
N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

Objetivo geral: Orientar  e Disciplinar  o exercício profissional

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

1 P
Realizar Seminário de Capacitação da Comissão 

Permanente de Ética 

1- Instrumentalizar membros da CPE; 2- 

Orientar conselheiras, assessor 

jurídico, Comissões de instrução e 

administrativo  sobre procedimentos 

do processo Ético em todas as fases; 3- 

Ter entre os participantes assistentes 

sociais interessados em compor a 

Comissão de Instrução; 4- Possibilitar 

o andamento dos processos, conforme 

todas as resoluções do CFESS.

Realização de uma capacitação abr-19 abr-19 3.280,00R$              
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Diária de colaborador R$ 220,00 x 4 = R$ 880,00                                                                                           

Ressarcimento Transporte colaborador                         

R$ 70,00 x22 = R$ 1.540,00                        

Ressarcimento alimentação colaborador                       

R$ 30,00 x 22 = R$ 660,00                             

Ressarcimento transporte diretor                                    

R$ 70 x 2= R$ 140,00                                         

Ressarcimento  refeição diretor                                        

R$ 30,00 x 2 = R$ 60,00

Comissão 

Permanente de 

Ética

 Manter -  

capacitação e 

não seminário 

entre a própria 

CPE (ver com 

Comissão qual 

será o valor) 

2 A  Criar setor de Processo Ético

1- Obter espaço exclusivo para 

atender, organizar, receber e 

responder todas as demandas em 

relação da CPE e Comissão de 

Instrução para possibilitar o 

tratamentos das questões éticas do 

Conselho; 2- Dar tratamento dos 

processos existentes no CRESS; 3- 

Contribuir na identificação de 

membros para compor as comissões 

de instrução; 4- Executar as ações 

administrativas necessárias para 

andamento das fases processuais.

Executar todas as demandas da 

fase processual e reduzir 50% da 

prescrição de prazo de processo 

ético no CRESS-BA a partir da 

contratação de um auxiliar 

administrativo (seria esse 

profissional mesmo?)

jul-19 dez-19
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos
Descrito no ADM/FIN                                                     

Comissão 

Permanente de 

Ética

 ação se mantém 

3 A

Realizar levantamento de processos e recursos éticos 

julgados pelos CRESS e CFESS, considerando as 

principais dificuldades para sua operacionalização. 

1- Pesquisa de dados dos processos e 

recursos éticos julgados; 2- Contribuir 

no  levantamento dos dados processos 

e recursos éticos julgados; 3- 

Identificar e classificar principais 

dificuldades de operacionalização

70 % de Conhecimento acerca 

dos limites e possibilidades dos 

processos éticos do CRESS Bahia

jan-19 dez-19 1.800,00R$              
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento transporte diretores                             

R$ 70,00 x 6 = R$420,00                                

Ressarcimento refeição diretor                                          

R$ 30,00 x 6 = R$ 180,00                                                       

Ressarcimento transporte colaborador                        

R$ 70,00 x 12 = 840,00                                     

Ressarcimento alimentação colaborador                      

R$ 30,00 x 12= 360,00  

Comissão 

Permanente de 

Ética

 R$        1.890,00 

4 A

Criar articulação entre a COFI e a Comissão Permanente 

de Ética, por meio da implementação da Comissão 

Ampliada de Ética instituída na Política Nacional de 

Fiscalização

1- Ampliar diálogo entre Orientação e 

Fiscalização e Ética; 2- Articular ações  

entre as comissões com vias a 

efetivação da política nacional de 

fiscalização profissional; 3- Viabilizar a 

comissão ampliada de ética; 

01 Comissão de ética ampliada 

criada e funcionando com 

encontros trimestrais

fev-19 dez-19 1.000,00R$              
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento transporte diretores                             

R$ 70,00 x 4 = R$ 280,00                                    

Ressarcimento refeição diretor                                         

R$ 30,00 x 4 = R$ 120,00                                    

Ressarcimento transporte colaborador                            

R$ 70,00 x 6 = R$ 420,00                                           

Ressarcimento alimentação colaborador                             

R$ 30,00 x 6 = R$ 180,00

Comissão 

Permanente de 

Ética

 R$        1.050,00 

5 A
Garantir participação no curso ética e movimento - 

CFESS

1- Participação de 1 representante da 

comissão permanente de Ética na 

capacitação do CFESS.

Garantir a participação de um 

assistente social que contribuirá 

nos trabalhos do Conselho sobre 

Ética

nov-19 dez-19 1.500,00R$              
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos
Passagem diretor R$ 1500,00

Comissão 

Permanente de 

Ética

 R$        1.575,00 

UNIDADE RESPONSÁVEL: 

Ação estratégica: Ética Profissional, Ética Permanente

Comissão de Ética Permanente

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS - DELIBERAÇÃO: 8, 10

PLANO DE AÇÃO 2018     -   EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS



6 A
Realizar a multiplicação do curso Ética em Movimento 

na Bahia

1- Multiplicar o  Projeto Ética em 

Movimento, Ampliar o debate sobre a 

ética e os direitos humanos, com vistas 

no atendimento qualificado para a 

população usuária das políticas sociais; 

2- Orientar o exercício ético para o 

Assistente Social

Realizar cinco turmas de 

multiplicação do projeto ética em 

movimento

fev-19 dez-19 5.770,00R$              
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Passagens aéreas diretoria/colaborador                                          

R$ 1.200,00 x 3 = R$ 3.600,00                                                                                                         

Diárias R$ 220,00 x 6 = R$ 1.320,00                                                                      

Ressarcimento refeição R$ 50,00 x 5 = R$ 250,00             

Ressarcimento transporte                                                                   

R$ 120,00 x 5 = R$ 600,00                               

Comissão Ética 

Permanente

 manter 4 

edições 

7 A Trabalhar os processos éticos existentes

1- Disciplinar o exercício profissional e 

atender as demandas  em relação aos 

processos existentes para julgamento; 

2- Criar comissões de instrução; 3- 

Manter funcionamento da CPE; 4- Dar 

andamento aos processos Éticos; 5- 

Acompanhar os processos 

encaminhados à comissão de Ética; 6- 

Realizar reuniões regulares da CPE.

Dar andamento aos processos 

recebidos 
jan-19 dez-19  R$             3.280,00 

Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento de transporte colaborador                     

R$ 120,00 x 9 = R$ 1.080,00                                      

Diária colaborador                                                               

R$ 220,00 x 10 = R$2.200,00 

Comissão 

Permanente de 

Ética

 R$        3.444,00 

Total da ação estratégica 2019  R$           16.630,00 
Total da ação 

estratégica 2020
 R$        7.959,00 

Objetivo geral: Discutir o exercício da ética do Assistente Social, nas políticas Sociais, junto  a categoria,  orientar e disciplinar o exercício profissional

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

A

Promover discussões sobre ética, considerando espaços 

sócio ocupacionais de inserção das(os) assistentes 

sociais, no âmbito do CRESS sobre o cumprimento dos 

princípios éticos políticos

1- Realizar o ciclo de debates ; 2- 

Fomentar reflexões sobre a ética 

profissional; 3- Sistematizar 

informações a respeito do exercício da 

ética nos espaços sócio ocupacionais, 

e elaborar notas   para ampliação da 

discussão

 Ter a participação de assistentes 

sociais de no mínimo 5 

municípios da Bahia 

jan-19 dez-19  R$                         -   
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Essa ação é algo intrínseco às ações de Seminário, 

capacitação da CPE e cursos Ética em Movimento. 

Se mantém como ação, mas para registro de 

realização, não necessitando detalhamento de 

custo.

Comissão 

Permanente de 

Ética

 ação se mantém 

Total da ação estratégica 2019  R$                         -   
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

Objetivo geral: Manter aproximação da categoria com as resoluções do CFESS-CRESS para orientar e disciplinar o exercício profissional

Objetivo estratégico: 

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

P

Sistematizar resoluções do conjunto CFESS-CRESS para 

orientar o exercício profissional da categoria de 

assistentes sociais e usuários;

 1- Levantamento e sistematização das  

legislações do CFESS; 2- Editar livro em 

conjunto com COFI e Inscrição; 3- 

Elaboração de material informativo 

para ampliação da divulgação para a 

sociedade; 

 Publicação de um livro jan-19 set-19  R$                         -   
COFI e Comissão de 

inscrição
Descrito no COFI                                           

COFI e Comissão 

de inscrição 

Coomissão de 

Ética e 

Comunicação

 ação se mantém 

Total da ação estratégica 2019  R$                         -   
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

UNIDADE RESPONSÁVEL: Comissão Permanente de Ética

Ação estratégica: Ética Permanente

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS - PLATAFORMA POLÍTICA

EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS - PLATAFORMA POLÍTICA

Ação estratégica: Divulgar as resoluções do conjunto CFESS-CRESS, através dos meios de comunicação

UNIDADE RESPONSÁVEL: PLANO DE AÇÃO 2019-2020



Objetivo geral: Discutir o exercício da ética no âmbito da gestão das políticas sociais, orientar e disciplinar o exercício profissional

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

A

Promover discussões com profissionais lotados na 

gestão de instituições de forma a orientar os agentes 

profissionais e institucionais sobre o cumprimento dos 

princípios éticos políticos

1- Realizar Ciclo de Debates; 2- 

Informar  os profissionais e 

instituições sobre o cumprimento dos 

princípios éticos da profissão, para 

orientar e disciplinar o exercício 

profissional; 3- Orientar e disciplinar o 

exercício profissional a partir dos 

princípios éticos da profissão

Ter a participação de assistentes 

sociais de no mínimo 5 

municípios da Bahia

jan/19 dez/19  R$                         -   
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Essa ação é algo intrínseco às ações de Seminário, 

capacitação da CPE e cursos Ética em Movimento. 

Se mantém como ação, mas para registro de 

realização, não necessitando detalhamento de 

custo.

Comissão 

permanente de 

Ética

 ação se mantém 

Total da ação estratégica 2019  R$                         -   
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

Objetivo geral: Informar  os profissionais e instituições sobre o cumprimento dos princípios éticos da profissão, para orientar e disciplinar o exercício profissional

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

1 A

Incidir, no âmbito legislativo, pela revisão da LEP (Lei de 

Execução Penal) e do Código Penal, assumindo 

posicionamento contrário à existência do exame 

criminológico, em ações conjuntas com movimentos de 

defesa de direitos humanos e outras entidades, tendo 

em vista a necessidade de estabelecer uma legislação 

que contemple a garantia de direitos da população 

carcerária e de suas famílias, de modo a avançar diante 

da vigente concepção punitivo-disciplinar. 

1- Publicizar posicionamento contrário 

à existência do exame criminológico e 

defender  uma legislação que 

contemple a garantia de direitos da 

população carcerária e de suas 

famílias; 2- Orientar os/as profissionais 

de serviço social acerca da temática.

Ampliar discussão a cerca do 

tema dentro da categoria.

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

 R$           120,00 

2 A

Manter a participação em iniciativas que buscam a 

responsabilização dos autores de tortura e crime de 

lesa-humanidade nos anos da ditadura empresarial-

militar brasileira e na atualidade, e participar nas ações 

na Comissão da Verdade sobre crimes na democracia. 

1- Discutir sobre iniciativas com vias a 

responsabilizar autores de tortura 

crimes de lesa-humanidade.

Diálogo efetivada em 70% jan/19 dez/19 -R$                       
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento de alimentação de conselheiro                                                                            

Ressarcimento de transporte de conselheiro                   

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

 R$                    -   

3 A

Reforçar as lutas pelas diretrizes contidas na versão 

original do PL122/06, que propõe a criminalização da 

homofobia. 

1- Ampliar o debate sobre o PL 122/06

Ampliar o conhecimento da 

categoria  em 70 % acerca desse 

posicionamento publicizado

mar/19 dez/19 -R$                       
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento transporte de conselheiro                                                                                                                   

Ressarcimento de alimentação conselheiro                              

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

4 A

Defender que as violações de direitos humanos em 

razão da orientação sexual e identidade de gênero 

sejam passiveis de responsabilização a partir de 

legislações específicas. 

Ampliar o debate sobre 

responsabilização a partir de 

legislações específicas contra a 

homofobia

Ampliar o conhecimento da 

categoria  em 70% acerca desse 

posicionamento publicizado

dez/19 dez/19
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento conselheiro e base transporte e 

alimentação (especificar quantos)

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

 ação se mantém 

5 A

Defender a legalização e regulamentação do plantio, 

cultivo, produção, comercialização e consumo de 

drogas, com ênfase na Política de Redução de Danos 

para situações de uso prejudicial, submetida a controle 

estatal. 

1- Defesa da Legalização das 

psicoativas

Ampliar o conhecimento da 

categoria  acerca desse 

posicionamento publicizado

jan/19 dez/19
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento conselheiro e base transporte e 

alimentação (especificar quantos)

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

 ação se mantém 

UNIDADE RESPONSÁVEL: 

Ação estratégica: Promover discussão sobre a ética no exercício profissional de assistentes sociais que ocupam cargos de gestão e coordenações de equipe e de políticas sociais, no âmbito do CRESS

UNIDADE RESPONSÁVEL: PLANO DE AÇÃO 2019-2020

Ação estratégica: Promover reuniões com profissionais e instituições de forma a orientar e alertar os agentes profissionais e institucionais sobre o cumprimento dos princípios éticos políticos

EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS - PLATAFORMA POLÍTICA

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS - PLATAFORMA POLÍTICA



6 A

Realizar atividades sobre o posicionamento do 

Conjunto CFESS/CRESS e sobre o exercício profissional, 

incidindo junto aos movimentos sociais, iniciativas e 

instâncias democráticas, na luta contra as formas de 

tortura, desaparecimentos forçados, encarceramento 

em massa, execuções extrajudiciais, arbitrárias, 

sumárias, genocídios, feminicídios e outras violações 

praticadas também pelos agentes do Estado. 

Participar de ações contra esses crimes 

praticados por agentes do Estado

Ampliar o conhecimento da 

categoria acerca desse 

posicionamento publicizado

jan/19 dez/19 480,00R$                 
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento de alimentação de conselheiro        

R$ 40,00 x 4 = R$160,00                                                                  

Ressarcimento de transporte de conselheiro               

R$ 80,00 x 4 = R$ 320,00

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

 R$           504,00 

7 A

Defender o sistema de proteção à Pessoa, o qual inclui 

programas como PROVITA (Programa de Proteção a 

Vítimas e Testemunhas), PPCAAM (Programa de 

Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de 

Morte), PPDDH (Programa de Proteção aos Defensores 

dos Direitos Humanos). 

1- Participar de ações que fortaleçam 

esse sistema de proteção à Pessoa; 2- 

Promover discussões entre os 

profissionais  sobre a temática

Ampliar o conhecimento da 

categoria   acerca desse 

posicionamento publicizado

mar/19 nov/19 120,00R$                 
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento de alimentação de conselheiro          

R$ 40,00 x 1 = R$ 40,00                                                                  

Ressarcimento de transporte de conselheiro                

R$ 80,00 x 1 = R$ 80,00

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

 NÃO VAI 

ACONTECER EM 

2020 

8 A

Ampliação de promoção de ações em defesa da 

concepção crítica e ampliada da transversalidade dos 

Direitos Humanos, a partir dos princípios da sua 

integralidade e sua indivisibilidade, denunciando e se 

contrapondo a concepção de DH jurídico formal que 

mascara o abismo da vida cotidiana e as contradições 

geradas pela sociedade capitalista

Executar a discussão de maneira 

transversalizada dentro do Seminário 

Estadual de Ética e Direitos Humanos 

Garantir a ampliação do 

conhecimento sobre o tema pela 

maioria dos participantes 

mar/19 jun/19  R$                         -   
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Dentro do centro de custos do seminário estadual 

de direitos humanos

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

9 A

Intensificar ações de combate ao avanço do fascismo 

presente em políticas e ações higienistas e de violência 

contra a população em situação de rua e LGBT.

1- Promover discussões entre os 

profissionais  sobre a temática; 2- 

orientar assistentes sociais sobre o 

debate sobre a violência contra a 

população de rua e LGBT

Manter articulação com 

movimento LGBT e População de 

rua , afim de fortalecer a 

resistência contra o fascismo.

jan./19 dez./19 240,00R$                 
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento de alimentação de conselheiro               

R$ 40,00 x 3 = R$ 120,00                                                                  

Ressarcimento de transporte de conselheiro                  

R$ 40,00 x 3 = R$ 120,00

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

 R$           252,00 

10 A

Provocar a discussão junto à categoria sobre o tráfico 

de pessoas articulando ações na perspectiva de dar 

visibilidade à temática nos espaços de inserção 

profissional

1- Orientar o/a profissional de Serviço 

Social sobre a temática; 2- Visibilidade 

às/aos assistentes sociais as interfaces 

do trafico de pessoas, através de roda 

de conversa com outras comissões .

Ampliar  o debate intersetorial 

nas comissões temáticas do 

CRESS

mar/19 nov/19 -R$                       
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

 Ressarcimento de transporte de colaborador                                            

Ressarcimento de alimentação de conselheiro                                                                             

Ressarcimento de transporte de conselheiro                     

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

 R$                    -   

11 A

Discutir e defender o direito à mobilidade humana 

interface com a comissão de seguridade social 

(migrantes, refugiados, apátridas)

1- Realizar diálogos e posicionamento 

que defendam o direito à mobilidade 

humana 

Ampliar  o debate intersetorial 

nas comissões temáticas e nas 

mídias do CRESS.

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

 R$           240,00 

12 A

Defender a reforma psiquiátrica e implementação dos 

serviços substitutivos, extra hospitalares e a de base 

territorial, com a desativação dos hospitais 

psiquiátricos. 

Ampliar o debate sobre  reforma 

psiquiátrica, nas comissões e nas 

mídias do CRESS, interface com a 

comissão de saúde. 

Ampliar o debate sobre a reforma 

psiquiátrica nas comissões 

temáticas do CRESS

jan./19 dez./19
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Confirmar se realmente não há ressarcimento de 

representação ou ação continua) sem custos
 ação se mantém 



13 A

Defender a desinstitucionalização de pessoas em 

cumprimento de medidas de segurança e a desativação 

dos hospitais de custódia, assegurando a inserção na 

rede RAPS. 

1- Estimular o debate dos profissionais 

sobre desinstitucionalização de 

pessoas em cumprimento de medidas 

de segurança; 2- Defender a aplicação 

de penas e medidas alternativas à 

privação de liberdade; 3- Defender a  

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

Ampliar em 50% o debate sobre a 

desinstitucionalização nas 

comissões temáticas do CRESS

jan./19 dez./19
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

 ação se mantém 

Total da ação estratégica 2019  R$                840,00 
Total da ação 

estratégica 2020
1.116,00R$        

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

2 A

Produzir nota sobre a lei 13.431/2017, visando 

tematizar os direitos humanos de crianças e 

adolescentes, a partir da composição de uma roda de 

conversas

1- Produzir material informativo 

digital, para a categoria profissional e 

sociedade civil; 2- Realizar campanha 

para divulgar nota de repúdio e 

material informativo para a categoria 

profissional e sociedade civil em 

interface com a COFI, seguridade. 

Ampliar o conhecimento da 

categoria   acerca desse 

posicionamento publicizado 

mar/19 dez/19 -R$                       
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento de alimentação de conselheiro                                                                              

Ressarcimento de transporte de conselheiro                                                   

Ressarcimento de alimentação de colaborador                                                                                     

Ressarcimento de transporte de colaborador                      

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos e 

seguridade social

 ação se mantém 

Total da ação estratégica 2019 -R$                       
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

1 A

Desenvolver ações junto à categoria no combate à 

LGBTfobia (lesbofobia, transfobia, homofobia e bifobia) 

em articulação com as demandas do exercício 

profissional dos/as assistentes sociais, nos diversos 

espaços de trabalho.

1- Orientar o exercício profissional 

com vias a contribuir para 

minimização da LGBTfobia, no Estado 

da Bahia; 2- Posicionamento 

publicizado (estratégias para alcançar 

adesão da temática durante as 

reuniões com as comissões; emissão 

de notas técnicas manifestando a 

respeito; distribuição pelo fique ligado 

e mídias do CRESS

Orientar o maior número de 

profissionais sobre o tema.
jan/19 dez/19 -R$                       

Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Diária de conselheiro                                                                                                                               

Ressarcimento de passagem de conselheiro                                                                                                                                                  

Ressarcimento de alimentação de conselheiro                                                                                     

Ressarcimento de transporte de conselheiro                                                                 

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos e 

seguridade social 

e trabalho e 

formação.

 ação se mantém 

Total da ação estratégica 2019  R$                         -   
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

Total da ação estratégica 2019
Total da ação 

estratégica 2020

UNIDADE RESPONSÁVEL:
Ação estratégica: Desenvolver ações junto à categoria de luta contra o preconceito ao uso das substâncias psicoativas, com ênfase no antiproibicionismo, na crítica à guerra às drogas e na política de redução de danos, defendendo a legalização e regulamentação estatal da produção consumo e comercialização / 

Objetivo geral: Debater a política nacional de drogas

Objetivo estratégico: Combater o proibicionismo

PLANO DE AÇÃO 2018 EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS - DELIBERAÇÃO 4 / BANDEIRAS DE LUTA

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS - DELIBERAÇÃO 5 E 6 / BANDEIRAS DE LUTA UNIDADE RESPONSÁVEL:

Ação estratégica: Marcar posicionamento contrário à sistemática prevista na lei 13.431/2017 que altera a lógica do sistema de garantia de direitos humanos da criança e do adolescente e transforma as políticas sociais em instrumentos punitivos, repressivos e de controle da população usuária em interface com 

a COFI

Objetivo geral: Defender o exercício profissional de modo a assegurar o direito de crianças e adolescentes

UNIDADE RESPONSÁVEL:

UNIDADE RESPONSÁVEL:

Ação estratégica: Desenvolver ações junto à categoria no combate à LGBTfobIa (lesbofobia, transfobia, homofobia e bifobia) em articulação com as demandas do exercício profissional dos/as assistentes sociais, nos diversos espaços de trabalho

Objetivo geral: Assegurar o direito da população LGBT / Difundir a defesa da utilização do nome social nos espaços públicos e privados, no acesso às políticas públicas para a população LGBT e no interior do Conjunto CFESS/CRESS, considerando o direito à livre identidade de gênero

Objetivo estratégico: Defender o Código de Ética Profissional do/a Assistente Social 

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS - DELIBERAÇÃO 1

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS - DELIBERAÇÃO 2 E 3



N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

1 P Realizar Seminário Estadual de Direitos Humanos

1- Realizar seminário Estadual de 

Direitos humanos; 2- Ampliar o debate 

sobre a política de direitos humanos

01 Seminário Estadual de Direitos 

Humanos realizado em conjunto 

com o 15 de maio.

abr/19 jul/19
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Incluir atividade realizada conjuntamente no 15 de 

maio

 NÃO VAI 

ACONTECER EM 

2020 

2 P

Realizar o 2º Seminário Nacional de Direitos Humanos, 

precedido de Seminários Estaduais, garantindo a pauta 

étnico-racial como prioridade, durante o triênio 2017-

2020 

1- Realizar seminário Nacional de 

Direitos humanos em parceria com o 

CFESS; 2- Ampliar o debate sobre a 

política de direitos humanos

01 Seminário Nacional de Direitos 

Humanos realizado
mar/19 nov/19  R$                880,00 

Comissão de Ética e 

Direitos Humanos
Diária de conselheiro R$ 220 x 2 x 2 = R$ 880,00 

Comissão de 

Ética e Direitos 

Humanos

 NÃO VAI 

ACONTECER EM 

2020 

Total da ação estratégica 2019  R$                880,00 
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

2 P

Combater as expressões do racismo institucional e 

religioso, considerando as violências e violações de 

direitos que acometem a juventude negra, mulheres 

negras, populações tradicionais e comunidades 

periféricas que perpassam os espaços sócio 

ocupacionais. 

1- Combater  as expressões do racismo 

institucional e religioso nos espaços 

sócio ocupacionais do Serviço Social ; 

2- Defender o exercício profissional 

em cumprimento ao Código de ética 

profissional; 3- Combater  as 

expressões do racismo institucional e 

religioso nos espaços sócio 

ocupacionais do Serviço Social 

70% Profissionais orientados 

acerca do tema
jan/19 dez/19

Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Comissão 

Ampliada de 

Ética

Objetivo geral: Debater estado laico

Ação estratégica: Realizar o 2o Seminário Nacional de Direitos Humanos, precedido de Seminários Estaduais, garantindo a pauta étnico-racial como prioridade, durante o triênio 2017 - 2020 / Combater as expressões do racismo institucional e religioso, considerando as violações de direitos que acometem a 

juventude negra, mulheres negras, populações quilombolas, indígenas, ciganas e comunidades periféricas que perpassam os espaços sócio-ocupacionais / Posicionamento contrário ao racismo e defesa das lutas pela equidade de raça, etnia, gênero e pela política de igualdade racial / Posicionamento contrário a 

todas as formas de exploração e discriminação de classe, gênero, raça, etnia, Orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física / Posicionamento contrário à violência e exploração sexual, violência doméstica, contra crianças e adolescentes e a todo tipo de violência no contexto escolar

Objetivo geral: Debater direitos humanos

Objetivo estratégico: Priorizar a pauta étnico-racial

UNIDADE RESPONSÁVEL:

Ação estratégica: Realizar ações sobre Serviço Social e os temas de estado laico, liberdade de consciência, liberdade religiosas e fundamentalismo religioso, com vistas a elaboração de subsídios sobre a incompatibilidade de se recorrer à religiosidade no exercício profissional / Defender a laicidade do Estado

EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS - DELIBERAÇÃO 7 / BANDEIRAS DE LUTAPLANO DE AÇÃO 2019-2020

Objetivo estratégico: Defender o exercício profissional



3 A

Realizar ações sobre Serviço Social e os temas de 

Estado laico, liberdade de consciência, liberdade 

religiosa e fundamentalismo religioso, com vistas a 

elaboração de posicionamento sobre a 

incompatibilidade de se recorrer à religiosidade no 

exercício profissional. 

1- Combater  as expressões do racismo 

institucional e religioso nos espaços 

sócio ocupacionais do Serviço Social ; 

1 - Promoção de debate acerca do 

tema; 2- elaborar recomendação 

técnica sobre atuação de assistentes 

sociais voltada prioritariamente ao 

tema do Estado Laico com foco na 

intolerância religiosa e LGBTfobia   

70% Profissionais orientados 

acerca do tema
 R$                   80,00 

Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento de alimentação de conselheiro               

R$ 40,00 x 2 = R$ 80,00                                                                  

Comissão 

Ampliada de 

Ética

Total da ação estratégica 2019  R$                   80,00 
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

1 A

Realizar reunião visando tematizar o abolicionismo 

penal, a partir da composição de uma roda de 

conversas

1- Promoção de debate acerca do 

tema; 2- Realização de eventos e 

outros espaços, ao debate em torno 

do “abolicionismo penal” e da 

possibilidade de uma sociedade sem 

prisões; 3- Produzir material 

informativo para a categoria 

profissional e sociedade civil

jan/19 dez/19 40,00R$                   
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento de transporte de colaborador               

R$ 40,00 x 1 = R$ 40,00                                                                  

Comissão Sócio-

jurídica

Total da ação estratégica 2019  R$                   40,00 
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

UNIDADE RESPONSÁVEL:

PLANO DE AÇÃO 2019-2020

Objetivo estratégico: Defender o exercício profissional

Objetivo geral: Defender o direito reprodutivo

Ação estratégica: Dar continuidade, no âmbito do Conjunto CFESS/CRESS, através da realização de eventos e outros espaços, ao debate em torno do "abolicionismo penal" e da possibilidade de uma sociedade sem prisões

Objetivo geral: Debater abolicionismo penal

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS - DELIBERAÇÃO 11

Objetivo estratégico: Defender uma sociedade sem prisões

Ação estratégica: Difundir a Norma Técnica sobre a Atenção Humanizada ao Abortamento e a Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual Contra Mulheres e Adolescentes do MS e a decisão do STF sobre o aborto legal e seguro, além de outras iniciativas sobre o 

aborto legal, seguro e gratuito entendido como direito reprodutivo, constitutivo dos direitos humanos / Posicionamento favorável à legalização do aborto, considerado como questão de saúde pública e como direito sexual e reprodutivo das mulheres 

EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS - DELIBERAÇÃO 12, 13 / BANDEIRAS DE LUTA UNIDADE RESPONSÁVEL:



1 A

Realizar atividades com a categoria sobre as relações de 

gênero e violência contra a mulher em suas diversas 

dimensões que qualifiquem o debate, na conexão com 

as demandas do exercício profissional em articulação 

com os movimentos de mulheres e feministas

1- Realizar Oficina sobre as relações de 

gênero e violência contra a mulher e o  

exercício profissional do Serviço Social 

em articulação com os movimentos de 

mulheres e feministas; 2- Qualificar o 

debate sobre  violência contra a 

mulher e o  exercício profissional do 

Serviço Social; 3- Articular ações 

acerca desse tema com os  

movimentos de mulheres e feministas; 

4- Discutir  iniciativas sobre o aborto 

legal, seguro e gratuito entendido 

como um direito reprodutivo, 

constitutivo dos direitos humanos

01 Oficina Realizada abr/19 jun/19  R$                   80,00 
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Ressarcimento de transporte de conselheiro               

R$ 40,00 x 2 = R$ 80,00                                                                  

Comissão de 

Ética Ampliada

Total da ação estratégica 2019  R$                   80,00 
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

1 A

Realizar debates e∕ou apoiar iniciativas de discussão 

sobre os direitos das pessoas com deficiência e 

políticas de acessibilidade e inclusão, garantindo a 

orientação indicada na Lei Brasileira de Inclusão e no 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

1- Promoção de debate acerca do 

tema; 2- Realizar 02 Ciclos de Debates 

sobre os direitos das pessoas com 

deficiência e políticas de acessibilidade 

e inclusão; 3- Ampliar o debate sobre 

direitos das pessoas com deficiência; 4- 

Realizar reunião da Comissão Sócio 

jurídica visando tematizar os direitos 

da população com deficiência, a partir 

da composição de uma roda de 

conversas; 5- Manutenção da 

Participação no Fórum Estadual da 

Rede de cuidados da pessoa cm 

deficiência, participação no GT de 

apoio à rede de cuidados da pessoa 

com deficiência.

02 Ciclos de Debates realizados  jan/19 dez/19
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Comissão Sócio-

jurídica
 ação se mantém 

Total da ação estratégica 2019  R$                         -   
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

Objetivo geral: Assegurar o direito da sociedade civil

UNIDADE RESPONSÁVEL:

Ação estratégica: Defender a criação e a estruturação adequada das Defensorias Públicas em todos os estados e no DF, de acordo com a Constituição Federal

UNIDADE RESPONSÁVEL:

Ação estratégica: Realizar debates e/ou apoiar iniciativas de discussão sobre os direitos das pessoas com deficiência e políticas de acessibilidade e inclusão, garantindo a orientação indicada na Lei Brasileira de Inclusão e no Estatuto da Pessoa com Deficiência

Objetivo geral: Assegurar o direito da população com deficiência

Objetivo estratégico: 

PLANO DE AÇÃO 2018 EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS -  BANDEIRA DE LUTAS

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS  - DELIBERAÇÃO 14



1 A

Realizar reunião visando tematizar a defesa das 

Defensorias Públicas, a partir da composição de uma 

roda de conversas

1- Promoção de debate acerca do 

tema; 2- Produzir material informativo 

para a categoria profissional e 

sociedade civil

jan/19 dez/19
Comissão de Ética e 

Direitos Humanos

Comissão Sócio-

jurídica

Total da ação estratégica 2019  R$                         -   
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

1 P
Roda de conversa sobre as políticas que garantem os 

direitos humanos e a diversidade.

1- Debater a temática com as 

entidades, grupos, profissionais e 

movimentos sociais respectivos, o 

debate sobre educação inclusiva, 

gênero, sexualidade e diversidade na 

Educação

 Roda de conversa jan/19 dez/19 Ação conjugada com o 15 de maio

Comissão de 

Gênero, Etnia e 

Raça.

Total da ação estratégica 2019  R$                         -   
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

1 A
Roda de conversa e outras ações sobre as políticas que 

garantem os direitos humanos e a diversidade.

1- Debater a temática com as 

entidades, grupos, profissionais e 

movimentos sociais respectivos; 2- 

Participação de assistentes sociais em 

atos e marchas relacionadas a 

temática

 Roda de conversa e  outras ações SIM

Comissão de 

Gênero, Etnia e 

Raça.

Total da ação estratégica 2019  R$                         -   
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

N. P/A Ações Metas
Resultados 

esperados/Indicadores
Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento das Rubricas Responsável 2020

1 P
Manter a participação e dialogar com os órgãos de 

controle social

1- Articular e pleitear a participação do 

CRESS nos Comitês e Conselhos 

municipais e Estaduais de garantias de 

direitos e enfrentamento da 

discriminação; 2- Qualificar o debate 

da temática específica junto às 

assistentes sociais; 3-Representação 

no CELGBT

 Participação efetivada em 70%  jan/19 dez/19  R$                200,00 
Ética e Direitos 

humanos

Ressarcimento de transporte de conselheiro               

R$ 40,00 x 3 = R$ 120,00                               

Ressarcimento de alimentação de conselheiro               

R$ 40,00 x 2 = R$ 80,00                                                             

Comissão de 

Gênero, Etnia e 

Raça.

Total da ação estratégica 2019  R$                200,00 
Total da ação 

estratégica 2020
-R$                  

UNIDADE RESPONSÁVEL:
Ação estratégica: Estimulo a participação de Assistentes Sociais no controle social

Objetivo geral: Estimular a reflexão acerca do controle social

Ação estratégica: Orientar assistentes sociais sobre o fortalecimento de políticas que garantam os direitos humanos e a diversidade.

Objetivo geral: Estimular a reflexão acerca dos Direitos Humanos e Diversidade

Ação estratégica: Orientar assistentes sociais sobre o temas relacionados ao posicionamento frente o genocídio da juventude negra.

Objetivo geral: Estimular a reflexão acerca dos Direitos Humanos e Diversidade

Objetivo estratégico: 

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS -  PLATAFORMA POLÍTICA DE GESTÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL:PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS -  PLATAFORMA POLÍTICA  DE GESTÃO


