 (um milhão quinhentos e quarenta mil e novecentos reais) para despesas de capital, ou seja,
investimentos.
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Análise crítica
O orçamento de 2017 não sofreu reformulações, sendo realizadas transposições entre rubricas de mesma natureza, para a execução de despesas que
não foram programadas no início do exercício, ou tiveram seus gastos superiores ao inicialmente previstos. 

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

 Exercício Anterior Exercício Atual Exercício
Anterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual

5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT
FINANCEIRO DE EXERCICIO
ANTERIOR

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

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 3.728.599,95 4.197.610,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.728.599,95 4.197.610,35

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 2.528.599,95 2.656.710,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.528.599,95 2.656.710,35

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 2.013.599,95 2.141.710,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013.599,95 2.141.710,35

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 2.013.599,95 2.141.710,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013.599,95 2.141.710,35

6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 2.013.599,95 2.141.710,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013.599,95 2.141.710,35

6.2.1.1.1.04 - RECEITA
PATRIMONIAL 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS
IMOBILIÁRIAS 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 142.700,00 142.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.700,00 142.700,00

6.2.1.1.1.05.01 -
EMOLUMENTOS COM
INSCRIÇOES

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

6.2.1.1.1.05.02 -
EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

6.2.1.1.1.05.03 -
EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00

6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS
DIVERSAS DE SERVIÇOS 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
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6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00

6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE
MORA SOBRE ANUIDADES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00

6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS
SOBRE ANUIDADES 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 276.300,00 276.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.300,00 276.300,00

6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 276.300,00 276.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.300,00 276.300,00

6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 1.200.000,00 1.540.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.540.900,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 1.200.000,00 1.540.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.540.900,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO CORRENTE 1.200.000,00 1.540.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.540.900,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE
CREDITO 3.728.599,95 4.197.610,35 202.329,83 425.627,91 202.329,83 425.627,91 3.728.599,95 4.197.610,35

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA DESPESA 3.728.599,95 4.197.610,35 202.329,83 425.627,91 202.329,83 425.627,91 3.728.599,95 4.197.610,35

6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA
CORRENTE

2.303.499,95 2.656.710,35 202.329,83 334.038,58 202.329,83 309.038,58 2.303.499,95 2.681.710,35

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS 1.009.100,00 1.111.847,85 45.850,00 55.361,58 0,00 10.829,54 1.054.950,00 1.156.379,89

6.2.2.1.1.01.01.01 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 773.000,00 841.853,01 42.300,00 31.030,25 0,00 4.829,54 815.300,00 868.053,72

6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS
PATRONAIS 236.100,00 269.994,84 3.550,00 24.331,33 0,00 6.000,00 239.650,00 288.326,17

6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS
DESPESAS CORRENTES 1.217.199,95 1.502.662,50 133.579,83 258.177,00 200.422,20 298.209,04 1.150.357,58 1.462.630,46

6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS
A PESSOAL 309.500,00 344.012,57 1.600,00 0,00 0,00 2.200,00 311.100,00 341.812,57

6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS 9.000,00 9.900,00 800,00 2.475,00 0,00 0,00 9.800,00 12.375,00

6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE
BENS E SERVIÇOS 404.914,00 541.089,97 89.054,23 181.731,18 18.916,60 119.455,32 475.051,63 603.365,83

6.2.2.1.1.01.04.03.001 -
MATERIAL DE CONSUMO 35.100,00 50.600,00 17.296,60 10.166,35 7.200,30 23.978,32 45.196,30 36.788,03

6.2.2.1.1.01.04.03.002 -
DESPESAS COM VEÍCULOS 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 14.899,88 0,00 1.100,12
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4.3.2 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

 

6.2.2.1.1.01.04.03.004 -
SERVIÇOS TERCEIROS -
PESSOAS FÍSICAS

116.624,00 168.674,08 8.000,00 58.250,00 10.700,00 48.000,00 113.924,00 178.924,08

6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS 150.000,00 178.285,00 30.500,00 28.000,00 0,00 7.828,89 180.500,00 198.456,11

6.2.2.1.1.01.04.03.007 -
PASSAGENS 86.600,00 94.590,89 22.907,63 70.014,83 1.016,30 24.748,23 108.491,33 139.857,49

6.2.2.1.1.01.04.03.009 -
DESPESA COM LOCOMOÇÃO 16.590,00 32.940,00 10.350,00 15.300,00 0,00 0,00 26.940,00 48.240,00

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS
TERCEIROS - PESSOAS
JURÍDICAS

493.785,95 607.659,96 42.125,60 73.970,82 181.505,60 176.553,72 354.405,95 505.077,06

6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS
E CONTRIBUTIVAS 55.200,00 32.200,00 0,00 500,00 0,00 0,00 55.200,00 32.700,00

6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 33.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 33.000,00 500,00

6.2.2.1.1.01.05.02 -
CONTRIBUIÇÕES 22.200,00 32.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00 32.200,00

6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS
DESPESAS CORRENTES 22.000,00 10.000,00 22.900,00 20.000,00 1.907,63 0,00 42.992,37 30.000,00

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

1.425.100,00 1.540.900,00 0,00 91.589,33 0,00 116.589,33 1.425.100,00 1.515.900,00

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 1.425.100,00 1.540.900,00 0,00 88.359,33 0,00 116.589,33 1.425.100,00 1.512.670,00

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,
INSTALAÇÕES E REFORMAS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 300.000,00 285.000,00

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES

75.100,00 190.900,00 0,00 88.359,33 0,00 101.589,33 75.100,00 177.670,00

6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO
DE IMÓVEIS 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00

6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES
FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 3.230,00 0,00 0,00 0,00 3.230,00

6.2.2.1.1.02.02.02 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES

0,00 0,00 0,00 3.230,00 0,00 0,00 0,00 3.230,00

 

O CRESS-5ª Região BA não realizou transferência de recursos para terceiros no exercício de 2017.26



 
 
4.3.3 - INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DAS RECEITAS 

 

 

 

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais)
A receita arrecadada pelo Conselho Regional de Serviços Social do Estado da Bahia é compartilhada com o Conselho Federal de Serviço Social na
proporção de 80% (oitenta inteiros por cento) para o Regional e 20% (vinte inteiros por cento) para o Federal. Este repasse é feito automaticamente para
o CFESS, através do convênio de cobrança firmado com a Caixa Econômica Federal. 

Análise crítica
A previsão orçamentária do exercício de 2017 foi orçada no valor de R$ 4.197.610,35 (quatro milhões cento e noventa e sete mil seiscentos e dez

reais e trinta e cinco centavos), sendo o valor de R$ 2.656.710,35 (dois milhões seiscentos e cinquenta e seis mil setecentos e dez reais e trinta e cinco
centavos) de receitas correntes, ou seja, arrecadas no exercício, e o valor de R$ 1.540.900,00 (um milhão e quinhentos e quarenta mil e novecentos
reais) de receitas de capital, referentes a superávit de exercícios anteriores.

A arrecadação realizada no fim do exercício foi no valor de R$ 2.796.382,77 (dois milhões setecentos e noventa e seis mil trezentos e oitenta e dois
reais e setenta e sete centavos) representando o percentual de 66,62% (sessenta e seis inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) da previsão
orçamentária total e de 105,26% (cento e cinco inteiros e vinte e seis centésimos por cento) da previsão orçamentária das receitas correntes.

Esta arrecadação representou um crescimento de 5,57% (cinco inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) em relação ao total arrecadado no
exercício de 2016, que foi no valor de R$ 2.648.813,87 (dois milhões seiscentos e quarenta e oito mil oitocentos e treze reais e oitenta e sete centavos).

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

Receita Bruta (total das
receitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)

        6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 4.197.610,35 2.796.382,77 1.401.227,58

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 2.656.710,35 2.796.382,77 -139.672,42

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 2.141.710,35 1.954.898,05 186.812,30

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.141.710,35 1.954.898,05 186.812,30

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 2.141.710,35 1.954.898,05 186.812,30

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 2.131.710,35 1.925.634,52 206.075,83
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                  6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica 10.000,00 418,59 9.581,41

                  6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de
Exercicios Anteriores PF 0,00 28.844,94 -28.844,94

            6.2.1.2.1.04 - 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 35.000,00 14.459,84 20.540,16

              6.2.1.2.1.04.01 - 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 35.000,00 14.459,84 20.540,16

                6.2.1.2.1.04.01.02 - 6.2.1.2.1.04.01.02 - Correção Monetaria e
Juros - Poupança 35.000,00 14.459,84 20.540,16

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 142.700,00 86.450,58 56.249,42

              6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM
INSCRIÇOES 120.000,00 82.436,81 37.563,19

                6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 120.000,00 82.436,81 37.563,19

              6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 200,00 0,00 200,00

                6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 200,00 0,00 200,00

              6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.500,00 50,77 4.449,23

                6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 4.500,00 50,77 4.449,23

              6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE
SERVIÇOS 18.000,00 3.963,00 14.037,00

                6.2.1.2.1.05.07.02 - 6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros 18.000,00 3.963,00 14.037,00

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 61.000,00 267.447,28 -206.447,28

              6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES 5.000,00 18.009,75 -13.009,75

                6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas 5.000,00 18.009,75 -13.009,75

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 56.000,00 249.437,53 -193.437,53

                6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES 56.000,00 39.391,91 16.608,09

                  6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 56.000,00 39.391,91 16.608,09

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 210.045,62 -210.045,62

                  6.2.1.2.1.06.05.07.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de
Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional 0,00 210.045,62 -210.045,62

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 276.300,00 473.127,02 -196.827,02
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4.3.4 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

 

              6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 276.300,00 465.515,51 -189.215,51

                6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 230.000,00 381.491,72 -151.491,72

                6.2.1.2.1.08.01.02 - 6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas sobre Anuidades
PF 46.300,00 84.023,79 -37.723,79

              6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES 0,00 2.462,63 -2.462,63

                6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 0,00 2.462,63 -2.462,63

              6.2.1.2.1.08.04 - 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO
IDENTIFICADAS 0,00 5.148,88 -5.148,88

                6.2.1.2.1.08.04.01 - 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não
Identificadas 0,00 5.148,88 -5.148,88

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 1.540.900,00 0,00 1.540.900,00

            6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.540.900,00 0,00 1.540.900,00

              6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
CORRENTE 1.540.900,00 0,00 1.540.900,00

                6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 1.540.900,00 0,00 1.540.900,00

 

Apresentação
A execução orçamentária das despesas correntes e de capital no exercício de 2017 estão discriminadas a seguir: 

Análise Crítica
O total executado das despesas no ano foi no valor de R$ 2.381.962,97 (dois milhões trezentos e oitenta e um mil novecentos e sessenta e dois reais

e noventa e sete centavos), que representa um crescimento de 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) em relação ao total
executado no exercício de 2016, que foi no total de R$ 2.041.866,51 (dois milhões quarenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um
centavos).

As despesas executadas neste exercício representaram o percentual de 85,18% (oitenta e cinco inteiros e dezoito centésimos por cento) no total
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arrecadado neste mesmo período, representando um superávit orçamentário no valor de R$ 414.419,80 (quatrocentos e quatorze mil quatrocentos e
dezenove reais oitenta centavos).

As despesas de custeio, ou correntes, foram no total de R$ 2.375.632,97(dois milhões trezentos e setenta e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e
noventa e sete centavos). As de investimentos, ou de capital, foram no valor de R$ 6.330,00 (seis mil e trezentos e trinta reais). 

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 522.413,73 565.069,29 522.413,73 565.069,29 0,00 0,00 522.413,73 561.986,07

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por
Tempo de Serviço 82.758,39 96.433,88 82.758,39 96.433,88 0,00 0,00 82.758,39 96.433,88

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 167.052,78 189.181,79 167.052,78 189.181,79 0,00 0,00 167.052,78 165.749,02

Demais elementos do grupo 213.360,16 253.209,86 213.360,16 253.209,86 0,00 0,00 213.360,16 242.774,33

2. Juros e Encargos da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Outras Despesas Correntes

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
Alimentação ao Trabalhador - Pat 182.535,92 193.912,68 182.535,92 193.912,68 0,00 0,00 182.535,92 193.912,68

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 61.987,40 77.335,09 61.987,40 77.335,09 0,00 0,00 61.987,40 77.335,09

6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração
de Estagiários 86.997,36 125.197,05 86.997,36 125.197,05 0,00 0,00 86.997,36 125.197,05

6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviços de
Asseio e Higiene 22.209,31 27.104,84 22.209,31 27.104,84 0,00 0,00 22.209,31 27.104,84

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 111.483,15 94.000,24 111.483,15 94.000,24 0,00 0,00 111.483,15 94.000,24

6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores 37.639,40 49.594,28 37.639,40 49.594,28 0,00 0,00 37.639,40 49.594,28

6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros 49.554,16 53.191,65 49.554,16 53.191,65 0,00 0,00 46.789,58 53.191,65

6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores 33.250,86 59.467,70 33.250,86 59.467,70 0,00 0,00 31.298,23 59.467,70

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de
Assessoria e Contabilidade 36.453,57 63.527,50 36.453,57 63.527,50 0,00 0,00 36.453,57 63.527,5030



 

 

 

 

 

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de
Informática 51.826,28 72.587,07 51.826,28 72.587,07 0,00 0,00 51.826,28 72.214,57

6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias 51.079,70 52.572,43 51.079,70 52.572,43 0,00 0,00 51.079,70 52.572,43

6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
Administrativo e Operacional 1.739,90 36.435,27 1.739,90 36.435,27 0,00 0,00 1.700,00 32.155,90

6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e
Telegrafos 26.480,27 64.765,87 26.480,27 64.765,87 0,00 0,00 25.589,02 63.742,88

Demais elementos do grupo 0,00 258.726,94 0,00 258.726,94 0,00 0,00 0,00 245.621,72

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

4. Investimentos

Demais elementos do grupo 2.150,00 3.100,00 2.150,00 3.100,00 0,00 0,00 2.150,00 3.100,00

5. Inversões Financeiras

Demais elementos do grupo 0,00 3.230,00 0,00 3.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Amortização da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Totais por Modalidade de Contratação.pdf - Despesas Totais por Modalidade de Contratação - Vide anexo do tópico 4.3.4 na
sessão 11
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4.4 - DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

 

 
 
4.5 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

 

Introdução aos resultados alcançados
O desempenho operacional do CRESS em 2017 foi positivo. Mesmo com uma quantidade reduzida de
funcionários,  falta de equipamentos mais modernos e ainda meio transporte adequado às visitas da
Fiscalização sobretudo no interior da Bahia, a instituição, através do comprometimento e dedicação dos
seus funcionários e Diretores vem conseguindo cumprir seu papel de forma efetiva e eficaz. Os dados são
apresentados ao longo desse relatório expressos nos números de visitas e orientações  realizadas pela
Fiscalização; número novos inscritos; receita arrecada;  promoção e participação e seminários e cursos
ligados à área, dentre outras ações.

 

Apesar  do  CRESS Bahia  não  utilizar  indicadores  específicos  e  declarados,  através  dos  processos
administrativos realizados para aquisição de bens e serviços, deliberação nos plenos sobre a participação
de cursos dos funcionários, realização de capacitações, eventos entre outros e ainda o acompanhamento
do número de novos inscritos, receitas e despesas, visitas realizadas pelo setor de fiscalização, é possível
acompanhar e controlar as atividades, ações e cumprimento dos objetivos com frequência. Analisando os
pontos acima, pode-se, ainda que timidamente, o CRESS Bahia faz de forma indireta um acompanhamento
baseado no Balanced Scored card - BSC. Temos consciência que para a implementação efetiva dessa
ferramenta é necessário contudo definir previamente: a orientação da estratégia a ser seguida, identificar
os temas chaves que conduzem a estratégia, construir o mapa estratégico, determinar os indicadores e
metas, mapear as prioridades, definir  o plano de implementação, avaliar o desempenho e corrigir  os
desvios. Para o ano de 2018 foi priorizado a construção de um mapa estratégico norteador para utilização
real dos indicadores.
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Despesas Totais por Modalidade de
Contratação.pdf - Despesas Totais por

Modalidade de Contratação - Anexo do tópico
4.3.4

 



Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CRESS/BA - 5ª Região

CNPJ: 14.820.039/0001-60

%ValorQtd.%ValorQtd.%ValorQtd.%ValorQtd.

2016201720162017

Despesa PagaDespesa Empenhada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g+h)

0,6713.465,65100,0000,6613.465,65100,000a) Convite

0,5711.493,9610,399.127,5010,5611.493,9610,389.127,501b) Tomada de Preços

00,00000,00000,00000,000c) Concorrência

1,1723.724,11712,56291.801,04311,8337.349,05712,87306.568,9831d) Pregão

00,00000,00000,00000,000e) Concurso

00,00000,00000,00000,000f) Consulta

00,00000,00000,00000,000
g) Regime Diferenciado de Contratações
Públicas

2,448.683,72913,0300.928,54323,162.308,66913,3315.696,4832

2. Contratações Diretas (i+j)

1,8437.243,981810,42242.057,99771,8237.243,981810,38247.301,4977i) Dispensa

0,6312.774,9220,7317.024,4830,6312.774,9220,7818.693,123j) Inexigibilidade

2,550.018,902011,2259.082,47802,550.018,902011,2265.994,6180

3. Regime de Execução Especial

00,0001,3932.306,781200,0001,3632.306,7812k) Suprimento de Fundos

0,00,0001,432.306,78120,00,0001,432.306,7812

4. Pagamento de Pessoal (l+m)

62,001.253.938,161864,041.487.657,422461,411.253.938,161864,011.524.608,9424l) Pagamento em Folha

1,7535.361,3876,81158.080,5171,7335.361,3876,64158.080,517m) Diárias

63,81.289.299,542570,91.645.737,933163,11.289.299,542570,71.682.689,4531

5. Total

68,631.388.002,165496,342.238.055,7215568,641.401.627,105496,422.296.687,32155

6. Total Geral

1002.022.563,242381002.323.001,371771002.041.866,512381002.381.962,97177

Página:1/1



5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES
INTERNOS 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
5.1 - DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 

 

 
 
5.2 - INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS 

A governança no CRESS Bahia, tem como  premisssa básica a manutenção de propósitos e otimização
dos resultados ofertados as/aos cidadãs/os usuárias/os dos seus serviços. O objetivo é o alinhamento das
ações com o interesse público, através dos valores éticos, resultados sustentáveis em termos econômicos,
sociais e ambientais,  desenvolvimento das capacidades das lideranças necessárias ao cumprimento do
propósito da instituição e boa gestão; transparência e a accountability dentre outros aspectos.

 

 

O CRESS Bahia, considerando as diretrizes vinculadas a governança - liderança, estratégia, transparência
e controle - deu ênfase a capacitação das Conselheiras do CRESS, que em 2017, participaram de cursos
voltados para o tema. Dentre eles destaca-se o 7º Seminário Administrativo-Financeiro do Conjunto
CFESS-CRESS, que teve como tema "Gestão democrática e transparente", com o objetivo principal de
capacitar as direções recém-empossadas no âmbito da gestão pública e o curso de planejamento e sistema
de indicadores, que mesclou conhecimento técnico e prático na administração pública. A transparência tem
se destacado nas ações da entidade, com a disponibilzação, através de diversos canais, de informações à
categoria e sociedade em geral.

Sobre o controle interno da instituição, o mesmo é exercido pelo Conselho Fiscal que tem por finalidade 
zelar pela regularidade da gestão administrativa e financeira e principal função: apreciar as contas da
entidade, verificando a forma e o conteúdo dos documentos contábeis e financeiros. Possui autoridade para
solicitar  todas  as  informações  e  proceder  a  todas  às  verificações  e  comprovações  que  entender
necessárias. Sua constituição e atribuições estão definidas na Lei de Regulamentação da Profissão, no
Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS e no Regimento Interno dessa Regional.

Dentre as atividades do Conselho Fiscal estão: acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária do
Conselho; examinar a Proposta e as reformulações orçamentárias do Conselho, emitindo parecer sobre a
mesma;  examinar  toda  a  documentação contábil  do  Conselho,  emitindo  parecer  sobre  as  mesmas;
examinar a prestação de contas anual do Conselho, emitindo parecer sobre as mesmas; requisitar das
direções do Conselho os elementos necessários para o fiel  cumprimento de suas atribuições fiscais;
apresentar o desempenho  financeiro da entidade em Assembleia com a categoria eno Encontro Nacional
CFESS/CRESS.

 

 

Dirigente: HELENI DUARTE DANTAS DE ÁVILA

CPF:

Cargo: Presidente

Registro Profissional: 1804

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:
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Ato de designação: Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS
5° Região

Data do Ato de
designação: 15/05/2014

Data inicial do mandato: 15/05/2014

Data final do mandato: 15/05/2017

Informações adicionais

Dirigente: ADRIANA ANTONIA ALVES DO NASCIMENTO

CPF:

Cargo: Vice Presidente

Registro Profissional: 2695

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social -
CRESS 5ª Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2014

Data inicial do mandato: 15/05/2014

Data final do mandato: 15/05/2017

Informações adicionais

Dirigente: CARMELITA DE JESUS SANTOS FILHA

CPF:

Cargo: 1º Secretária/o

Registro Profissional: 5543

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social -
CRESS 5ª Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2014

Data inicial do mandato: 15/05/2014

Data final do mandato: 15/05/2017

Informações adicionais

Dirigente: DILMA FRANCLIN DE JESUS

CPF:

Cargo: 2º Tesoureira/o

Registro Profissional: 7760

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:
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Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social -
CRESS 5ª Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2014

Data inicial do mandato: 15/05/2014

Data final do mandato: 15/05/2017

Informações adicionais

Dirigente: FRANCISCO HENRIQUE DA COSTA ROZENDO

CPF:

Cargo: 2º Secretária/o

Registro Profissional: 6720

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social -
CRESS 5ª Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2014

Data inicial do mandato: 15/05/2014

Data final do mandato: 16/04/2016

Informações adicionais

Dirigente: Andréa Mércia Batista de Araújo

CPF:

Cargo: 1º Tesoureira/o

Registro Profissional: 3623

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social -
CRESS 5ª Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2014

Data inicial do mandato: 14/05/2014

Data final do mandato: 15/05/2017

Informações adicionais

Dirigente: DEBORA SANTOS ARAGÃO

CPF:

Cargo: Conselho Fiscal 3

Registro Profissional: 5600

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
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quanto ao perfil:

Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social -
CRESS 5ª Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2014

Data inicial do mandato: 15/05/2014

Data final do mandato: 15/05/2017

Informações adicionais

Dirigente: LIEGE MARIA DA SILVA SERVO

CPF:

Cargo: Conselho Fiscal 2

Registro Profissional: 1929

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social -
CRESS 5ª Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2014

Data inicial do mandato: 15/05/2014

Data final do mandato: 15/05/2017

Informações adicionais

Dirigente: DILMA FRANCLIN DE JESUS

CPF:

Cargo: Presidente

Registro Profissional: 7760

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS
5° Região

Data do Ato de
designação: 15/05/2017

Data inicial do mandato: 15/05/2017

Data final do mandato: 15/05/2020

Informações adicionais

Dirigente: JUCILEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF:

Cargo: Vice Presidente

Registro Profissional: 4522

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de

38



dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS
5° Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2017

Data inicial do mandato: 15/05/2017

Data final do mandato: 15/05/2020

Informações adicionais

Dirigente: JOSIMARA APARECIDA DELGADO BAOUR

CPF:

Cargo: 1º Secretária/o

Registro Profissional: 15076

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS
5° Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2017

Data inicial do mandato: 15/05/2017

Data final do mandato: 15/05/2020

Informações adicionais

Dirigente: SILVIA DE OLIVEIRA PEREIRA

CPF:

Cargo: 2º Secretária/o

Registro Profissional: 2736

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS
5° Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2017

Data inicial do mandato: 15/05/2017

Data final do mandato: 15/05/2020

Informações adicionais

Dirigente: LAURA PAES MACHADO

CPF:

Cargo: 1º Tesoureira/o

Registro Profissional: 5657

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia
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Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS
5° Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2017

Data inicial do mandato: 15/05/2017

Data final do mandato: 15/05/2020

Informações adicionais

Dirigente: ELAINE AMAZONAS ALVES DOS SANTOS

CPF:

Cargo: 2º Tesoureira/o

Registro Profissional: 3955

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS
5° Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2017

Data inicial do mandato: 15/05/2017

Data final do mandato: 15/05/2020

Informações adicionais

Dirigente: DEBORA SANTOS ARAGÃO

CPF:

Cargo: Conselho Fiscal

Registro Profissional: 5600

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:

 
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS
5° Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2017

Data inicial do mandato: 15/05/2017

Data final do mandato: 15/05/2020

Informações adicionais

Dirigente: FABIANA SANTANA DOS SANTOS

CPF:

Cargo: Conselho Fiscal 2

Registro Profissional: 6572
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5.3 - ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

 
 
5.4  -  ATIVIDADES  DE  CORREÇÃO  E  APURAÇÃO  DE  ILÍCITOS
ADMINISTRATIVOS 

 

 
 
5.5 - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:

 
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS
5° Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2017

Data inicial do mandato: 15/05/2017

Data final do mandato: 15/05/2020

Informações adicionais

Dirigente: JULIELBA MARIA DOS SANTOS CHAPERMANN

CPF:

Cargo: Conselho Fiscal 3

Registro Profissional: 6575

Entidade: Conselho Regional de Serviço Social da Bahia

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:
Termo de Posse e Investidura dos membros do Plenário do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS
5° Região
 

Data do Ato de
designação: 15/05/2017

Data inicial do mandato: 15/05/2017

Data final do mandato: 15/05/2020

Informações adicionais

 

O CRESS Bahia não possui uma unidade de Auditoria interna, apenas de acordo com o regimento interno
do CRESS Bahia, o Conselho Fiscal que tem como competência: Acompanhar e fiscalizar a execução
orçamentária  do  CRESS  5ª  região;  examinar  balancetes  mensais,  as  propostas  e  reformulações
orçamentárias, emitindo parecer sobre as mesmas; examinar documentos contábeis emitindo parecer
sobre os mesmos;  requisitar  da Direção os elementos necessários para o fiel  cumprimento de suas
atribuições fiscais; examinar a prestação de contas emitindo parecer conclusivo e sugerir procedimentos
contábeis e fiscais para a otimização dos serviços.

 

Não se verificou atividade de correição durante o exercício de 2017.
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5.6 - POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS
DE COLEGIADOS 

 

 
 
5.7 - INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE
CONTRATADA 

Vinculados aos processos internos e ainda decorrentes da influência do ambiente externo, a gestão de
risco  do  CRESS Bahia,  tem sido  construída  e  monitorada  através  dos  quantitativos  registrados  de
denúncias por cada profissional da categoria, visitas de rotina e de averiguação de denuncias, além da
checagem dos pagamentos de anuidades e taxas. O acompanhamento do orçamento por centro de custo,
implantado parcialmente em 2017, terá plena eficácia em 2018 diminuindo riscos da gestão.

Ainda  no  âmbito  orçamentário,  as  contas  são  analisadas  mensalmente  pelo  Conselho  Fiscal  e
apresentadas ao Conselho Pleno em reuniões mensais. São apresentados os extratos e conciliações das
contas corrente, poupança, aplicações em CDB, demonstrações contábeis referente as receitas, despesas,
variações patrimoniais, balanço orçamentário e financeiro para análise e posterior aprovação pelo Conselho
Pleno e elaboração de parecer conclusivo que é enviado ao Conselho Federal.

 

Os  membros  da  Diretoria  não  recebem  remuneração.  A  Portaria  do  CRESS  nº15/2016  dispõe  o
ressarcimento de despesas, cuja natureza é indenizatória e visa cobrir as despesas com alimentação e
locomoção e está prevista na Resolução CFESS n.º 646, de 29 de abril de 2013 que regula a matéria.
Fazem jus ao ressarcimento de despesas os conselheiros, assessores, funcionários, profissionais membros
de comissões ou da base quando a serviço ou representando o CRESS 5° Região no município de sua
residência ou fora desta e desde que sem pernoite, com definição dos seguintes valores e critérios: fixado
em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) o valor máximo de ressarcimento de despesas no município de
sua residência; e fixado em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) o valor máximo do ressarcimento de
despesas fora do município de sua residência, com período inferior a 12 horas.

 

No ano de 2017 não foi contratado serviço relacionado à Auditoria Independente.
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6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
6.1 - GESTÃO DE PESSOAS 

 

 
 
6.1.1 - ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE 

A gestão de pessoas é responsabilidade de todos os líderes da instituição. Deve-se manter o foco no
desenvolvimento do trabalhador através de uma proposta que seja humanista e ao mesmo tempo técnica
onde as responsabilidades sejam compartilhadas entre funcionários e instituição. Optou-se por uma gestão
participativa e interativa, onde as decisões são compartilhadas pelas áreas afins com o intuito de alcançar
os objetivos da organização integrando-os também aos objetivos individuais. As ações buscam promover o
fortalecimento da cultura do CRESS Bahia,  enfatizando os potenciais  humanos,  proporcionando um
ambiente de trabalho seguro, saudável e feliz tendo como premissa básica a ética e transparência.

 

Pirorizou-se, no que tange a estruturação dos recursos humanos,  aspectos relacionados à  qualificação e a
capacitação (interna e externa), de forma que  a  organização  como  um  todo,  contribuisse para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades do Conselho, em função do aprofundamento do
conhecimento e da atualização de informações.

Para 2018 está previsto, através de grupo de gestão de trabalho, formado por servidoras e conselheiras, a
contratação de uma consultoria para revisão e implementação de fluxos de trabalho, um estudo das rotinas
dos setores,  atividades e participação dos servidores. É indicado que seja realizado monitoramento para
ident i f icação  de  si tuações  e  ciscunstâncias  consideradas  "gargalos  organizacionais,  e
consequentes retomadas ou redirecionamentos de atuação.

Identifica-se a necessidade de esclarecimento de papéis e funções, demonstrando a importância de cada
uma  dent ro  da  organ ização  e  a l inhamanto  dos  ob je t ivos  pessoa is  que  podem  ser
implementadas com o acolhimento adequado, consoante ao planejamento estratégico, o que contribuirá
para a motivação dos colaboradores.

 

Força de trabalho da UPC

Introdução
O CRESS Bahia possui 17 funcionários dentre estes, 05 Assistentes Administrativos (Sendo que 03 estão
com funções de confiança de Supervisão),  05 Agentes Fiscais (sendo que 01 está com a função de
confiança  de  Coordenadora  Técnica),  01  Administradora  (que  está  com a  função  de  confiança  de
Coordenadora  Administrativa),  01  Advogada,  01  Assessora  Técnica,  01  Assessor  de  Licitações  e
Contratos  e 01 Assessora de Comunicação e 02 recepcionistas através de empresa terceirizada por
certame licitatório. Para a demanda atual da entidade, o quadro é reduzido, principalmente nas área
referentes a Fiscalização, Registro e Anuidades. A dificuldade de novas contratações é oriunda da não
realização de concurso público pela entidade. O útlimo concurso foi realizado em 2009. A instituição tem a
intenção de realizar novo concurso o mais breve possível, no entanto aguardamos decisão final quanto a
Natureza Jurídica dos Conselhos Profissionais.

Analise Crítica
O número reduzido de funcionários dificulta o trabalho realizado principalmente nos setores de Fiscalização
e Registro profissional. A Bahia é um estado muito extenso com mais de 50 faculdades de Serviço Social.
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Informações adicionais
No ano de 2017, os funcionários participaram de cursos em Salvador, interior e fora do estado. Os cursos
foram oferecidos para trabalhadores das áreas meio e fim e sempre estavam relacionados às atribuições
das respectivas áreas.

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 11 11 0 0

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 11 11 0 0

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 11 11 0 0

               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 2 2 2 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 4 4 1 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 17 17 3 0

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 6 5

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 6 5

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 6 5

               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 4 4

4. Total de Servidores (1+2+3) 10 9

Detalhamento da estrutura da UPC

Introdução
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O ingresso dos funcionários no CRESS Bahia, vem seguindo o que está expresso na Constituição da
República Federativa do Brasil artigo 37, inciso II "a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".O CRESS Bahia tem investido na qualificação
dos funcionários,  sobretudo os que possuem função gratificada,  principalmente nas áreas ligadas à
licitação,  fiscalização  e  para  a  utilização  dos  softwares  do  Conselho  e  ainda  estimulando  as
trabalhadoras/es a cursar a faculdade ou pós graduação, com incentivos financeiros no pagamento da
mensalidade conforme orientação e previsão no acordo coletivo da instituição.

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Cargos em Comissão 0 0 0 0

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

               1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 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

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

       2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

       2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 0 0 0 0

Análise Crítica

Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade
A quantidade de servidores frente às necessidades é inversamente proporcional à demanda existente.
Além da necessidade atual de servidores na área fim - Fiscalização profissional, existe uma demanda nos
setores de registro além de outros profissionais para auxílio nas áreas financeira, recursos humanos e
tecnologia.

Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim
A distribuição da força de trabalho entre área meio e fim é equilibrada, contudo as duas áreas apresentam
demanda de mais trabalhadores.

Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não
comissionados
Os servidores em cargos comissionados representam aproximadamente 22% da força total de trabalho da
instituição. É uma representação equilibrada, prevista e regulamentada pelo conjunto CFESS/CRESS45



 

 

 
 
6.1.2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL 

 

 
 
6.1.3 - GESTÃO DE RISCOS RELACIONADOS AO PESSOAL 

 

 
 
6.1.4 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 

 

 
 
6.2 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 
 
6.2.1 - PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível
O CRESS Bahia  até  o  momento não sofreu impacto com a aposentadoria  de sua força de trabalho
disponível

Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades
desenvolvidas
O CRESS Bahia no ano de 2017 não sofreu impacto com afastamento de seus servidores.

 

Não se aplica à entidade

 

Os controles realizados para mitigar riscos em relação a gestão de pessoal são realizados em algumas
esferas: contábil e financeira - é estipulado o valor máximo que se pode chegar com o pagamento da
remuneração dos servidores, tendo cautela ainda em delimitar valores nas negociações anuais referentes
aos acordos coletivos.
 

 

Em dezembro de 2017, através de licitação foi contratada uma empresa terceirizada para 02 postos de
trabalho na recepção.

 

O CRESS Bahia ainda não possui setor responsável pela gestão de tecnologia da informação ou área de
informática com estrutura para desenvolvimento, manutenção e desenvolvimento dos sistemas. Nesse
sentindo o Conselho utiliza sistemas mantidos em ambiente externo por empresa especializada. A empresa
Implanta  Informática,  via  CFESS  por  Inexigibilidade  e  licitação,  fornece  aos  CRESS  sistemas  de
informações

 

Não existe hoje no CRESS Bahia um Plano Estratégico/Diretor  de TI.  Temos o suporte da empresa
Implanta informática e cursos realizados pelos funcionários em 2017  para aperfeiçoamento em programas
específicos utilizados pela instituição. Programas utilizados pelo CRESS Bahia em 2017 e fornecidos pela
Implanta:

Siscont.net - permite o controle integrado de contabilidade e orçamento, obedecendo a cada
uma das etapas da execução das despesas e das receitas, inclusive com a retenção dos tributos

❍
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e conciliação bancária automática utilizando extrato bancário eletrônico.
Siscaf - Efetua o controle cadastral e financeiro dos inscritos e não inscritos, além do controle de
processos, fiscalizações, eleições, entidades.

❍

Gestaotcu.net - O sistema GestãoTCU.NET tem foco no atendimento às necessidades das
áreas/departamentos responsáveis pela elaboração do Relatório de Gestão exigido pelo TCU,
tanto nos Conselhos Regionais quanto no Conselho Federal.

❍

Sispat - Controla os bens patrimoniais do Conselho, seguindo a determinação da legislação❍

47



7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
7.1 - CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO 

O CRESS Bahia disponibiliza diversos canais de acesso ao cidadão visando atender de forma satisfatória
as demandas e manter laços da entidade com a categoria e sociedade. No ano de 2017, promoveu a
ampliação da comunicação, através da disseminação célere de conteúdos por meio de seus diversos
canais, transmissões por vídeo conferência, aquisição de central telefônica digital e presença em diversas
cidades do interior da Bahia através das Conselheiras, Agentes Fiscais e colaboradores.

A utilização da tecnologia viabilizou a aproximação de forma mais imediata bem como a disseminação ágil
da informação. Os canais de relações vinculados a utilização da internet e das redes sociais, ampliaram o
alcance democrático e transparente ao conhecimento. 

 

Introdução
O CRESS Bahia disponibiliza diversos canais de acesso ao cidadão visando atender de forma satisfatória
as demandas, estritar laços da entidade com a categoria e ainda, fortalecer socialmente suas missões e
valores.

Análise Crítica
O CRESS-BA compreende  a  importância  da  atenção  permanente  aos  canais  de  comunicação  que
possibilitam maior contato com a categoria de assistentes sociais, outros conselhos profissionais e a
sociedade  em geral.  Consta  no  planejamento  de  ações  para  2018,  avançar  na  estrutura  do  portal
transparência, de modo a facilitar maior qualidade, padronização e celeridade no acesso dos documentos e
informações disponibilizadas.
 

Solicitações Reclamações Denúncias Sugestões Atendimentos/Encaminhamentos

0 0 0 0 0

Canais de Acesso
Tipo de Canal Correio eletrônico

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: fiscalizacao@cress-ba.org.br

Horário de funcionamento: 24 horas

Descrição:
Email corporativo do CRESS Bahia, especificamente do setor de Fiscalização e disponível 24
horas para recebimento de denúncias dentre outras demandas específicas e relacionadas a
profissão de Assistente Social e Fiscalização.

Tipo de Canal Correio eletrônico

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: cress@cress-ba.org.br

Horário de funcionamento: 24 horas

Descrição: Email corporativo do CRESS Bahia disponível 24 horas para recebimento de Reclamações,
solicitações, sugestões, entre outros.

Tipo de Canal Presencial, na sede da entidade.
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Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: Rua Francisco Ferraro nº 33

Horário de funcionamento: De segunda à sexta das 12:00 às 18:00.

Descrição:

A  sede  do  conselho  possui  um  mural  com  noticias  e  informes
publicados no site, uma televisão com informações e vídeos referentes
ao Serviço Social, e materiais produzidos pelos CRESS ou pelo CFESS
podem ser acessados na biblioteca ou recepção.

Tipo de Canal Rede Social

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: https://www.facebook.com/pages/CressBahia/363224477158355

Horário de funcionamento: 24 horas

Descrição:

Comunicados sobre atendimento, replicação das matérias produzidas
ou  replicadas  pela  assessoria  no  site  do  conselho,  bem  como
informações sobre atividades realizadas e informações de endereço e
horário de funcionamento são veiculadas nesta rede social  e estão
disponíveis para o acesso.

Tipo de Canal Rede social

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: https://twitter.com/cress_ba

Horário de funcionamento: 24 horas

Descrição: A rede social replica as informações veiculadas através do Facebook

Tipo de Canal Rede Social

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: https://www.youtube.com/channel/UCYOkYQZTYrjB_lSXLDMaJA?view_as=subscriber

Horário de funcionamento: 24 horas

Descrição:

A rede social divulga os produtos audiovisuais produzidos pelo CRESS-
BA e, recentemente, passou a ser o canal para as transmissões online
de atividades.
 

Tipo de Canal Site

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: http://www.cress-ba.org.br/#!fale-conosco/c37

Horário de funcionamento:

Descrição:
No site são divulgadas ações do Conjunto CFESS/CRESS; notícias sobre temas que estejam
relacionados a Profissão de Serviço Social; Informações exigidas pela Lei de acesso de
informação - Lei 12527/2011 e quandro de pessoal da entidade com os respectivos emails.

Tipo de Canal Telefone

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: (71) 3322-0421

Horário de funcionamento: Segunda as Sexta das 12:00 às 18:00 horas.

Descrição: Canal de acesso disponível para tirar dúvidas, reclamações, denúncias, sugestões, dentre
outros.
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7.2 - AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS USUÁRIOS 

 

 
 
7 .3  -  MECANISMOS  DE  TRANSPARÊNCIA  DAS  INFORMAÇÕES
RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE 

 

 
 
7.4  -  MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS,
SERVIÇOS E INSTALAÇÕES 

 

 

 

Não se aplica à entidade

 

Introdução
A Constituição Federal de 1988 institui que a Administração Pública direta e indireta deveria obedecer

aos princípios de legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade e eficiência.  Esses princípios
norteam para uma gestão mais próxima da sociedade que tem o direito de entender e participar das
decições de forma mais ativa. Além da divulgação da informação por parte do ente Público é preciso
propiciar ao cidadão a compreensão do conteúdo - conhecer e entender o que está sendo divulgado. A
Transparência  visa  garantir  a  honestidade  na  gerência  do  que  é  público  e  ainda  possibilitar  a
responsabilização dos agentes públicos que se afastarem dessas diretrizes obrigatórias.

Endereço do portal da transparência
http://www.cress-ba.org.br/#!transparencia-cress-ba/cee5

Informações disponíveis ao Cidadão
Telefones e emails; Licitações realizadas; Prestação de contas; Quadro de funcionários e suas respectivas
remunerações; Diárias pagas à Diretoria e Portarias;

Análise crítica
Em 2017 a atualização das informações que deveriam constar no site, de acordo com a Lei de acesso de
informação e do Acórdão de número 96 do TCU, foram realizadas parcialmente. O CRESS Bahia teve
problemas com a empresa contratada para Assessoria contábil (janeiro a abril de 2017), sendo necessária
a realização de outro processo licitatório.  Informações referentes a balanços e despesas não foram
postadas periodicamente. A situação normalizou-se após a contratação de nova Assessoria, no entanto até
o final de 2017, todos os dados ligados a contabilidade ainda não estavam lançados, sendo inseridos no
portal em 2018.

 

Medidas Adotadas
O  CRESS  Bahia  já  possui  em  suas  instalações  um  banheiro  adaptado  para  pessoas  que  tenham
mobilidade reduzida, rampas de acesso e disponibilização do código de ética em braile e em audio.
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8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
8.1 - DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 

Neste tópico iremos apresentar o desempenho financeiro e as informações contábeis do CRESS/BA no
exercício de 2017.

 

1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
DA RECEITA
 

A receita arrecadada no exercício de 2017 atingiu o valor de R$ 2.796.382,77, que
correspondente a 105,26% da Receita Corrente Prevista que é de R$ 2.656.710,35 e de 66,62%
da Receita Orçamentária Prevista de 2017 que é de R$ 4.197.610,35.

❍

 
DA DESPESA
 

A despesa realizada no exercício de 2017 atingiu o valor de R$ 2.381.962,97, que corresponde a
56,75% da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R$ 4.197.610,35.

❍

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO GERAL
 

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no exercício de 2017, constatou-
se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 414.419,80  do valor arrecadado no exercício de
2017.

❍

 
RESULTADO PRIMÁRIO - CUSTEIO
 

Receita Corrente Arrecadada ............................................                                   R$  2.796.382,77❍

 (-) Despesa Corrente Realizada ........................................                                  R$
(2.375.632,97)

❍

(=) Superávit Primário – 2017 ..........................................                             R$      420.749,80❍

 
– Comparativo Receita Corrente 2017/20161.

 
            A Receita Corrente arrecadada no exercício de 2017 foi superior a Receita Corrente Arrecadada no
exercício de 2016, no valor de R$ 147.569,06, correspondente a um acréscimo de 5,57%:
  

Receita Corrente Arrecadada de 2017 ....................................                        R$   2.796.382,77❍

Receita Corrente Arrecadada de 2016 ....................................                        R$  (2.648.813,71)❍

Diferença Receita Corrente Arrecadada – 2017/2016...........                     R$   147.569,06  –
Comparativo Despesa Corrente 2017/2016

❍

 
            A Despesa Corrente realizada no exercício de 2017, foi Superior a Despesa Corrente Realizada no
mesmo período de 2016, no valor de R$ 335.916,46, correspondente a um crescimento de 16,47%:
 

Despesa Corrente Realizada de 2017 .....................................                   R$    2.375.632,97❍
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8.2 - TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E
DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO
DE ATIVOS E PASSIVOS 
Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Sim
 

 

Despesa Corrente Realizada de 2016 .....................................                   R$  (2.039.716,51)❍

Diferença Despesa Corrente Realizada – 2017/2016............                      R$     335.916,46❍

 
2. SALDO DISPONÍVEL
 

O saldo disponível que passou para o exercício de 2018 foi de R$ 2.326.287,56, que está
demonstrado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, bem como nas conciliações e
extratos bancários.

❍

3. RESULTADO FINANCEIRO
 

Na análise procedida no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, verificou-se que o
CONSELHO passou com um Superávit Financeiro no valor de R$ 2.242.469,81 conforme
demonstramos:

❍

 Saldo Disponível (Bancos) ..........................................................................          R$ 2.326.287,56
(-) Passivo Circulante (excluídas as provisões.............................................     R$    (83.817,75)
 (=) Superávit Financeiro 2017 ..................................................................    R$ 2.242.469,81
 
Comentário:
 

O Superávit Financeiro apurado no exercício de 2017, significa apenas o valor disponível em
Bancos c/c e Aplicações Financeiras, deduzido do Passivo Financeiro a Pagar e do valor de
Restos a Pagar Não Processados.

❍

 
4. RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
 
O CRESS/BA apresentou no exercício de 2017 um Superávit Patrimonial no valor de R$ 1.437.458,46,
conforme demonstrado:
 

Variação Patrimonial Aumentativa (Receita)..............................      R$    3.036.776,59a.

(-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) .........................       R$    (2.345.222,62)b.

(=) Superávit Patrimonial 2017................................................           R$         691.553,97

 

Justificativa
O Conselho de Serviço Social do Estado da Bahia adotou as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada
Ao Setor Público no exercício de 2017

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
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8.3 - SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE 

 

 
 
8.4 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS
EXPLICATIVAS 

A metodologia aplicada para estimar a vida útil  de um ativo foi através da análise do tempo que este
manterá a capacidade de gerar benefício econômico para Conselho e os aspectos técnicos referentes ao
desgaste físico e obsolescência do bem.

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
A depreciação e a amortização foram calculadas sobre o valor líquido depreciável, ou seja, o valor do custo
de aquisição menos o valor residual projetado para o bem ao final de sua vida útil. 

Taxas utilizadas para os cálculos
    PERCENTUAL
                                                                                            VLR RESIDUAL    DEPRECIAÇÃO
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS    
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios                                             10,00%        10,00%
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos                                10,00%        10,00%
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha                           10,00%         10,00%
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados 10,00%         20,00%
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados           10,00%        20,00%

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
A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração dos ativos foi pelo seu valor original quando
reconhecidos.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre
o resultado apurado no exercício
O valor total da depreciação no exercício de 2016 foi no valor de R$ 7.061,58 (sete mil e sessenta e um
reais e cinquenta e oito centavos)

 

O CRESS 5ª Região - BA não adotou sistema de apuração de custos no exercício de 2017

 

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro
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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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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2017, DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 5ª 

REGIÃO BA. 

 

1. Informações Gerais 
 

O Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Região BA foi criado pela Lei 

Federal nº 8.662/93, tendo como atividades principais o registro e a fiscalização do 

exercício profissional dos Profissionais de Serviço Social no estado da Bahia. A 

natureza jurídica do CRESS/BA é de Autarquia Federal. 

O Conselho está localizado na Rua Francisco Ferraro, nº 33 – Nazare – 

Salvador/Ba, Cep: 40.040-465. 

 
2. Principais Diretrizes Contábeis 
 

A Contabilidade do Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região Ba, 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, 7ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor 

público conforme NBC T 16.1 a 16.10. 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a 

moeda funcional da Entidade. 

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; 

  
3.3. Moeda funcional e moeda de apresentação 

 
          As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda 

funcional da Entidade.  

 
3.4. Uso de estimativas e julgamentos 

 
           O Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região Ba., não se utiliza de 

estimativas e julgamentos em suas demonstrações contábeis, por entender que as 

mesmas não se aplicam as demonstrações contábeis, realizadas de acordo com a 

Lei nº 4.320/64. 

 
4.  Balanço Patrimonial 

 
  O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e 

patrimonial do Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região Ba, 

representando, portanto, uma posição estática.  

 
O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, 

evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da Entidade. 

 
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. 

Caixas 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. 

Incluem 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 31/12/17 no valor de R$ 

2.326.287,56 (dois milhões, trezentos e vinte seis mil duzentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta e seis centavos), se apresentam da seguinte forma: 

 
a) Bancos c/ Movimento 

 
� O saldo disponível em 31/12/17 é no valor de R$ 74.601,16 (setenta e 

quatro mil, seiscentos e um reais e dezesseis centavos), conforme 

pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações 

bancárias e dos extratos bancários. 

 
b) Bancos c/ Aplicações Financeiras 

 
� O saldo disponível em 31/12/17 é no valor de 2.251.686,40 (dois 

milhões duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis 

reais e quarenta centavos), conforme pode ser comprovado através do 

livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.  

 
c) Caixa e Equivalentes de Caixa 

 
Caixa e Equivalentes de 

Caixa 
2017 2016 Variação 

Bancos c/ Movimento 74.601,16 41.154,04 33.447,12 
Bancos c/ Aplicações 
Financeiras 2.251.686,40 1.825.017,88     426.668,52 

Total acumulado 2.326.287,56. 1.866.171,92    460.115,64 
    

 



 

 

 Os recursos financeiros disponíveis estão aplicados a curto prazo na Caixa 

Econômica Federal. 

 
a)    Créditos a Curto Prazo 

 
As contas a receber de anuidades são reconhecidas pela emissão das 

anuidades dos profissionais no banco de dados do CRESS/BA. Quando há 

necessidade de constituição de provisão para perdas de créditos, a 

administração realiza uma análise individualizado de cada caso. 

 
           a.1) Créditos a Receber – Anuidades do Exercício – PF e PJ 

 
� O valor de R$ 241.530,92 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e 

trinta reais e noventa e dois centavos), refere-se aos valores a receber 

de anuidades do exercício relativo a PF e PJ, reconhecidos com base 

na estimativa de arrecadação da previsão orçamentária. 

 
a.2) Créditos a Receber – Anuidades do Exercício Anterior – PF e PJ 

 
� O valor real dos créditos a receber deverá ser apurado em relatório 

específico do sistema de arrecadação – SISCAF, para regularização no 

exercício de 2018. 

 
a.3) Provisão para perda estimada de créditos – Anuidades de PF e PJ 

 
� Não foi realizada a previsão de perdas para devedores duvidosos no 

exercício de 2017, relativo a anuidades de PF e PJ, uma vez que, 

ainda não foi possível fazer uma avaliação da perda dos créditos nos 

últimos 05 (cinco) exercícios. 

 

b) Demais Créditos a Curto Prazo 

 
Tributos a recuperar 

 



 

 

� INSS a restituir/compensar registra o valor de R$ 4.584,64 (quatro mil 

quinhentos e oitenta quatro reais e sessenta e quatro centavos); 

� FGTS a restituir, registra o valor de R$ 1.539,61( hum mil, quinhentos e 

trinta e nove reais e sessenta e um centavos); 

� PIS a restituir/compensar, registra o valor de R$ 908,23( novecentos e 

oito reais e vinte três centavos); 

� Prefeitura Municipal do Salvador, registra o valor de R$ 1.836,54( hum 

mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos); 

� Secretaria da Receita Federal do Brasil, registra o valor de R$ 

3.507,87( três mil quinhentos e sete reais e oitenta e sete centavos). 

 

Devedores da Entidade 

 

� Adiantamento Salarial, registra o valor de R$ 17.771,31 (dezessete mil, 

setecentos e setenta e um reais e trinta e um centavos; 

� CFESS – devolução de Anuidades/Taxas, registra o valor de R$ 

382,82(trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos). 

 
4.2 – Ativo Não Circulante  

 
O Ativo não circulante é composto pelo ativo realizável a longo prazo e pelo 

imobilizado.  

 
4.2.1 Imobilizado 

 
Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição e reduzido pela 

depreciação acumulada.  

 
Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção 

das atividades da Entidade. 

 
O Imobilizado do Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região Ba., é de 

R$ 286.425,46 (duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e seis centavos), composto da seguinte forma: 



 

 

 
Discriminação do Bem Valor 

Mobiliário em Geral 39.210,65 
Máquinas e Motores e Aparelhos 40.718,23 
Instalações 871,42 
Utensílios de Copa e Cozinha 3.199,90 
Equipamentos de Processamentos de Dados 19.069,48 
Biblioteca e Programas de computador 22.387,52 
Outros Bens 6.730,00 
Obras e instalações 82.258,37 
Outros Bens Imóveis 110.977,52 
Ações Telemar 1.350,00 
Total de Bens  326.773,09 
(-) Depreciação acumulada (40.347,63) 
Total dos Bens 286.425,46 

 

O imobilizado é avaliado ao custo de aquisição. 

 
A depreciação dos bens foi calculada pelo método linear, para distribuir seu 

valor de custo ao longo da vida útil estimada, como segue:  
 

BENS VL 
RESIDUAL 

DEPRECIAÇÃO 
ANUAL 

Móveis e Utensílios  10% 10% 
Máquinas e Equipamentos  10% 10% 
Utensílios de Copa e Cozinha  10% 10% 
Equipamentos de Informática 10% 20% 
Bens Imóveis 10% 25% 

 

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se 
apropriado, ao final de cada exercício. 

 

Outros ativos e passivos 

 
    Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, 

quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Quando 

requerido, os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo são 

ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito 

relevante.  

 



 

 

 
   Outros passivos são demonstrados pelo valor de realização e compreendem as 

obrigações com terceiros resultantes de operações. Quando requerido, os 

elementos do passivo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a 

valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. 

 
5. Passivo Circulante 

 
  O passivo a curto prazo está demonstrado no balanço patrimonial como 

circulante. 

 

Fornecedores 

 
As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são 

obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no 

curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o 

pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar 

são apresentadas como passivo não circulante.  

 
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 

mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 

Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.  

 
a) Restos a Pagar Processados 

 
� O valor escriturado em Restos a Pagar Processado em 31/12/2017 é 

de R$ 58.961,60 (cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e um 

reais e sessenta centavos). 

b) Obrigações de Repartições a Outros Entes 

 
O valor registrado na contabilidade na conta de Obrigações de Repartições a 

Outros Entes em 31/12/2017 é de R$ 897,67 (oitocentos e noventa e sete 

reais sessenta e sete centavos). 

 
 



 

 

c) Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS 

 
Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2017, o 

valor de R$ 111.424,21 (centos e onze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais 

e vinte e um centavos), cuja composição é a seguinte: 

 
Férias ............................................................... R$     85.056,65 

INSS ................................................................ R$      18.712,46 

FGTS ............................................................... R$       6.804,53  

PIS s/ Folha de Pagamento ............................ R$          850,57 

Total de provisões em 31/12/2017 ............... R$     111.424,21 

 
Observação: 

 
O procedimento de provisão de férias, INSS, FGTS e PIS s/ folha de 

pagamento é realizado apenas pelo Sistema Patrimonial, conforme 

manual de orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN; 

 
d) Consignações 

 
O valor registrado na contabilidade na conta de Consignações em 31/12/2017 

é de R$ 22.234,62 (vinte dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e sesenta e 

dois centavos). As consignações referem-se à retenção de INSS, IRRF PF, 

IRRF PJ, ISS e mensalidades/contribuições sindicais sobre a folha de 

pagamento. 

 
e) Créditos de terceiros 

 
O Valor registrado na contabilidade na conta Créditos de terceiros em 

31/12/2017 é de R$ 654,23 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte três 

centavos), referente às receitas a classificar, relativo às baixas de valores 

recebidos e não classificados pelo setor financeiro.  

 

 

 



 

 

6. Passivo Não Circulante 

 
6.1– Patrimônio Líquido 

 
 O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em 

decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercício de 

2017, o Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região Ba apresentou um 

Superávit Acumulado no valor de R$ 2.693.766,03 (dois milhões seiscentos e 

noventa e três mil setecentos e sessenta e seis reais e três centavos). 

 

Demonstração do Patrimônio Líquido                     2017                         2016 

       

Superávit do exercício..............................................R$   691.553,97               R$   449.557,13 

Superávit do exercício anteriores...........................R$ 2.002.212,06               R$ 1.552.654,93 

(=) Patrimônio Líquido .........................................R$ 2.693.766,03              R$ 2.002.212,06 

 

 O Patrimônio Líquido teve um acréscimo de R$ 691.553,97 (seiscentos e 

noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), 

correspondente a aproximadamente 34,54% em relação ao exercício de 2016. 

  

7. 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 da 5ª Região Ba, apresentou no 

exercício de 2017 um Superávit Patrimonial no valor de R$ 691.553,97 (seiscentos 



 

 

e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos). 

A composição do Superávit Patrimonial em 2017 foi a seguinte: 

 
Resultado Patrimonial 2017 

 
a) Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) ...............   R$  3.036.776,59 

b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) .....          (R$ 2.345.22,62) 

c) (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/17 ...........R$  691.553,97 

 

 O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2017 foi realizado com base 

no regime de competência da receita e despesa, escriturados no sistema 

patrimonial. 

 
Resultado Patrimonial 2016 

 
d) Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) ................    R$  2.503.368,73 

e) (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) .....           (R$ 2.053.811,60) 

f) (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/16 ...............R$  449.557,13 

 
 

8. 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 31/12/2017, conforme artigo 102 da 

Lei nº 4.320/64, foi um Superávit de R$ 414.419,80 (quatrocentos e quatorze mil, 

quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos), conforme demonstramos: 

 

 

 



 

 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2017 

 
a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/17................R$  2.796.382,77 

b) (-) Crédito Empenhado  31/12/17 ....................................(R$ 2.381.962,97 ) 

c)  (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/17 ........R$    414.419,80 

 
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2016 

 
a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/16................R$  2.648.813,87 

b) (-) Crédito Empenhado  31/12/16 .....................................(R$ 2.041.866,51) 

c)  (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/16 ........R$    606.947,36 

 
 

9. Balanço Financeiro 

  
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem 

como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de 

caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício 

seguinte. 

 O Resultado Financeiro apurado em 31/12/17 é um Superávit no valor de R$ 

2.242.469,81 (dois milhões, duzentos e quarenta e dói mil, quatrocentos e sessenta 

e nove reais e oitenta e um centavos), apurado no Balanço Patrimonial do mês de 

dezembro de 2017, conforme demonstramos: 

 
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2017 

 
a) Saldo Disponível apurado em 31/12/17 ............................ R$ 2.326.287,56 

b) (-) Passivo Financeiro em 31/12/17 ................................. R$  (83.817,75) 

c)  (=) Superávit Financeiro em 31/12/17 ............................R$  2.242.469,81 

 
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2016 

 
a) Saldo Disponível apurado em 31/12/16 ............................ R$ 2.236.952,18 

b) (-) Passivo Financeiro em 31/12/16 ................................. R$  (233.536,01) 

c)  (=) Superávit Financeiro em 31/12/16 .............................R$ 2.003.416,17 



 

 

10. Gestão de risco financeiro 

 
10.1. Considerações gerais e políticas 

 
As operações financeiras do órgão são realizadas por intermédio da área 

financeira, de acordo com as normas internas do CRESS/BA. 

As aplicações, os resgates, os pagamentos são de responsabilidade dos 

ordenadores de despesas. Toda a movimentação financeira é realizada pelo 

Setor Financeiro após a autorização dos ordenadores de despesas. 

 

a) Risco de Crédito 

 
O risco de crédito do CRESS/BA está associado a inadimplência dos 

profissionais de serviço social (PF/PJ) em relação as anuidades do 

exercício e de exercícios anteriores. Em relação às aplicações financeiras, 

os recursos estão aplicados a curto prazo em títulos do tesouro nacional, 

garantidos  pela Caixa Econômica Federal. 

 
Para mitigar a inadimplência das anuidades de PF e PJ, o CRESS/BA está 

implantando a cobrança através da dívida ativa. 

 
 
b) Risco de mercado 

 
Para o CRESS/BA não existe o risco de mercado, em razão de que as 

aplicações financeiras são realizadas em rendas fixas, cujas alterações no 

decorrer do exercício são insignificantes. 

c) Risco de Liquidez 

 
Não existe risco de liquidez, uma vez que o CRESS/BA não assumiu 

nenhum compromisso financeiro que não possa ser cumprido com os 

recursos financeiros disponíveis, além do controle de arrecadação e 

despesa mensalmente. 

 

 



 

 

11. Partes relacionadas 

 
A entidade em 31 de dezembro de 2017 não possui coligadas, controladas ou 

subsidiárias integrais, dessa forma, não há transações com partes relacionadas 

dessa natureza. 

 

Salvador, 11 de maio de 2018. 

 

 

Antonio Carlos Paim Cardos Junior 

CRC BA nº 022118/O-5 

MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA 

Assessoria Contábil do CRESS/BA 
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CRESS/BA - 5ª Região
Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 14.820.039/0001-60

2.041.866,512.381.962,97Despesa Orçamentária2.648.813,872.796.382,77Receita Orçamentária

19.303,2758.961,60CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO2.648.813,872.796.382,77RECEITA REALIZADA

2.022.563,242.323.001,37CREDITO EMPENHADO – PAGO2.648.813,872.796.382,77RECEITA CORRENTE

2.020.413,242.319.901,37DESPESA CORRENTE1.834.621,061.954.898,05RECEITAS DE CONTRIBUICOES

751.513,01834.806,89PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.834.621,061.954.898,05RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

234.072,05232.136,41ENCARGOS PATRONAIS1.834.621,061.954.898,05ANUIDADES

976.935,801.209.638,53OUTRAS DESPESAS CORRENTES194.425,5314.459,84RECEITA PATRIMONIAL

22.829,7624.504,78TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS194.425,5314.459,84RECEITAS IMOBILIÁRIAS

35.062,6218.814,76DEMAIS DESPESAS CORRENTES132.874,8486.450,58RECEITA DE SERVIÇOS

2.150,003.100,00DESPESA DE CAPITAL119.476,0282.436,81EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

2.150,003.100,00INVESTIMENTOS110,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS

1.784,0450,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

11.504,023.963,00RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

51.822,80267.447,28FINANCEIRAS

6.809,3018.009,75JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

45.013,50249.437,53ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

45.013,5039.391,91MULTAS SOBRE ANUIDADES

210.045,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

435.069,64473.127,02OUTRAS RECEITAS CORRENTES

432.671,25465.515,51DÍVIDA ATIVA

2.462,63INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

2.398,395.148,88RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

2.948.581,963.156.144,02Pagamentos Extraorçamentários2.942.714,493.201.839,86Recebimentos Extraorçamentários

Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados

15.920,0919.290,29Pagamentos de Restos a Pagar Processados19.303,2758.961,60Inscrição de Restos a Pagar Processados

185.339,73219.697,78Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados2.637.499,102.797.907,64Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

2.747.322,142.917.155,95Outros Pagamentos Extraorçamentários285.912,12344.970,62Outros Recebimentos Extraorçamentários

1.866.171,922.326.287,56Saldo em espécie para o Exercício Seguinte1.265.092,131.866.171,92Saldo em espécie do Exercício Anterior

1.866.171,922.326.287,56Caixa e Equivalente de Caixa1.265.092,131.866.171,92Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

6.856.620,397.864.394,556.856.620,497.864.394,55Total:

LAURA PAES MACHADO

TESOUREIRA

824.235.805-25

CRESS-BA/5657

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

973.988.105-04

CRC-BA: 022118/O-5

DILMA FRANCLIN DE JESUS

PRESIDENTE

810.883.705-78

CRESS-BA/7760

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
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Balanço Orçamentário

CRESS/BA - 5ª Região
Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 14.820.039/0001-60

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

139.672,422.796.382,772.656.710,352.656.710,35    RECEITA CORRENTE

-186.812,301.954.898,052.141.710,352.141.710,35      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-186.812,301.954.898,052.141.710,352.141.710,35        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-186.812,301.954.898,052.141.710,352.141.710,35          ANUIDADES

-20.540,1614.459,8435.000,0035.000,00      RECEITA PATRIMONIAL

-20.540,1614.459,8435.000,0035.000,00        RECEITAS IMOBILIÁRIAS

-56.249,4286.450,58142.700,00142.700,00      RECEITA DE SERVIÇOS

-37.563,1982.436,81120.000,00120.000,00        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

-200,000,00200,00200,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

-4.449,2350,774.500,004.500,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-14.037,003.963,0018.000,0018.000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

206.447,28267.447,2861.000,0061.000,00      FINANCEIRAS

13.009,7518.009,755.000,005.000,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

193.437,53249.437,5356.000,0056.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

-16.608,0939.391,9156.000,0056.000,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

210.045,62210.045,620,000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

196.827,02473.127,02276.300,00276.300,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

189.215,51465.515,51276.300,00276.300,00        DÍVIDA ATIVA

2.462,632.462,630,000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.148,885.148,880,000,00        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
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CRESS/BA - 5ª Região Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-1.540.900,000,001.540.900,001.540.900,00    RECEITA DE CAPITAL

-1.540.900,000,001.540.900,001.540.900,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-1.540.900,000,001.540.900,001.540.900,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

0,000,000,000,00     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-1.401.227,582.796.382,774.197.610,354.197.610,35     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-1.401.227,582.796.382,774.197.610,354.197.610,35     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

306.077,382.319.901,372.375.632,972.375.632,972.681.710,352.656.710,35      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

52.485,071.066.943,301.103.894,821.103.894,821.156.379,891.111.847,85        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

29.260,75834.806,89838.792,97838.792,97868.053,72841.853,01          REMUNERAÇÃO PESSOAL

23.224,32232.136,41265.101,85265.101,85288.326,17269.994,84          ENCARGOS PATRONAIS

234.211,851.209.638,531.228.418,611.228.418,611.462.630,461.502.662,50        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

54.079,64287.732,93287.732,93287.732,93341.812,57344.012,57          BENEFÍCIOS A PESSOAL

205,0012.170,0012.170,0012.170,0012.375,009.900,00          BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

91.499,69511.156,38511.866,14511.866,14603.365,83541.089,97          USO DE BENS E SERVIÇOS

88.427,52398.579,22416.649,54416.649,54505.077,06607.659,96          SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

8.195,2224.504,7824.504,7824.504,7832.700,0032.200,00        TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

424,0675,9475,9475,94500,000,00          TRIBUTOS

7.771,1624.428,8424.428,8424.428,8432.200,0032.200,00          CONTRIBUIÇÕES

11.185,2418.814,7618.814,7618.814,7630.000,0010.000,00        DEMAIS DESPESAS CORRENTES

1.509.570,003.100,006.330,006.330,001.515.900,001.540.900,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

1.509.570,003.100,003.100,003.100,001.512.670,001.540.900,00        INVESTIMENTOS

285.000,000,000,000,00285.000,00300.000,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

174.570,003.100,003.100,003.100,00177.670,00190.900,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
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CRESS/BA - 5ª Região Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

1.050.000,000,000,000,001.050.000,001.050.000,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,000,003.230,003.230,003.230,000,00        INVERSÕES FINANCEIRAS

0,000,003.230,003.230,003.230,000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

1.815.647,382.323.001,372.381.962,972.381.962,974.197.610,354.197.610,35       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

-414.419,800,000,00414.419,800,000,00       SUPERÁVIT

1.401.227,582.323.001,372.381.962,972.796.382,774.197.610,354.197.610,35       TOTAL

LAURA PAES MACHADO

TESOUREIRA

824.235.805-25

CRESS-BA/5657

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

973.988.105-04

CRC-BA: 022118/O-5

DILMA FRANCLIN DE JESUS

PRESIDENTE

810.883.705-78

CRESS-BA/7760

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
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SALDOCANCELADOSPAGOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

0,0012,9819.290,2919.303,270,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

0,0012,9819.290,2919.303,270,00  OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,0012,9819.290,2919.303,270,00TOTAL:
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CRESS/BA - 5ª Região
Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

174.097,85195.241,96PASSIVO CIRCULANTE1.889.152,872.602.582,53ATIVO CIRCULANTE

0,001.069,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

1.866.171,922.326.287,56CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

189,31C241.530,92CRÉDITOS A CURTO PRAZO

19.303,2758.961,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

23.170,2634.764,05DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO

2.830,78897,67OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES

149.056,75111.424,21PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

2.907,0522.888,85DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO0,000,00

0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE287.157,04286.425,46ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

0,000,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO287.157,04286.425,46IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO125.857,20132.187,20BENS MÓVEIS

0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO193.235,89193.235,89BENS IMÓVEIS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO31.936,05C38.997,63C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,000,000,00INTANGÍVEL

174.097,85195.241,96  TOTAL DO PASSIVO

Página:1/2



CRESS/BA - 5ª Região Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

Compensações

0,000,00  TOTAL0,000,00  TOTAL

0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00  Execução de Obrigações Contratuais0,000,00  Execução de Direitos Contratuais

0,000,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00  Execução de Direitos Conveniados

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Concedidas

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

2.176.309,912.889.007,99  TOTAL2.176.309,912.889.007,99  TOTAL

2.002.212,062.693.766,03  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.002.212,062.693.766,03  Resultados Acumulados

0,000,00Demais Reservas

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.002.212,062.693.766,03  SALDO PATRIMONIAL

2,37111.424,21  PASSIVO PERMANENTE320.378,11568.984,08  ATIVO PERMANENTE

174.095,4883.817,75  PASSIVO FINANCEIRO1.855.931,802.320.023,91  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

1.681.836,322.236.206,16  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

LAURA PAES MACHADO

TESOUREIRA

824.235.805-25

CRESS-BA/5657

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

973.988.105-04

CRC-BA: 022118/O-5

DILMA FRANCLIN DE JESUS

PRESIDENTE

810.883.705-78

CRESS-BA/7760

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
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CRESS/BA - 5ª Região
Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

2.053.811,602.345.222,62VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA2.503.368,733.036.776,59VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1.251.882,521.353.995,21PESSOAL E ENCARGOS2.054.364,682.578.300,96CONTRIBUIÇÕES

755.621,52819.943,74REMUNERAÇÃO DE PESSOAL2.054.364,682.578.300,96CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

755.621,52819.943,74REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS2.054.364,682.578.300,96CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

239.246,96246.318,54ENCARGOS PATRONAIS326.778,65101.207,89EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

239.246,96246.318,54ENCARGOS PATRONAIS - RPPS326.778,65101.207,89EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

257.014,04287.732,93BENEFÍCIOS A PESSOAL326.778,65101.207,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

257.014,04287.732,93BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS119.827,01350.982,64VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

9.035,0012.170,00BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS66.052,5284.876,33JUROS E ENCARGOS DE MORA

9.035,0012.170,00BENEFÍCIOS EVENTUAIS66.052,5284.876,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

9.035,0012.170,00OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS53.774,49266.106,31OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

736.501,70935.577,26USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO53.774,49266.106,31MULTAS SOBRE ANUIDADES

41.092,3120.793,90USO DE MATERIAL DE CONSUMO2.398,396.285,10OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

41.092,3120.793,90CONSUMO DE MATERIAL2.398,395.148,88VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

688.597,72907.721,78SERVIÇOS2.398,395.148,88RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

170.713,34169.076,51DIARIAS0,001.136,22DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

233.101,02321.995,73SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS0,001.123,24INDENIZAÇÕES

284.783,36416.649,54SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS0,0012,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

6.811,677.061,58DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO

6.811,677.061,58DEPRECIACAO

22.829,7624.504,78TRIBUTÁRIAS

1.035,7275,94IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

1.035,7275,94IMPOSTOS

21.794,0424.428,84CONTRIBUICOES

21.794,0424.428,84CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

33.562,6218.975,37OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
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Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

33.562,6218.975,37DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

33.562,6218.975,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS

2.053.811,602.345.222,62Total das Variações Passivas :2.503.368,733.036.776,59Total das Variações Ativas :

449.557,13691.553,97Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

2.503.368,733.036.776,59Total2.503.368,733.036.776,59Total

LAURA PAES MACHADO

TESOUREIRA

824.235.805-25

CRESS-BA/5657

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

973.988.105-04

CRC-BA: 022118/O-5

DILMA FRANCLIN DE JESUS

PRESIDENTE

810.883.705-78

CRESS-BA/7760

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,003.100,00INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CRESS/BA - 5ª Região

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.820.039/0001-60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

2.648.813,872.796.382,77        RECEITA CORRENTE

1.834.621,061.954.898,05          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

1.834.621,061.954.898,05            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

1.834.621,061.954.898,05              ANUIDADES

194.425,5314.459,84          RECEITA PATRIMONIAL

194.425,5314.459,84            RECEITAS IMOBILIÁRIAS

132.874,8486.450,58          RECEITA DE SERVIÇOS

119.476,0282.436,81            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

110,760,00            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

1.784,0450,77            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

11.504,023.963,00            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

51.822,80267.447,28          FINANCEIRAS

6.809,3018.009,75            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

45.013,50249.437,53            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

45.013,5039.391,91              MULTAS SOBRE ANUIDADES

0,00210.045,62              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

435.069,64473.127,02          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

432.671,25465.515,51            DÍVIDA ATIVA

0,002.462,63            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

2.398,395.148,88            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

2.923.411,223.142.878,26        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

2.022.563,242.323.001,37          CREDITO EMPENHADO – PAGO

2.020.413,242.319.901,37            DESPESA CORRENTE

751.513,01834.806,89              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

234.072,05232.136,41              ENCARGOS PATRONAIS

976.935,801.209.638,53              OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22.829,7624.504,78              TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

35.062,6218.814,76              DEMAIS DESPESAS CORRENTES

2.948.581,963.156.144,02        OUTROS DESEMBOLSOS

603.229,89463.215,64FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

2.150,003.100,00              INVESTIMENTOS

-2.150,00-3.100,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
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CRESS/BA - 5ª Região
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

601.079,89460.115,64GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.265.092,131.866.171,92CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.866.171,922.326.287,56CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR

CONTADOR

973.988.105-04

CRC-BA: 022118/O-5

LAURA PAES MACHADO

TESOUREIRA

824.235.805-25

CRESS-BA/5657

DILMA FRANCLIN DE JESUS

PRESIDENTE

810.883.705-78

CRESS-BA/7760

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
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9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 - TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 

 

 
 
9.2  -  TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE
INTERNO 

 

 
 
9 . 3  -  M E D I D A S  A D M I N I S T R A T I V A S  P A R A  A P U R A Ç Ã O  D E
RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO 

 

 

Não se aplica à entidade

 

Não se aplica à entidade

 

Não se aplica à entidade
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10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
 
10.1 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

Não se aplica à entidade
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11. ANEXOS E APÊNDICES 
 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
11.1 - ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

 

 
 
CONCLUSÃO 

 

Encontra-se em anexo a esse relatório o regimento interno e o cronograma do CRESS Bahia

 

Não se aplica à entidade

O CRESS Bahia, conseguiu avançar em muitos aspectos. Dentre as principais atividades desenvolvidas ao
longo do período destacou-se a  participação da entidade nos eventos  do Conjunto  CFESS-CRESS
(Encontro Nacional, Descentralizado Nordeste), comemoração do dia do Assistente Social da Bahia em
Salvador e cidades do interior através da realização de seminários para a categoria, realização do curso
Ética em Movimento com turmas na Capital e interior, realização dos seminarios e as visitas realizadas pelo
setor de Fiscalização.

O reconhecimento das falhas e gargalos contribuíram para a elaboração de um planejamento para 2018
mais preciso e focado em atingir os pontos fracos e ameaças e ainda potencializar as ações que surtiram
efeitos positivos. Para 2018 tem-se como prioridade a capacitação dos funcionários, realização de concurso
público, fortalecimento das comissões, aquisição de nova sede para melhor atendimento da categoria e
melhor organização dos setores e ainda aquisição de equipamentos que dinamizem o trabalho realizado.
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Assinatura(s) 
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12. OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 
 
 
12.1 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 

 

 

Não se aplica à entidade
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