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2. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE
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2.1 - MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE
 

O ano de 2018 apresentou muitos desafios para a sociedade brasileira. Desafios impostos pelo neoliberalismo, pelo retrocesso na viabilidade
de políticas públicas sociais e de direitos históricos que colocou a classe trabalhadora em estado de alerta, com ampliação do desemprego e
fragilidade do aspecto econômico. Questões que repercutiram diretamente na atuação profissional de Assistentes Sociais e consequentemente
no desenvolvimento das ações do Conselho Regional de Serviço Social 5ª Região – CRESS-BA.
 
Foi primordial para o desenvolvimento das atividades precípuas do CRESS-BA a criação de estratégias de ações para o exercício de 2018,
seguindo os eixos Administrativo-Financeiro, Ética e Direitos Humanos, Comunicação, Orientação e Fiscalização, Trabalho e Formação
Profissional e Seguridade Social Ampliada, o engajamento e definição de prioridades para garantir o cumprimento de compromissos firmados
no projeto político da gestão e nos objetivos estratégicos no plano de ação, para que o CRESS seja cada vez mais incorporado no cotidiano
do/a Assistente Social e referência na luta pela efetivação dos direitos, com forte visibilidade na sociedade.
 
Assim, seguindo sua missão de garantir o exercício legal da profissão na perspectiva da efetivação do projeto ético-político do serviço social
perante a categoria, as/os usuárias/os e a sociedade, o CRESS-BA não hesitou em convocar a categoria de assistentes sociais para a
construção coletiva de um posicionamento político de defesa da democracia e da liberdade, princípios estes norteados pelo Código de Ética
Profissional. Apresentamos às/aos assistentes sociais a importância da realização de espaços que promovam o encontro e reafirmem o
posicionamento coletivo de enfrentamento à violência e as diversas manifestações de preconceitos na atuação profissional.
 
Este Conselho se manteve por mais um ano ao lado da categoria na defesa da profissão com o compromisso ético e político com a fiscalização
para a garantia da defesa do exercício profissional e efetivação do código de ética do Serviço Social.
 
Como prioridade, no ano de 2018, definimos a Seguridade Social Ampliada como foco, e assim, as ações foram voltadas prioritariamente para
os campos de atuação como Saúde, Assistência, Previdência, Direito à cidade e Educação, no que diz respeito a inscrição profissional, a
materialidade do Código de Ética, a orientação e fiscalização.
 
O nosso esforço e trabalho se deu de forma articulada às lutas da classe trabalhadora, direcionado ao fortalecimento das lutas coletivas,
atuando em conjunto com as entidades organizativas da categoria  - CFESS, ABEPSS, ENESSO - no fortalecimento da participação em
espaços estratégicos de democracia em defesa da ampliação e universalização dos direitos e das políticas públicas, da socialização da política
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numa perspectiva de contribuir para o fortalecimento de uma cultura de respeito à diversidade e defesa de direitos conquistados pela classe
trabalhadora e por setores historicamente desfavorecidos e discriminados: negros e negras, juventude, crianças e adolescentes, população
LGBT, mulheres, entre outros.
 
Os principais resultados começaram a ser observados com relação a ampliação dos recursos tecnológicos, que possibilitaram melhoria do
atendimento ao público, acesso a informação, maior fluidez nos processos internos, repercutindo positivamente nas atividades precípuas da
entidade, relativo ao cumprimento do Código de Ética, a orientação e fiscalização e ao registro profissional.

Dilma Franclin de Jesus
Conselheira Presidenta do Conselho Regional de Serviço Social 5ª Região – CRESS-BA
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3. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
3.0 - Introdução

3.1 - Visão geral organizacional e ambiente externo

3.2 - Estrutura organizacional

3.0 - INTRODUÇÃO
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3.1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
 

Mensagem clara sobre missão e visão
O Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região – Bahia tem a sua atividade regulamentada pela Lei 8.662 de 1993, 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 normalmente estabelecidos pelo Encontro Nacional CFESS/CRESS e nos termos que dispostas nas regulamentações do
Conjunto CFESS/CRESS. 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; executar as sanções previstas no
Código de Ética Profissional; Cumprir as Resoluções e Instruções do CFESS. 

A seguir, serão apresentados os principais dados do CRESS Bahia, que tem como 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 e como visão ser incorporada no
cotidiano da/o Assistente Social e referência na luta pela efetivação dos direitos, com forte visibilidade na sociedade. 

Ambiente externo

Analisando o ambiente externo, dentre os fatores que contribuíram para o alcance dos objetivos do CRESS Bahia destacam-se a
articulação com movimentos sociais em defesa da classe trabalhadora; participação em Conselhos e Fóruns de direitos e participação da base
nas discussões e deliberações de atividades do Conselho. Ressalta-se ainda articulação com instituições de ensino superior e movimentos
sociais que disponibilizaram espaços para realização de atividades de orientação para os assistentes sociais. Dentre os fatores que
dificultaram o alcance dos objetivos e metas no exercício, problemas com a rede externa de fornecimento de serviços de telefonia e internet
com a operadora contratada; atraso na execução do cronogama dos DIPs pelo CFESS; o índice de desemprego, as condições de trabalho, a
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falta de realização de concurso público, falta de reajuste salarial que atingiu a categoria e, consequentemente, gerou perda do poder aquisitivo
da classe trabalhadora como um todo, o que refletiu na arrecadação do orçamento previsto através das anuidades; aprofundamento das
fragilidades e da precarização do ensino no processo de formação profissional; expansão da violência urbana e dificuldade de mobilidade
urbana; descumprimento da lei nº 12.317 de 26 de agosto de 2010 que estabelece a carga horária de trabalho de 30 horas às/aos Assistentes
Sociais  por parte dos empregadores e confusão por parte dos profissionais,  acerca das atribuições dos Conselhos Profissionais,  dos
Sindicatos e Associações.

Modelo de negócios
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3.2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
4.0 - Introdução

4.1 - Informações sobre dirigentes e colegiados

4.2 - Atuação da unidade de auditoria interna

4.3 - Informações da empresa de auditoria independente contratada

4.4 - Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos

4.5 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário

4.6 - Canais de acesso do cidadão

4.6.1 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários

4.6.2 - Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

4.6.3 - Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
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4.0 - INTRODUÇÃO
 

O plano de ação para 2018 foi construído pelas deliberações do 46º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em 2017, em
Brasília/DF, e contou com 331 participantes. A delegação da Bahia, composta por 27 pessoas entre funcionárias, Assistentes Sociais da base,
Conselheiras  e  convidadas,  foi eleita em Assembleia  Geral  e  teve  uma atuação  propositiva  a  partir do  acúmulo  obtido no  Encontro
Descentralizado da Região Nordeste e as discussões realizadas no interior do CRESS. A metodologia adotada pelo Conjunto CFESS/CRESS,
aprovada coletivamente indica a adoção de uma agenda para o triênio (2017-2020), que é construída da seguinte maneira: 1º ano de gestão:
PLANEJAR; 2º ano: MONITORAR e 3º ano: AVALIAR. 

No primeiro ano de gestão, durante as conferências, foram abordados elementos que sintetizaram as características da atual configuração do
capitalismo brasileiro, em especial os aspectos que repercutem no retrocesso dos direitos sociais historicamente conquistados pela classe
trabalhadora e apontam os desafios para a organização dos/as assistentes sociais, como parte desta classe, assim como os elementos que
devem balizar a construção das estratégias das entidades que compõem o Conjunto CFESS-CRESS. O debate realizado potencializou a
sistematização através dos eixos a seguir: Ética e Direitos Humanos; Seguridade Social Ampliada; Trabalho e Formação Profissional e duas
sobre Relações Internacionais; Comunicação; Orientação e Fiscalização Profissional e Administrativo-Financeiro.

Todas as deliberações foram submetidas a plenária final e voltadas para nortear de forma eficiente a orientação e fiscalização com a finalidade
de aperfeiçoar o exercício profissional das Assistentes Sociais para a sociedade.

Assim o CRESS Bahia, construiu o seu planejamento estratégico, considerando os documentos: relatório do 46º encontro, Ações Estratégicas
Continuadas CFESS-CRESS, Bandeiras de Luta do Conjunto CFESS/CRESS, PCCS - Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CRESS
Bahia, Política Nacional de Fiscalização do Conjunto CFESS-CRESS, Plataforma Política da Gestão Quebrando Pedras e Plantando Flores;
Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS, Política Nacional de Enfrentamento a Inadimplência, Código de Ética  e Regimento Interno. 

A Gestão Administrativa e Financeira concretiza as ações e viabiliza a racionalidade e transparência no trato com os recursos públicos visando
as estratégias, transparência e controle social, a partir da organização das suas ações de Orientação e Fiscalização Profissional, Registro
Profissional, Ética, que norteiam os trabalhos das comissões que estão divididas em comissões permanentes: Combate à Inadimplência,
Administrativa/Financeira, Orientação e Fiscalização Profissional - COFI, Permanente de Ética e comissões temáticas, Saúde, Assistência
Social, Previdência Social, Direitos a cidade,  Educação, Ética e Direitos Humanos (Sócio-jurídico, Gênero e Raça), Trabalho e Formação
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Profissional, Comunicação e Interiorização. 

Através da avaliação dos resultados obtidos em anos anteriores, reflexão sobre os cenários de atuação e de recursos, busca-se estabelecer
um conjunto de prioridades e metas para orientar  a atualização dos planos de ação, tendo como foco as diretrizes contidas no Mapa
Estratégico do CRESS Bahia.
 

                                        Fonte: site CRESS Bahia (https://docs.wixstatic.com/ugd/4e4fc6_4599c360ea024232b9e6f1df513e2faa.pdf)
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No mapa estratégico, ilustrado na figura acima, constam as informações da missão, da visão e das diretrizes estratégicas do CRESS Bahia
para o período de 2018-2020 que tem entre as prioridades: valorizar a profissão e defender o Serviço Social; garantir o conhecimento do
projeto ético político profissional do Serviço Social; ampliar a fiscalização do Serviço Social em todo o estado da Bahia; assegurar a eficácia no
relacionamento e comunicação do CRESS-BA com a Sociedade;  fomentar o acesso da Sociedade ao Serviço Social; estabelecer critérios
equânimes que possam aprefeiçoar uma política de gestão do trabalho capaz de dinamizar o trabalho e ter sistemas de informação e
infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento das/os Assistentes Sociais.  No capítulo 6 serão apresentados os indicadores de
desempenho e a descrição dos macro objetivos e resultados que estão interligados ao referido mapa estratégico.
 

19



4.1 - INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS
 

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 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: 15/05/2017

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
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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

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
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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:  
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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

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:
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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
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4.2 - ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
 

 
O CRESS Bahia adota como ferramenta de controle interno o Conselho Fiscal previsto no regimento interno, composto por três membros da
gestão, que tem como competência: acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da Autarquia; 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.

Vale  ressaltar  que em 2018 o  CRESS Bahia  recebeu o  projeto  "CFESS na Estrada"  composto pelo  Assessorias  Contábil  e  Jurídica,
Conselheiras Presidenta, Tesoureira e do Conselho Fiscal para a averiguação dos trabalhos desenvolvidos pelo CRESS Bahia, o qual resultou
em um relatório que orientou as prioridades das ações da entidade. Além de estabelecer prazos.

O Conselho Fiscal tem um planejamento de reuniões mensais junto com a Assessoria Contábil e Coordenação Administrativa como espaço de
monitoramento e indicação de procedimentos para uma melhor gestão financeira.
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4.3 - INFORMAÇÕES DA EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA
 

Não se aplica à entidade
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4.4 - ATIVIDADES DE CORREÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS
 

Não se aplica à entidade
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4.5 -  MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS AO
ERÁRIO
 

Não se aplica à entidade
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4.6 - CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO
 

Introdução
O CRESS-BA tem o desafio de promover a democratização da comunicação, por isso adotamos ferramentas e ações que são organizadas,
planejadas e posicionadas criticamente com foco especial no exercício profissional e conjuntura política em que está inserida. Todos os canais
de comunicação são utilizados e caminham em conformidade com a Política Nacional de Comunicação do Conjunto CEFSS-CRESS. Um
instrumento político destinado a fortalecer e potencializar a produção e a socialização de informação entre o CRESS e o CFESS e destes com
a categoria e a sociedade, na direção de reafirmar o projeto ético-político profissional.

Esse relatório possui uma amostra do desempenho, ao longo do ano de 2018, das ferramentas de comunicação adotadas. O conselho possui
diretrizes, estratégias e disponibiliza diversos canais de acesso ao cidadão visando atender de forma satisfatória as demandas, estreitar as
relações da entidade com as/os Assistentes Sociais e sociedade, de maneira presencial (reuniões, Conselho Pleno, atendimento), por telefone,
site, redes sociais, correspondências, jornal de grande circulação, mala direta e mural.

Análise Crítica
Durante o ano de 2018, o CRESS Bahia realizou 91.439 atendimentos,  aproximadamente 64.533 telefonemas, 17.411 e-mails,  2.010
correspondências ,  prestou 3.196 atendimentos presenciais  e  254 reuniões.  A maior  parte  dos contatos realizados com a central  de
atendimento foi referente à informações sobre o registro profissional, assuntos de anuidade e orientação e fiscalização por parte do setor de
Fiscalização.
 
O site é um dos principais canais de comunicação entre o CRESS-BA e a categoria, que se utiliza dessa plataforma para obter informações e
desfrutar de alguns serviços, sem a necessidade de deslocamento, facilitando a vida do profissional.  Durante o período de 2018 tivemos um
total de 84.000 visitas, esse número reflete as ações desenvolvidas e permite a criação de perspectivas filtradas dos nossos dados para uma
melhor compreensão dos esforços de comunicação e marketing. A página do Facebook é utilizada como suporte na comunicação e concentra
10.800 pessoas.  Todo o alcance da página foi  conseguido de modo orgânico,  ou seja,  sem a intervenção de links patrocinados para
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potencializar o número de seguidores. No Twitter a taxa de engajamento dessa rede é a de 451 seguidores e no Youtube possuímos um canal
ativo com 281 inscritos.

Em 2018, apesar do acompanhamento e retorno das solicitações, reclamações, denúncias, sugestões por meio de telefone, e-mail, presencial,
correios, não foi realizada uma tabulação desses dados dividindo-os de forma quantitativa por tipo, o que será implementado a partir do
segundo semestre de 2019 para ser apresentado no relatório de 2020.

 
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: 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 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
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denúncias dentre outras demandas específicas e relacionadas a profissão de Assistente Social e Fiscalização.

Tipo de Canal Presencial, na sede da entidade.

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.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 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
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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 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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4.6.1 - AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS USUÁRIOS
 

Esse tipo de ação é realizada através dos canais de acesso ao cidadão, destacando-se e-mail, telefone e redes sociais.
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4.6.2 - MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO
DA UNIDADE
 

Introdução
A Administração Pública direta e indireta deve 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 dos recursos públicos e ainda possibilitar a
responsabilização dos agentes públicos que se afastarem dessas diretrizes obrigatórias.

Neste compasso, o CRESS realiza a prestação de contas anualmente na assembleia e atividades relacionadas ao Dia do Assistente Social,
envia ao CFESS trimestralmente os balancetes, divulga as informações no portal da transparência, disponibiliza os documentos para consulta
na sede.

Endereço do portal da transparência
https://www.cress-ba.org.br/transparencia-cress-ba

Informações disponíveis ao Cidadão
Telefones e emails;❍

Horário e dias de funcionamento;❍

Licitações realizadas e contratos administrativos;❍

Prestação de contas;❍

Planejamentos, Previsões Orçamentárias, Relatórios de Gestão;❍
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Quadro de funcionários, e Respectivas Remunerações, Organograma;❍

Acordos Coletivos de Trabalho, Plano de Carreiras Cargos e Salários, ❍

Portarias e Resoluções;❍

Demonstrativo de pagamento de diárias pagas à diretoria e colaboradores;❍

Calendário anual atividades.❍

Análise crítica
Implementada a Lei de Acesso a Informação - LAI, na Administração Pública Federal, no ano de 2012, o CRESS Bahia foi impulsionado a
iniciar uma  política  de  comunicação  social  integrada,  com  o  intuito  de  cumprir  princípios  ligados  a  transparência,  impessoalidade,
economicidade, tempestividade, acessibilidade, ética e responsabilidade social. A Autarquia desenvolve uma política de comunicação dotada
de procedimentos que facilitam a utilização e entendimento da sociedade,  através da ampliação e melhoria  dos seus canais  como a
modernização da central telefônica, realizada em 2017, modernização do site prevista para 2019, maior integração entre os canais de
comunicação existentes e atualização do portal da transparência. 
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4.6.3 - MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
 

Medidas Adotadas
O CRESS 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.

Informações adicionais
Visando ampliar a acessibilidade da categoria e sociedade, o CRESS Bahia em 2019 concretizou a aquisição de uma nova sede cujos
parâmentros de acessibilidade física foram garantidos de acordo com as normas vigentes.
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5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
5.0 - Introdução

5.1 - Gestão de riscos e controles internos
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5.0 - INTRODUÇÃO
 

O CRESS Bahia desenvolve a sua gestão de riscos e controles internos a partir de um gerencimento das suas ações descentralizadas e integra
a gestão de forma proativa  na prevenção de riscos  para  a  obtenção de resultados sustentáveis.  Vale  destacar  que no ano de 2018,
trabalhadores da instituição fizeram uma capacitação sobre o tema, na Escola de Administração Fazendária, com o objetivo de estudar a
gestão de riscos e controles interno.
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5.1 - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
 

Abaixo as aéras que conduzem de forma descentralizada a gestão de riscos:

Licitaçoes e contratos

O CRESS-BA, através da gestão de riscos nas contratações, possibilita a análise constante de eventos que afetem a realização ou alcance dos
objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos.
 
Na etapa interna da licitação são realizados estudos acerca da pretensão demandada, com vistas a buscar sempre a melhor solução para o
seu total atendimento, otimizando, dessa forma, a utilização dos recursos postos à sua disposição.
 
Essa fase é de suma importância e deve ser eficientemente realizada, de modo que, dentre outros aspectos, o objeto a ser contratado seja
corretamente definido, com quantitativo suficiente, características técnicas e modo de execução adequados para suprimir a totalidade da
demanda e que seu custo seja levantado de forma otimizada, para garantir o cumprimento das exigências legais e os princípios norteadores da
atuação da Administração.
 
Na fase interna são realizadas as seguintes ações de gestão de risco:
 

O custo estimado da contratação, apurado em face das especificações e quantidades fixadas;❍

Requisitos de participação e de contratação, estabelecendo em instrumento convocatório condições que propiciem a obtenção de
proposta mais vantajosa, mediante a participação do maior número possível de interessados.

❍

Identificação do nível de conhecimento do objeto por parte da área demandante para prosseguimento do processo ou a necessidade
de maior intensificação em pesquisa de mercado;

❍

Busca constante pelo controle de planilha de compras, buscando a maior antecedência possível com que se instaura a licitação,
possibilitando uma tramitação mais eficiente;

❍

Qualificação das empresas que atuam no segmento, dentre outros fatores.❍
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 ❍

Existe, ainda, a gestão de risco na fiscalização e gestão do contrato, quando é possível vislumbrar a entrega de objeto diverso do
licitado, a perda das condições de habilitação no decorrer do contrato, o descumprimento de obrigações trabalhistas nos serviços
terceirizados, o descumprimento do cronograma de execução, entre outros.

❍

Comissão de Combate à Inadimplência

Principais riscos:
A crise econômica e financeira que ainda grassa todo o País tem os seus efeitos também no Estado da Bahia e, portanto, contribui com a

ampla redução de oferta de empregos e o fechamento de postos de trabalho, especialmente no que compete aos profissionais de Serviço
Social. Além disso, constata-se a redução no valor das remunerações ofertadas e a precarização das relações de trabalho, que tornam os
profissionais de Serviço Social vulneráveis. Ora, todos estes fatores contribuem para  no poder aquisitivo. Logo, considerando que a anuidade é
a principal receita dos Conselhos Profissionais, que se destinam à manutenção de sua estrutura administrativa e à realização das suas
atividades precípuas, a queda no recebimento de tais valores em função do atual quadro é um sério risco.

Medidas adotadas para a gestão dos riscos:
Neste sentido, o Cress da 5ª Região - Bahia instituiu a Comissão de Combate à Inadimplência, que é composta de membros da Diretoria,

Assessorias Jurídica e Financeira, funcionários de carreira e assistentes sociais da base da categoria para, reunidos uma vez por mês, traçar
estratégias voltadas à educação dos profissionais quanto ao pagamento das anuidades e à manutenção da regularidade financeira; à redução
da inadimplência com ações pedagógicas sobre a obrigatoriedade do pagamento e as eventuais penalidades administrativas, éticas e judiciais
que o profissional pode ser submetido; às ações pedagógicas junto às instituições públicas e privadas que empregam assistentes sociais para
que contratem profissionais adimplentes e que cobrem, anualmente, dos seus trabalhadores a Certidão de Regularidade Fiscal, o que evitará a
descontinuidade dos serviços prestados à sociedade em razão de possível suspensão do registro profissional inadimplente, bem como
acompanhar o desenvolvimento de cada ação lançada. Aliadas às medidas pedagógicas, que são de natureza preventiva, as medidas jurídico-
legais também são adotadas com o fim de recuperar o crédito inadimplido, como o Núcleo de Recuperação de Crédito e as ações de execução
fiscal que já se encontram tramitando. Ressalta-se que outras medidas estão sendo propostas, por exemplo, o protesto, o que permitirá menor
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burocratização na recuperação do crédito e maior efetividade ante as ações judiciais, que não são dispensadas, mas propostas após esgotadas
as demais ferramentas. Todas as ações são desenvolvidas com base na Política Nacional de Enfrentamento a Inadimplência do Conjunto
CFESS/CRESS.

Assessoria Jurídica 

Principais riscos:
Os principais riscos que a Assessoria Jurídica enfrenta são: a falha no controle de prazos e compromissos judiciais e  Extrajudiciais; a falta

de manifestações jurídicas em harmonia com os entendimentos atuais; e a ausência de exercício, no prazo, do direito/dever de ação que
importem em decadência e/ou prescrição.

Medidas adotadas para a gestão dos riscos:
Os prazos e compromissos judiciais e extrajudiciais são controlados através de anotações em agendas física e eletrônica (aplicativos

gratuitos em nuvens) e inserção em planilhas virtuais, que possuem a indicação do número do processo, órgão julgador, partes envolvidas,
data de publicação/ciência e data limite para o cumprimento/realização. O Conjunto Cfess-Cress adquiriu diversos módulos eletrônicos, dentre
os quais se encontra o módulo de gestão de processos administrativos e judiciais com alertas de prazos e de compromissos, portanto, poderá
estar acessível a este Regional da Bahia, no futuro. Importante salientar que tal software também permitirá a redução de riscos no direito/dever
de ação pela Autarquia, a fim de evitar a incidência de prescrição e de decadência. No entanto, enquanto não está disponível, o controle é
realizado também em planilhas eletrônicas e acompanhamento mensal por relatórios de gestão financeira dos profissionais inscritos. No que se
refere à atualização do corpo jurídico da Autarquia, cumpre ressaltar que há o acompanhamento por parte do profissional responsável para a
qualificação diuturna através de pesquisas de jurisprudências e notícias que representem interesse do Conselho Profissional em sites gratuitos.
Além disso, existe participação em cursos, gratuitos ou não, para qualificação profissional, inclusive em eventos realizados pelo próprio
Conjunto Cfess-Cress, onde participam outros assessores jurídicos de outros Regionais de Serviço Social para discutir matérias de interesse
dos Conselhos Profissionais e da categoria profissional de assistentes sociais. Merece destaque também a participação regular em fórum
regional em que se discutem temas importantes dos Conselhos Profissionais. Tem-se, portanto, que a qualificação dos seus profissionais é
preocupação da gestão da Autarquia. 
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Setor de Registro
Principais riscos:

Atraso na entrega do DIP;❍

Falha na identificação do andamento do processo de inscrição;❍

Demora no atendimento presencial para Pré-Cadastro;❍

Demora no atendimento por correspondência para Pré-Cadastro.❍

 ❍

Medidas específicas para a gestão dos riscos:
Controle das digitalizações dos Requerimentos DIP;❍

Lançamento atualizado do campo de ocorrências no Siscafw;❍

Preenchimento antecipado do formulário de Inscrição;❍

Envio de e-mail de documentos pendentes à/ao profissional com envio de boletos com Requerimento DIP e Formulário de Inscrição
somente após o recebimento das referidas pendências.

❍

 
Ações futuras:

Digitalização do Requerimento DIP após envio da declaração com número;❍

Aperfeiçoamento no Módulo Siscafw quanto à criação de telas de Status do processo de inscrição, além de compartilhamento das
informações no Pré-Cadastro On-line com acompanhamento em tempo real também por parte da/o profissional.

❍

Substituição do atendimento presencial pelo Pré-Cadastro On-line com posterior confirmação de documentos lançados no sistema
quando do retorno da/o profissional ao Conselho para finalização de sua inscrição presencial (munido apenas de cópia dos
comprovantes de pagamento, Declarações de Estágio, Certificado de Conclusão de Curso/Diploma e Foto 3x4);

❍

Substituição do atendimento por correspondência pelo Pré-Cadastro On-line com posterior entrega por correspondência somente
dos documentos pertinentes ao retorno da/o profissional de forma idêntica ao atendimento presencial (envio apenas de cópia dos
comprovantes de pagamento, Declarações de Estágio, Certificado de Conclusão de Curso/Diploma e Foto 3x4).

❍
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 ❍

Fiscalização

Principais riscos:

Quadro de pessoal restrito para atender as demandas crescentes do setor, em virtude de limitação orçamentária;❍

Abordagem organizacional usada para proteger a  informação  e seus critérios de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.❍

Ações futuras:
Ampliação do quadro de funcionários mediante a realização de ações voltadas a disciplinação do exercício profissional regular;❍

Ampliação da gestão da segurança da informação.❍

 
Coordenação Administrativa
 
Os principais riscos que a Coordenação Administrativa enfrenta são relacionados ao acompanhamento dos processos de trabalho; ausência de
diversidade de recurso de atendimento virtual pleno aos profissionais; quadro de pessoal restrito em virtude da baixa arrecadação; baixa
quantidade de horas destinadas à capacitação da equipe de trabalhadoras/es pela impossibilidade de ausência prolongada dos respectivos
setores
 
Medidas específicas para a gestão dos riscos e ações futuras:

Contratação prevista de empresa especializada para implementação dos fluxos de trabalho com criação de manual;❍

Contratação de empresa especializada para atualização do Plano de cargos Carreiras e Salários;❍

Implantação da gestão estratégica de pessoas;❍

Criação do núcleo de recuperação de crédito no setor financeiro para contribuir com a arrecadação o que permitirá no futuro a
contratação de novos profissionais;

❍

Reformulação do site que permita o auto atendimento completo pelos profissionais e otimizando a prestação de serviço.❍
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6. RESULTADO DA GESTÃO
6.0 - Introdução

6.1 - Objetivos e Metas

6.2 - Resultados
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6.0 - INTRODUÇÃO
 

O processo de planejamento tem como objetivo implementar a estratégia definida para a entidade no cumprimento de sua Missão e alcance de
sua Visão institucional. Através dos objetivos estabelecidos no Mapa Estratégico foram definidos indicadores de desempenho que em
conjunto com a reflexão sobre os cenários de atuação, aspectos internos e externos, possibilitaram avaliar os rumos que a instituição deve
seguir nos exercícios seguintes e ajustes necessários no próximo planejamento estratégico. Segue abaixo o quadro de indicadores de
desempenho utilizado no planejamento estratégico 2018-2020 e que terá o resultado detalhado a seguir.                                                                            
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                              Fonte: site CRESS Bahia (https://docs.wixstatic.com/ugd/4e4fc6_4599c360ea024232b9e6f1df513e2faa.pdf)
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6.1 - OBJETIVOS E METAS
 

Breve descrição do ambiente interno.

O cumprimento do plano de ação 2018 buscou superar desafios em um cenário de restrições orçamentárias, financeiras e de pessoal.  A
análise do ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (ameaças e oportunidades) balizou as ações desenvolvidas para o alcance das
metas e objetivos traçados para o exercício. 

Analisando o ambiente interno, alguns aspectos contribuíram para o alcance dos objetivos e metas da instituição. O CRESS-Bahia
dentro de suas competências regimentais desenvolveu as suas atribuições legais de forma organizada e planejada com uma construção
compartilhada entre gestão, trabalhadores e assistentes sociais da base, reafirmando o comprometimento de todos para o alcance dos
objetivos assumidos. Buscou seguir as legislações pertinentes e a construção coletiva do Conjunto CFESS/CRESS como também do estatuto,
regimento interno, legislação da administração pública a nível federal e dos planejamentos legais, e para isso conta com uma gestão de
conselheiras/o eleitas/o, funcionários e assessores. Em relação a orientação, disciplina e fiscalização do exercício profissional, a instituição em
2018 intensificou em todo o Estado as ações nos campos ocupacionais, identificando a inserção de profissionais na Bahia, também fazendo
uma incidência de defesa ao exercício da profissão. Investiu no apoio as capacitações para a equipe de fiscais e apoio nas atividades de
atualização. 

Na perspectiva de organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais e das pessoas jurídicas, em 2018 foram feitas mudanças
significativas no setor de Registro para melhor atendimento ao público externo, com aquisição de modernos equipamentos de informática
(melhorias na rede telefônica, notebooks, computadores, scanners), ajuste do layout do espaço, alteração do fluxo e rotinas de trabalho,
contratação de recepcionistas,  e incentivos para participação na capacitação de funcionários como também dos conselheiros da Comissão de
Inscrição - o CRESS-BA participa do GT Nacional de Inscrição representando a região Nordeste. Na direção de zelar pelo cumprimento e
observância do Código de Ética Profissional, funcionando como órgão de 1ª Instância, Tribunal de Ética do Serviço Social da Bahia, o CRESS
tem uma comissão de ética permanente que se reune normalmente mensalmente e contribui nas demandas de análise das denúncias éticas,
dando o tratamento legal para sua tramitação. Na perspectiva de uma participação dos assistentes sociais no direcionamento das ações,
incentivou o organização das comissões regimentais e temáticas com reuniões periódicas e com pautas de defesa do exercício do serviço
social nos diversos espaços ocupacionais. Como também ampliação do envolvimento da base através dos 26 NUCRESS nas diversas
regiões do interior do Estado, que tem um intuito pedagógico de educação permanente enquano extensão do CRESS-BA no interior da
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Bahia. O que ocasiona uma aproximação com a categoria no direcionamento e na defesa da instituição. 

Ainda no ambiente interno,  alguns fatores dificultaram o alcance integral dos objetivos e metas. O quadro de trabalhadoras/es
insuficiente para atender a demanda; espaço físico incompatível com as demandas e atividades atuais; inexistência de seccional do CRESS
frente a demanda no interior do estado e a confusão da base sobre as competências da seccional; Indisponibilidade de veículo específico para
ampliação das visitas da Fiscalização no interior do estado.

Descrição dos objetivos e metas para 2018 

Para o ano de 2018, seguindo o mapa estratégico para o triênio 2018-2020, o CRESS Bahia priorizou, na perspectiva dos processos internos,
macro objetivos ligados a Fiscalização profissional, a viabilização do acesso ao Serviço Social pela Sociedade e sustentabiliade financeira. Na
perspectiva de pessoas e infraestrutura, macro objetivos relacionados ao aperfeiçoamento da política de gestão de trabalho e viabilização da
melhoria da insfraestrurura física e tecnológica e o atendimento com a contratação das recepcionistas e o Assessor de Tecnologia da
Informação. 
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6.2 - RESULTADOS
 

Os resultados de uma organização pública, visam gerar valor para uma sociedade através da busca contínua da excelência na gestão de
pessoas e da estrutura organizacional, na formação de articulações e em tecnologia da informação e infraestrutra. Esse valor pode ser
mensurado, através dos indicadores de desempenho, com o intuito de avaliar o que está sendo cumprido e o que precisa ser melhorado
para oferecer respostas efetivas de forma econômica e transparente.

Principais resultados do CRESS Bahia 2018
  
 

  
Macro Ações Resultado Status Justificatica

Ampliar a
Fiscalização em
todo o estado da

Bahia

Promoção e participação de debates
sobre as competências e atribuições

privativas do Assistente Social;
Socialização das normativas sobre

competências e atribuições;
Intensificação pela realização de

concurso público para Assistentes
Sociais. Algumas ações de ampliação

previstas não foram realizadas no
exercício: concurso público, aquisição ou

locação do veículo, aquisição de
tecnologia específica. 

264 profissionais fiscalizados e 2.237
orientados pelo serviço de

Fiscalização.  Foram identificados 8
cursos irregulares de Serviço Social
no Interior do Estado e 02 casos de

exercício ilegal da profissão, que
foram informados as autoridades

responsáveis.

Cumprido
parcialmente

Número reduzido de
recursos humanos

no setor de
Fiscalização  

Ampliar a
Fiscalização em
todo o estado da

Bahia

Realização de visitas para apuração de
denúncias destacando-se: exercício

ilegal da profissão de Assistente Social;
estágio irregular em serviço social;

desenvolvimento de atribuições não
compatíveis com a lei de

regulamentação da profissão. 

100% das denúncias apuradas Cumprido  

Ampliar a
Fiscalização em

Realização de oficinas no interior do
estado para debater os processos de 45 município visitados na Bahia Cumprido  
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todo o estado da
Bahia

trabalho e as condições éticas e técnicas
do exercício profissional

 Fomentar o acesso
da sociedade ao

serviço social

Atualização constante do site do CRESS
Bahia; Emissão de boletim eletrônico
semanal; alimentação constante das

redes sociais; divulgação do calendário
do CRESS no portal da transparência

Ampliação do acesso a página do
CRESS - 84.000 acessos Cumprido  

 Fomentar o acesso
da sociedade ao

serviço social

Ampliação da divulgação das ações do
CRESS Bahia através da realização de

evento em Salvador e nos municípios do
interior do Estado.

Participação direta de
aproximadamente 4.289 Assistentes

Sociais em Salvador e interior do
estado e indireta de pelo menos

14.000 pessoas. 

Cumprido  

Assegurar a
sustentabilidade

financeira do
CRESS Bahia

Realizar campanha de combate da
inadimplência; Iniciar e/ou acompanhar

processos da dívida ativa.

Levantamento e identificação do perfil
das/os inadimplentes e elaboração de

estratégias para 2019
Parcialmente realizado

Não foi  possível
efetivar a

campanha, foi
realizada a

estruturação para
início em março de
2019 e realizadas
algumas ações.

Estabelecer
critérios equânimes

que possam
aperfeiçoar a

política de gestão
do trabalho capaz

de dinamizar o
trabalho do CRESS

Bahia

Capacitar trabalhadores/as e Dirigentes
da instituição

Capacitação expressiva nos setores
de Registro e anuidades;

Fiscalização; Assessoria Jurídica;
Licitação e Conselheiras/o. 

Realizado  

Estabelecer
critérios equânimes

que possam
aperfeiçoar a

política de gestão
do trabalho capaz

de dinamizar o
trabalho do CRESS

Bahia

Realizar pesquisa salarial e de
benefícios junto a Conselhos

Profissionais locais e de Serviço Social
na Região Nordeste.

parcialmente realizado Parcialmente cumprido

A ação será
realizada em 2019

através da
contratação de
consultoria em

elaboração e ajustes
de Plano de Cargos

Carreiras e
Remunerações.

Ter sistemas de Realizar pesquisa junto aos 100% insatisfeitos Cumprido     
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informação e
infraestrutura que

viabilizem a gestão
e o atendimento

das/os Assistentes
Sociais e

Sociedade

trabalhadores e Diretoria do CRESS
Bahia quanto a satisfaçao com a
estrutura física do CRESS Bahia

Ter sistemas de
informação e

infraestrutura que
viabilizem a gestão

e o atendimento
das/os Assistentes

Sociais e
Sociedade

Realizar pesquisa junto ao público
externo quanto a satisfaçao com a

estrura física do CRESS Bahia
Parcialmente realizado Parcialmente cumprido

Foi realizada uma
Assembleia

da categoria de
Assistentes Sociais
que deliberou pela
aquisição de nova

sede.

Ter sistemas de
informação e

infraestrutura que
viabilizem a gestão

e o atendimento
das/os Assistentes

Sociais e
Sociedade

Realizar pesquisa junto aos
trabalhadores e Diretoria do CRESS
Bahia com a ampliação dos sistemas

tecnológicos.

100% insatisfeitos Cumprido    
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7. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO
7.0 - Introdução

7.1 - Declaração dos titulares da secretaria-executiva e da unidade responsável pelo planejamento, orçamento e
administração

7.1.1 - Demonstração da eficiência e da conformidade legal de áreas relevantes de gestão que contribuíram para o alcance
dos resultados da UPC no exercício

7.2 - Gestão orçamentária e financeira

7.2.1 - Despesas detalhadas

7.2.2 - Execução orçamentária dos principais programas/projetos/ações

7.2.3 - Discussão do desempenho atual em comparação com o desempenho esperado

7.2.4 - Explicações sobre variações do resultado

7.2.5 - Principais desafios e ações futuras

7.3 - Gestão de pessoas
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7.3.1 - Avaliação da força de trabalho

7.3.2 - Detalhamento da despesa de pessoal

7.3.3 - Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia

7.4 - Gestão de licitações e contratos

7.5 - Gestão patrimonial e infraestrutura

7.6 - Gestão da tecnologia da informação

7.7 - Gestão de custos

7.8 - Sustentabilidade ambiental
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7.0 - INTRODUÇÃO
 

Durante o ano de 2018, a Gestão do Cress 5ª Região – Bahia priorizou, notadamente, a realização de ações voltadas ao registro profissional, à
orientação, à disciplina e à fiscalização do exercício profissional e à materialização do Código de Ética Profissional e das diretrizes do Conjunto
Cfess-Cress.

Ainda, a Gestão do Cress 5ª Região – Bahia investiu na modernização do seu parque tecnológico com a melhoria da rede interna de
fornecimento de internet, a renovação de computadores e a aquisição de notebooks e scanners, bem assim estimulou, realizou e permitiu a
capacitação e a qualificação de seus funcionários, a fim de conferir maior eficiência, autonomia e qualidade no desenvolvimento das atividades
desempenhadas e no fornecimento dos serviços pela Autarquia.

De igual maneira,  a Gestão do Cress 5ª Região – Bahia realizou alterações no layout do espaço físico interno, a fim de permitir  mais
acessibilidade, conforto e privacidade ao público interno e externo. 

Finalmente, a Gestão do Cress 5ª Região – Bahia contou com a realização de licitações voltadas à contratação de produtos e de serviços que
viabilizem atingir a missão e os objetivos da Autarquia.
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7.1 - DECLARAÇÃO DOS TITULARES DA SECRETARIA-EXECUTIVA E DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PELO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 

Em 2018, a Gestão do Cress da 5ª Região – Bahia empenhou esforços para alcançar as metas previstas no planejamento aprovado e, assim,
prezar pela eficiência e qualidade na prestação dos serviços da Autarquia, sobretudo o registro profissional, a orientação, a fiscalização e a
disciplina do exercício profissional, a materialização do Código de Ética e do projeto ético-político instituído pelo Conjunto Cfess-Cress.
 
A governança da instituição é exercida através da Diretoria, eleita dentre os assistentes sociais inscritos no âmbito de sua jurisdição, por via
direta e pelo mandato de 03 anos, em gestão colegiada. Possui ainda outras instâncias relacionadas: Assembleia Geral da Categoria, uma
instância deliberativa composta por assistentes sociais inscritos sendo aberta também à participação da sociedade; Conselho Pleno, órgão
deliberativo e formado pela gestão eleita e o Conselho Fiscal.  Além disso através das Coordenações e Assessorias, funções e cargos
comissionados respectivamente.
 
Dentre os objetivos estratégicos do planejamento 2018-2020, destacam-se:
 

Ampliação da fiscalização do exercício profissional do Serviço Social em todo o estado da Bahia através da efetivação das visitas em
45 municípios da Bahia alcançando 264 Assistentes Sociais;

❍

Eficácia no atendimento e no relacionamento com as/os Assistentes Sociais e sociedade através da reestruturação e qualificação do
setor de registro e anuidade com a inserção de controles do quantitativo de atendimentos por telefone, e-mail, correspondência e
presencial, ampliação da interação nas redes sociais da instituição, capacitações específicas aos trabalhadores do setor de Registro;

❍

Sustentabilidade financeira com a organização da campanha de combate a inadimplência a ser implementada em 2019, objetivando
ampliar a capacidade de arrecadação da Autarquia, para reforço orçamentário na implementação da Política Nacional de Gestão do
Trabalho; reuniões periódicas do Conselho Fiscal e Assessoria Contábil;

❍

Estabelecimento de critérios equânimes para aperfeiçoar a política de gestão de trabalho e aprimoramento através da manutenção
do Grupo de Gestão de Trabalho composto por trabalhadoras/es e Diretoria envolvendo discussõs sobre acordo coletivo, melhoria
de processos, capacitação,  Plano de Cargos Carreiras e Remuneração e  realização de pesquisa salarial com outros Conselhos,

❍
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implantação do controle e  acompanhamento das capacitações realizadas pelo público interno e previsão da contratação de
empresa especializada para implantar a gestão de competências;
inovação dos processos e ações através da ampliação do parque tecnológico.❍

Contratações significativas de serviços e de investimentos de capital foram realizadas no referido exercício, destacando-se:
Contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços continuados de recepcionista, em regime de
empreitada por preço global, nas dependências do Conselho Regional de Serviço Social CRESS 5ª Região – Bahia;

1.

Contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo planejamento,
desenvolvimento, implantação e execução continuada de serviços relacionados à operação, monitoração, suporte a instalações
físicas de TI, suporte a Desktops, Notebooks e periféricos, gerenciamento de redes, servidores, administração de banco de dados,
atualização e projetos de infraestrutura, baseados nas melhores práticas de gestão de TI.

2.

Contratação de serviços de locação de impressão corporativa, com franquia, por meio digital, com fornecimento de impressoas p&b
e multifuncionais color, com manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimentos de peças, suprimentos e insumos,
exceto papel, com software de gerenciamento de impressão.

3.

Aquisição de máquinas e materiais de informática para uso do Conselho Regional de Serviço Social da 5ª. Região.4.

 
Todas as  contratações realizadas objetivaram a otimização dos serviços  prestados por  essa Autarquia,  dando maior  celeridade aos
procedimentos administrativos internos para atendimento das demandas dos profissionais da categoria e da sociedade, através da melhoria
das condições de trabalho, modernização dos equipamentos tecnológicos e contratação de terceirizados para desenvolvimento de atividades
meio, todas realizadas através de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico.
 
A relação custo-benefício é evidenciada quando comparamos o custo da contratação de serviços junto a terceiros com os resultados
alcançados, vez que a atividade desenvolvida apresenta um diferencial de qualidade, além de diversos outros aspectos de vantajosidade:

Profissionais e equipes mais especializados, experientes e com conhecimentos técnicos específicos, capazes de realizar as
atividades previstas com mais qualidade e excelência.

1.

Custos menores se comparados com os necessários para a formação de uma equipe interna para realização das mesmas2.
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atividades.
Otimização do tempo de gestores e profissionais, já que algumas atividades secundárias passam a ser realizadas pelas empresas
prestadoras.

3.

No que tange aos desafios à administração do planejamento e do orçamento da Autarquia, destaca-se a redução na arrecadação das
anuidades em virtude da grave crise econômica e financeira que assola o Brasil nos últimos anos, que contribuiu para a redução na oferta de
empregos, o fechamento de postos de trabalho existentes e, consequentemente, a queda no poder aquisitivo das/os profissionais assistentes
sociais.
 
Conquanto a existência dos desafios enfrentados na administração do planejamento e do orçamento, ressalta-se que não houve qualquer
prejuízo no desenvolvimento das atividades, uma vez que algumas restaram cumpridas e outras foram reprogramas para o ano seguinte. As
reuniões mensais da Comissão Administrativo-Financeiro, do Conselho Fiscal e do Conselho Pleno se constituem em espaços de discussão e
avaliação da aplicação dos recursos e da execução das ações planejadas.
 
Por fim, declaro o cumprimento satisfatório das metas contidas no plano de ação 2018 consoante aos princípios que regem a Administração
Pública. 

Roberta Alves Rietjens
Coordenadora Administrativa
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7.1.1 - DEMONSTRAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA CONFORMIDADE LEGAL DE ÁREAS RELEVANTES DE
GESTÃO QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS DA UPC NO EXERCÍCIO
 

No que diz respeito à demonstração da eficiência e da conformidade legal que contribuíram para o alcance dos resultados da Autarquia,
abordar-se-á  pelas respectivas áreas relevantes de gestão, quais sejam: Gestão de orçamentária e financeira, Gestão de pessoas, Gestão de
licitações e contratos, Gestão patrimonial e infraestrutura, Gestão da tecnologia da informação, Gestão de custos e Sustentabilidade ambiental.
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7.2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 

O CRESS/BA realiza gestão orçamentária com processos voltados a gestão pública fundamental para estabilidade da autarquia. A gestão
orçamentária envolve uma série de etapas a serem seguidas, como estruturação por centro de custo, estruturação do plano orçamentário,
projeção de cenários e avaliação de resultados.

A postura tomada na Gestão Financeira adotada por esse Conselho Regional, visa o gerenciamento dos recursos de forma coesa e processos
que organizam de forma estrutural e por isso abrange alguns métodos de controle, sendo o planejamento financeiro, controle e fluxo de caixa,
pagamentos com cronogramas de datas e projeções para períodos futuros. A partir disso, o monitoramento financeiro fica mais apropriado e
seguro.
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7.2.1 - DESPESAS DETALHADAS
 

Apresentação
As despesas executadas no exercício de 2018 estão descriminadas a seguir.

Análise Crítica
O total das despesas executadas no exercício de 2018 foi no valor de R$ 2.854.824,95. Destes as despesas de custeio, ou corrente, forma

no valor de R$ 2.718.380,45 e as despesas de investimento, ou de capital,  foram no valor de R$ 135.444,50. As despesas de custeio
apresentaram um crescimento de 14,43% em relação ao exercício de 2017.

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 565.069,29 664.575,12 565.069,29 664.575,12 0,00 0,00 561.986,07 664.575,12

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por
Tempo de Serviço 96.433,88 109.961,12 96.433,88 109.961,12 0,00 0,00 96.433,88 109.961,12

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 189.181,79 205.612,75 189.181,79 205.612,75 0,00 0,00 165.749,02 205.612,75

Demais elementos do grupo 253.209,86 258.862,54 253.209,86 258.862,54 0,00 0,00 242.774,33 258.862,54
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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 193.912,68 208.278,13 193.912,68 208.278,13 0,00 0,00 193.912,68 208.278,13

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 77.335,09 95.680,11 77.335,09 95.680,11 0,00 0,00 77.335,09 95.680,11

6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 -
Remuneração de Estagiários 125.197,05 83.352,83 125.197,05 83.352,83 0,00 0,00 125.197,05 83.352,83

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 -
Conselheiros 94.000,24 61.809,56 94.000,24 61.809,56 0,00 0,00 94.000,24 61.699,56

6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 -
Colaboradores 49.594,28 48.947,82 49.594,28 48.947,82 0,00 0,00 49.594,28 48.507,82

6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 -
Conselheiros 53.191,65 57.943,73 53.191,65 57.943,73 0,00 0,00 53.191,65 57.729,45

6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 -
Colaboradores 59.467,70 54.281,09 59.467,70 54.281,09 0,00 0,00 59.467,70 54.281,09

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de
Assessoria e Contabilidade 63.527,50 89.200,00 63.527,50 89.200,00 0,00 0,00 63.527,50 89.200,00

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de
Informática 72.587,07 80.005,49 72.587,07 80.005,49 0,00 0,00 72.214,57 77.165,49

6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas
Bancárias 52.572,43 138.409,55 52.572,43 138.409,55 0,00 0,00 52.572,43 138.409,55

6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de
Apoio Administrativo e Operacional 36.435,27 163.514,92 36.435,27 163.514,92 0,00 0,00 32.155,90 159.799,26

6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais
e Telegrafos 64.765,87 46.677,04 64.765,87 46.677,04 0,00 0,00 63.742,88 45.331,84
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Demais elementos do grupo 285.831,78 306.640,58 285.831,78 306.640,58 0,00 0,00 272.726,56 297.219,97

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

4. Investimentos

Demais elementos do grupo 3.100,00 135.444,50 3.100,00 135.444,50 0,00 0,00 3.100,00 135.444,50

5. Inversões Financeiras

Demais elementos do grupo 3.230,00 0,00 3.230,00 0,00 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 7.2.1
no final da seção.
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7.2.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS/PROJETOS/AÇÕES
 

A execução orçamentária dos projetos e atividades do conselho no exercício de 2018 está detalhada na tabela a seguir: PEDIR A PRISCILA
PARA TRANSFO
 
 

Execução do Orçamento por Atividade/Projeto

Atividade/Projeto Orçamento Empenhado Liquidado Pago Saldo
0 1  -  U N I D A D E S
OPERACIONAIS 3.225.310,62 1.511.048,23 1.511.048,23 1.494.343,37 1.714.262,39
01.01  -  GERÊNCIA
ADMISTRATIVA 2.745.882,14 1.059.467,42 1.059.467,42 1.042.762,56 1.686.414,72
0 1 . 0 1 . 0 1  -
Administrativo/financei
ro

948.720,14 918.299,34 918.299,34 901.594,48 30.420,80

01.01.02 -  Gestão de
Trabalho 7.162,00 6.458,58 6.458,58 6.458,58 703,42
01.01.05 - PROJETO -
Aquisição Sede 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
01.01.06 - PROJETO -
A q u i s i ç ã o  d e
equipamento e Móveis

137.000,00 134.709,50 134.709,50 134.709,50 2.290,50

01.01.07 - PROJETO -
Instalações Cress 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00
0 1 . 0 2  -
REGISTROS/ANUIDA
DES

371.862,30 358.453,24 358.453,24 358.453,24 13.409,06

0 1 . 0 2 . 0 1  -
Registros/Anuidades 371.862,30 358.453,24 358.453,24 358.453,24 13.409,06
0 1 . 0 3  -
COMPRAS/LICITAÇÕ
ES

96.966,18 92.392,57 92.392,57 92.392,57 4.573,61

0 1 . 0 3 . 0 1  -
Compras/Licitações 96.966,18 92.392,57 92.392,57 92.392,57 4.573,61
0 1 . 0 4  -
C O M U N I C A Ç Ã O
INSTITUCIONAL

10.600,00 735,00 735,00 735,00 9.865,00

0 1 . 0 4 . 0 1  -600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
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C o m u n i c a ç ã o
Institucional
02 - FISCALIZAÇÃO 724.736,25 684.641,96 684.641,96 684.641,96 40.094,29
0 2 . 0 1  -
FISCALIZAÇÃO 724.736,25 684.641,96 684.641,96 684.641,96 40.094,29
02.01.01 - Orientação
e  F i s c a l i z a ç ã o
Profissional

724.736,25 684.641,96 684.641,96 684.641,96 40.094,29

0 3  -  D I R E T O R I A
GERAL 645.929,59 598.527,87 598.527,87 597.336,95 47.401,72

03.01 - DIRETORIA 298.483,74 261.774,63 261.774,63 260.583,71 36.709,11

03.01.01 - Assembléia 12.246,67 2.488,88 2.488,88 2.412,24 9.757,79
03.01.02  -  Conselho
Pleno 44.433,33 40.757,05 40.757,05 40.192,77 3.676,28
03.01.03  -  Atividade
Diretoria 32.000,00 22.922,78 22.922,78 22.812,78 9.077,22
03.01.04  -  Atividade
Base 1.372,00 0,00 0,00 0,00 1.372,00
03.01.05 - PROJETO -
E n c o n t r o
Descentralizado

33.590,67 32.244,87 32.244,87 32.244,87 1.345,80

03.01.06 - PROJETO -
Encontro Nacional 45.711,18 38.063,33 38.063,33 38.063,33 7.647,85
03.01.07 - PROJETO-
Comemoração ao Dia
do Assistente Social

129.129,89 125.297,72 125.297,72 124.857,72 3.832,17

0 3 . 0 2  -
ASSESSORIAS 347.445,85 336.753,24 336.753,24 336.753,24 10.692,61
03.02.01 - Assessoria
Jurídica 89.086,03 87.354,19 87.354,19 87.354,19 1.731,84
03.02.02 - Assessoria
de Comunicação 80.002,95 77.929,79 77.929,79 77.929,79 2.073,16
03.02.03 - Assessoria
de Licitação 84.795,60 80.053,21 80.053,21 80.053,21 4.742,39
03.02.04 - Assessoria
Especial 93.561,27 91.416,05 91.416,05 91.416,05 2.145,22

04 - COMISSÕES 104.023,54 59.606,89 59.606,89 59.416,92 44.416,65
04.01  -  COMISSÃO
DE INSCRIÇÃO 8.372,00 1.898,87 1.898,87 1.898,87 6.473,13
04.01.01  -  Comissão8.372,00 1.898,87 1.898,87 1.898,87 6.473,13
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de Inscrição
04.02  -  COMISSÃO
DE  ORIENTAÇÃO  E
F I S C A L I Z A Ç Ã O  -
COFI

1.500,00 193,77 193,77 126,70 1.306,23

04.02.01  -  Comissão
d e  O r i e n t a ç ã o  e
Fiscalização - COFI

1.500,00 193,77 193,77 126,70 1.306,23

04.03  -  COMISSÃO
D E  É T I C A  E
DIREITOS HUMANOS

10.189,00 882,36 882,36 882,36 9.306,64

04.03.01  -  Comissão
de Ética Permanente 4.750,00 197,54 197,54 197,54 4.552,46
04.03.02  -  Comissão
Sócio - Jurídico 1.189,00 110,00 110,00 110,00 1.079,00
04.03.03  -  Comissão
de Gênero e Etnia 2.000,00 574,82 574,82 574,82 1.425,18
04.03.05 - PROJETO -
Ética em Movimento 2.250,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00
04.04  -  COMISSÃO
DE  SEGURIDADE
SOCIAL AMPLIADA

39.578,41 27.351,18 27.351,18 27.228,28 12.227,23

04.04.01  -  Comissão
de Educação 509,96 0,00 0,00 0,00 509,96
04.04.02  -  Comissão
de Saúde 6.966,03 5.173,31 5.173,31 5.050,41 1.792,72
04.04.03  -  Comissão
de Assistência Social 18.943,42 15.481,55 15.481,55 15.481,55 3.461,87
04.04.04  -  Comissão
de Direito a Cidade 799,00 210,53 210,53 210,53 588,47
04.04.05  -  Comissão
de Previdência Social 11.480,00 6.485,79 6.485,79 6.485,79 4.994,21
04.04.07 - PROJETO -
E n c o n t r o  d e
Seguridade Social

880,00 0,00 0,00 0,00 880,00

04.05  -  COMISSÃO
DE  TRABALHO  E
F O R M A Ç Ã O
PROFISSIONAL

10.000,00 5.750,50 5.750,50 5.750,50 4.249,50

04.05.01  -  Comissão
d e  T r a b a l h o  e
Formação Profissional

10.000,00 5.750,50 5.750,50 5.750,50 4.249,50
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04.06  -  COMISSÃO
D E
INTERIORIZAÇÃO

29.004,13 21.373,65 21.373,65 21.373,65 7.630,48

04.06.01  -  Comissão
de Interiorização 29.004,13 21.373,65 21.373,65 21.373,65 7.630,48
04.07  -  COMISSÃO
DE COMUNICAÇÃO 1.744,00 713,70 713,70 713,70 1.030,30
04.07.01  -  Comissão
de Comunicação 1.744,00 713,70 713,70 713,70 1.030,30
04.08  -  COMISSÃO
D E  G E S T Ã O  D E
TRABALHO

3.636,00 1.442,86 1.442,86 1.442,86 2.193,14

04.08.01 - PROJETO -
C a p a c i t a ç ã o
Colaboradores

3.636,00 1.442,86 1.442,86 1.442,86 2.193,14

TOTAL 4.700.000,00 2.853.824,95 2.853.824,95 2.835.739,20 1.846.175,05
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7.2.3 - DISCUSSÃO DO DESEMPENHO ATUAL EM COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO ESPERADO
 

A receita arrecadada no exercício de 2018 atingiu o valor de R$ 2.686.214,03 que correspondente a 92,63% da Receita Corrente
Prevista de R$ 2.900.000,00 e de 57,15% da Receita Orçamentária de 2018 de R$ 4.700.000,00. A despesa realizada até o mês de
dezembro de 2018 atingiu o valor de R$ 2.853.824,95, que corresponde a 60,72% da Proposta Orçamentária de 2018 de R$
4.700.000,00.

❍

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada em 2018, constatou-se um Déficit Orçamentário no valor de R$
167.610,92 do valor arrecadado em 2018. O resultado primário, excluindo as despesas de investimentos, apresentou um déficit de
R$ 32.166,12, conforme detalhamento a seguir:

❍

RESULTADO PRIMÁRIO
 

Receita Corrente Arrecadada ...................................................................................R$    2.686.214,03❍

(-) Despesa Corrente Realizada...............................................................................R$  (2.718.380,15)❍

(=) Déficit Primário 2018.....            ...................................................................R$     (32.166,12)❍

A Receita Corrente arrecadada em 2018 foi inferior a Receita Corrente Arrecadada em 2017, no valor de R$ 110.168,74, correspondente a
decréscimo de 3,94%:
 

Receita Corrente Arrecadada de 2018...............................................R$  2.686.214,03❍

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

Diferença Receita Corrente Arrecadada – 2018/2017...............R$    (110.168,74)❍

A Despesa Corrente realizada em 2018 foi superior a Despesa Corrente Realizada em 2017, no valor de R$ 342.747,48, correspondente a
crescimento de 14,43%:
 

Despesa Corrente Realizada  2018...........................................R$    2.718.380,45❍

Despesa Corrente Realizada  2017...........................................R$  (2.375.632,97)❍
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Diferença Despesa Corrente Realizada – 2018/2017.........R$       342.747,48❍

Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2018, verificou-se que o CRESS/BA terminou o exercício com
um Superávit Financeiro no valor de R$ 2.055.269,78 conforme demonstramos:

❍

Saldo Disponível (Bancos) ...................................................................................R$  2.088.530,02
(-) Passivo Circulante (Excluídas as provisões) ...............................................R$    (33.283,47)
(=) Superávit Financeiro 2018......................................................................R$  2.055.269,78
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7.2.4 - EXPLICAÇÕES SOBRE VARIAÇÕES DO RESULTADO
 

O cenário econômico, com retração de postos de trabalho, impactou diretamente a receita financeira da instituição. Em 2018, comparado aos
dois últimos anos, a quantidade de novos profissionais inscritos diminuiu, a solicitação de cancelamentos aumentou e o total de profissionais
em situação de inadimplência alcançou o número de 7.596 no referido exercício. Além disso em 2018, houve um aumento de despesas
bancárias  de R$ 85.837,00 em relação a 2017 por  conta da instituição do boleto  registrado pela  FEBRABAN.  Segue abaixo quadro
comparativo de novos inscritos pessoa física e cancelamentos, receita e despesa entre 2016 a 2018:

 
ANO INSCRIÇÕES CANCELAMENTOS RECEITA

(R$)
DESPESA

(R$)
2016 1.210 592 2.646.813,87 2.022.563,24
2017 1.930 640 2.796.382,77 2.323.001,37
2018 1.193 1.065 2.686.214,03 2.835.730,20
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7.2.5 - PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS
 

Com a crise econômica que impactou consideravelmente a receita da instituição, o CRESS Bahia tem o grande desafio de dar continuidade às
atividades desempenhadas e prestação do serviço à sociedade, em um cenário de retração. Com a diminuição do número de inscritos,
aumento da inadimplência e de cancelamentos, o plano de ação para 2019 foi prudente. Para as açõs futuras continuar-se-á priorizando as
atividades de fiscalização do exercício profissional, utilização dos meios tecnológicos para dinamizar o trabalho e torná-lo mais eficiente e
eficaz, fomentação o acesso da sociedade ao serviço social, ações para assegurar a sustentabilidade financeira. 
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7.3 - GESTÃO DE PESSOAS
 

Conformidade legal
O CRESS Bahia está empenhado em assegurar o cumprimento da Consolidação das Leis Trabalhistas, e demais normas aplicáveis a gestão
de pessoas nos Conselhos Profissionais.  Em 2014  implantou o primeiro Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR da instutuição;
em  dezembro de 2017, através da portaria de número 38, insituiu um Grupo de Trabalho (GT), conforme o documento do CFESS - Diretrizes
para Gestão do Trabalho do Conjunto CFESS/CRESS -  com participação dos trabalhadores e conselheiras com o objetivo geral de estebelecer
diretrizes e critérios justos e equânimes à política de Gestão de Pessoas. Pretende fazer readequações e ajustes no referido PCCR e ter um
normativo de avaliação de desempenho por competências.. As regras de pessoal estão definidas por meio de portarias normativas e o acordo
coletivo de trabalho com vigência 2018/2019.

Indicadores de desempenho, relacionados a conformidade nos processos de gestão de pessoas, foram inseridos, pela primeira vez, no plano
de ação de 2018, sendo estes: Índice de média salarial dos funcionários; média de horas de treinamento por funcionários e dirigentes e o índice
de satisfação interna com a estrutura física da entidade, os quais terão a aferição dos dados apresentada no decorrer deste tópico. 
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7.3.1 - AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
 

Força de trabalho da UPC

Introdução
O  quadro  de  pessoal  do  CRESS  Bahia,  em  razão  de  sua  função  precípua,  é  intensificado  nos  setores  de  Fiscalizaçao  e
Registro/Anuidades.  Em 2018 foram autorizadas 18 lotações distribuidas da seguinte maneira:  11 servidores em cargo efetivo, sendo que
destes 05 ocupam função comissionada; 04 em cargos de confiança e 03 trabalhadores sem vínculo com a Administração Pública. O quadro
dos servidores é composto atualmente por 03 carreiras: Assistente Administrativo, Agente Fiscal e Administradora, além dos cargos de livre
nomeação e exoneração (assessorias).   

Distribuição do quadro dos 18 servidores por regime de contratação e por gênero em 2018.
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Analise Crítica
A seleção para provimento de cargos efetivos ocorre por concurso público, sendo que o último foi realizado em 2009. A instituição tem a
intenção de realizar novo concurso e criou um GT para tratar a necessidade do Conselho e apresentar o resultado dos trabalhos para a
comissão Adm/fin, no entanto a redução na arrecadação ainda não permitiu a realização do certame, embora diversas ações estejam em curso
para a recuperação do crédito.
 

Informações adicionais
No plano de ação de 2018, dentre os 10 indicadores de desempenho apresentados, 03 estavam diretamente ligados a gestão de pessoas.
Dentre estes destacou-se a média de horas de treinamento por funcionários e dirigentes - "mensura se as horas dedicadas a treinamento,
na média, para funcionárias/os e dirigentes são suficientes". A aferição do resultado é realizada pelo total de horas de treinamento pelo total de
colaboradores  e  dirigentes.  Para  o  resultado  abaixo,  foram consideradas/os  18  Servidores,  14  Diretoras/es  e  Conselheiras/os  e  03
trabalhadoras/es terceirizadas/os. A média anual de horas de treinamento pelo número total de trabalhadores e dirigentes foi de 27,53 horas. 

Analisando o resultado e a tabela abaixo com um detalhamento das capacitações realizadas, verifica-se a necessidade de estimular a equipe
para aumentrar a participação em cursos preferencialmente gratuitos.

 
 

Unidade Total de
trabalhadoras(es)/dirigentes

Horas
Capacitação

Custo
(R$)

Diretoria/Conselheiras(os) 14 412 27.293,77
Fiscalização 05 148 15.916,16

Registro e anuidades 03 36 3.428,42
Supervisão Operacional 01 12 0,00

Supervisão Administrativa 01 32 0,00
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Coordenação
Administrativa 01 56 0,00

Assessoria Técnica 01 31 0,00
Assessoria Comunicação 01 4 0,00

Assessoria Jurídica 01 70 9.220,27
Assessoria de Licitação 01 48 1.815,31

Outras unidades 03 16 0,00
Total 32 881 65.617,98

 

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 5 4 1 1

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

4. Total de Servidores (1+2+3) 19 18 1 1
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Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 3 8

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 3 8

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 3 8

               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 3 4

4. Total de Servidores (1+2+3) 6 12

Detalhamento da estrutura da UPC

Introdução
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". 
Analise CríticaDiante a retração das arrecadações e aumento da inadimplência, houve um decréscimo significativo de valores disponibilizados a custear
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cursos para os  Trabalhadores da instituição, principalmente para as/os ocupantes da área meio e atraso na abertura de novo concurso público.
Diante a demanda crescente na área de atendimento ao público, em dezembro de 2017, foram contratadas duas recepcionistas, através
da licitação por pregão eletrônico, de empresa terceirizada.

 

 
Tipologia do cargo Lotação autorizada Lotação efetiva Ingresso no exercicio Egresso no exercicio

1. Cargos em Comissão 5 4 0 0

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 5 4 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 5 4 0 0

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 6 5 0 0

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 6 5 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): 11 9 0 0
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Análise Crítica

Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade
O CRESS possui uma necessidade de ampliação do quadro de recursos humanos, a qual encontra-se em desenvolvimento. Visto que o último
concurso  aconteceu  em 2009,  porém durante  a  última  década  houve  ampliação  do  número  de  assessorias  dada  a  necessidade  de
desempenho de atividades técnicas e complexas, redistribuição de competências como do atendimento ao contratar as recepcionistas. Além de
prestação de serviços através dos processos licitatórios realizados majoritariamente pelas orientações do assessor de licitação, que permite um
processo de compra econômico mais eficiente e eficaz. de diversos serviços que requerem um monitoramento dos fiscais de processos de
contratação, como aquisição de passagens; contratações terceirizadas como Assessoria de Informática, Recepcionistas; programas; locação de impressoras, dentre outros. 

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, embora haja a necessidade de maior número de trabalhadores frente a
crescente demanda .

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

Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível

O quadro dos servidores de carreira do CRESS Bahia é bastante equilibrado. Até o momento a instituição não sofreu impacto com a
aposentadoria de sua força de trabalho disponível. 
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Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas
Em 2018 o CRESS Bahia teve 01 afastamento de Servidora por 15 dias e uma licença maternidade em 26 dias do ano de referência.  Não
houve licença por acidente de trabalho, aposentadoria por invalidez, doença, auxílio doença ou licença sem remuneração.
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7.3.2 - DETALHAMENTO DA DESPESA DE PESSOAL
 

Despesas com Pessoal

Justificativa para aumento/diminuição
Em 2018, entre servidores de contrato efetivo e temporário, o CRESS Bahia teve um gasto de R$ 1.579.583,32 reais. Comparando as
despesas de 2017 e 2018, verifica-se o aumento de 15,56% em decorrência de contratação de Assessoria de Licitação em setembro de 2017
e reajuste salarial e benefícios em maio de 2018, de 5%, através de acordo coletivo.

Exercício Funcionários Ativos Funcionários Inativos Pensionistas Total

Despesas de Pessoal

2018 1.579.583,32 0,00 0,00 1.579.583,32

2017 1.366.846,23 0,00 0,00 1.366.846,23
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7.3.3 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, REMUNERAÇÃO E MERITOCRACIA
 

Gratificação de desempenho
A gratificação de desempenho está regulamentada no Plano de Cargos Carreiras e Remunerações. Às/aos trabalhadores que exercem função
de confiança, está estipulado o valor de 40% sobre o salário-base e aos membros da Comissão Permanente de Licitação do CRESS, a
gratificação mensal no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) durante o período em que estiverem designados para o exercício dessa comissão.

Progressão funcional
A Progressão funcional  está prevista no PCCR do CRESS Bahia,  mas não foi  implementada.  A contratação de uma consultoria  está
prevista em 2019 para a criação e implantação de normativo para avaliação de desempenho por competências. 

Estágio probatório
Considerando o artigo 41 da Constituição Federal e a Súmula 390, I, do TST, O CRESS Bahia garante o estágio probatório ao servidor e
carreira, que é de 03 (três) anos. 

Tabela de remuneração
Setor Cargo Observação Data

contratação
Remuneração

(R$)
Fiscalização Agente Fiscal  10/09/2008 6.866,84
Fiscalização Agente Fiscal  19/04/2010 5.840,83
Fiscalização Agente Fiscal  19/04/2010 5.847,43
Fiscalização Agente Fiscal  06/07/2011 5.840,83

Fiscalização Agente Fiscal Exerce função de confiança de
Coordenadora Técnica

19/06/1991 11.650,00

82



Registro e
anuidades

Assistente
Administrativo  15/09/1980 7.864,46

Registro e
anuidades

Assistente
Administrativo  10/03/2011 3.741,87

Registro e
anuidades

Assistente
Administrativo

Exerce função de confiança de
Supervisora de Rregistro e

Anuidades
10/09/1985 6.672,16

Coordenação
Administrativa

Assistente
Administrativa

Exerce função de confiança de
Supervisora Administrativa 05/02/2017 4.928,29

Coordenação
Administrativa

Assistente
Administrativo

Exerce função de confiança de
Supervisor Operacional 01/09/1997 7.448,91

Coordenação
Administrativa Administradora Exerce função de confiança de

Coordenadora Administrativa 15/03/2010 6.127,41

Assessoria Assessora
Técnica  17/10/2014 5.646,42

Assessoria Assessora
Comunicação  17/07/2013 4.945,27

Assessoria Assessor
Jurídico  05/04/2018 5.445,41

Assessoria Assessor
Licitação  01/09/2017 5.445,41

Assessoria Preposto
Contábil Terceirizado 13/09/2017 7.103,26

Coordenação
Administrativa Recepção Terceirizado 13/12/2017 3.381,79

Coordenação
Administrativa Recepção Terceirizado 13/12/2017 3.381,79

Obs: a remuneração bruta dos servidores efetivos e temporários apresentada no quadro, está com o acréscimo de 5%, referente acordo
coletivo, vigente a partir de maio de 2018.

Percentual de cargos gerenciais ocupados por servidores efetivos
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*56% dos cargos de Direção, Chefia e Assessoramento são ocupados por servidores efetivos. 

Detalhes sobre a igualdade de oportunidades na UPC
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7.4 - GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 

Conformidade legal
O processo de reestruturação do setor de compras do CRESS-BA buscou dar maior eficiência as demandas de materiais e serviços e, ainda,
proporcionar condições eficazes de continuidade dos serviços e acompanhamento da dinâmica das operações desenvolvidas, entendendo este
setor como indispensável para que se possa atingir metas, desenvolvendo suas atividades de forma eficiente e satisfatória, priorizando sempre
suas finalidades precípuas.
 
O CRESS-BA conta com uma Comissão de Licitações atuante e capacitada para a condução dos procedimentos de compras, gestão e
fiscalização dos contratos, buscando continuamente primar pela legalidade de seus atos, em respeito as normas que regulam as contratações
públicas, mais especificamente a lei 8.666/1993, 10.520/2002 e o Decreto Nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
 
Como resultado direto da atuação da Comissão de Licitação temos:
 
• Redução de compras por dispensa de licitação;
• Aumento significativo das licitações pela modalidade pregão eletrônico;
• Capacitação dos servidores;
• Elaboração de normas internas;
• Controle das vigências, saldos, aditivos etc.
• Acompanhamento e fiscalização da execução;
• Redução do trabalho operacional e prazo de cotação;
• Padronização de especificações das compras;

 ❍

O CRESS-BA concretizou importantes aquisições, fortalecendo e otimizando o desenvolvimento de suas atividades finalísticas. Destacam-se
nesse cenário as seguintes contratações:
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Pregão Eletrônico 001 - 2018 – Equipamento de informática – Computadores e Desktops;❍

Pregão eletrônico 009 - 2018 - Serviços especializado de Tecnologia da Informação:❍

Pregão eletrônico 018 - 2018 – Internet - Link Dedicado.❍

 
Tais contratações visaram dar um suporte técnico especializado em tecnologia da informação, além de propiciar a modernização do
parque tecnológico, assegurando maior eficiência no atendimento e no relacionamento com as/os Assistentes Sociais e com a
sociedade.

❍

 

 
Apesar de todo o esforço despendido pela Comissão de licitação e demais envolvidos nos processos de compras, o quadro reduzido
de funcionários torna o processo menos eficiente, sendo esta a grande dificuldade enfrentada na gestão de licitações e contratos

1.
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nessa Autarquia. A restrição orçamentária vem sendo um limitador na atuação desta Administração, porquanto impera uma
constante necessidade de revisão e readequação dos contratos e ações em face dos obstáculos impostos.
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7.5 - GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA
 

O CRESS Bahia busca cumprir os instrumentos legais que regem a gestão patrimonial na Administração Pública, através da Constituição
Federal, Lei n. 4.320/64, Decreto-Lei n. 200/67,  Lei complementar  n.101/200, lei 8.429/92 além das portarias e resoluções do conjunto
CFESS/CRESS quu versem sobre o tema.
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7.6 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 

O CRESS-BA tem buscado, cada vez mais, utilizar-se da tecnologia da informação como instrumento para a melhoraria da qualidade dos
serviços prestados aos profissionais do Serviço Social  e à sociedade civil,  tanto no que se refere ao aumento da eficiência interna da
Organização, quanto à ampliação dos meios de acesso do cidadão aos serviços e aos resultados de suas ações. Benefícios alcançados:
 

O nível de informatização da Instituição lhe conferiu uma maior produtividade e eficiência na execução das ações que são de sua
competência no âmbito da Administração Pública Federal;

❍

Monitoramento e atualização frequentes da infraestrutura de rede, processamento e armazenamento centrais para atender a
demanda crescente de usuários e de sua base de dados;

❍

Maior parte dos processos internos e fluxos de trabalho do informatizados e apoiados em sua infraestrutura de TI;❍

Suporte especializado à infraestrutura de TI para o adequado funcionamento do Órgão e a não interrupção no fornecimento desses
serviços, seja para a sustentação a infraestrutura existente ou para a adequação ou evolução dessa infraestrutura para o
atendimento a novas necessidades;

❍

Adoção de padrões, criando a possibilidade de integração entre sistemas.❍

Mecanismos de backup bem estruturados, redundância de infraestrutura de TI e gerenciamento de tráfego de informações:❍
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7.7 - GESTÃO DE CUSTOS
 

Conformidade legal
O Conselho Regional de Serviço Social – 5ª Região/BA elaborou o orçamento do exercício de 2018 utilizando a metodologia de centro de
custos. Estes foram definidos conforme a atividade ou projeto, e vinculados à estrutura administrativa gestora deste orçamento. Estes valores
alocados por centro de custos podem ser relacionados às atividades finalísticas do conselho e às atividades de apoio, ou meio. Apesar desta
classificação dos gastos, a alocação dos custos carece de uma melhor metodologia de rateio, pois, existem despesas inerentes à atividade fim,
que por terem partes vinculadas às atividades meio, não forma agregadas no total de gastos desta.

                                                                                      

Do total  das despesas executadas no exercício de 2018, 61,94% dos recursos foram aplicados nas atividades de apoio às atividades
finalísticas, e 38,06% foram aplicadas na execução das atividades finalísticas do conselho.
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Destes foram aplicados 63% na atividade de fiscalização do exercício profissional, conforme gráfico a seguir:
SETOR VALOR %

FISCALIZAÇÃO 684.835,73 63,05%

REGISTRO/CADASTRO 360.352,11 33,18%

ÉTICA 197,54 0,02%

CONSELHO PLENO 40.757,05 3,75%

TOTAL ATIVIDADE FIM 1.086.142,43 100,00%

                                                                                 

Os principais desafios na gestão dos custos do conselho, está definição dos custos dos serviços prestados, incluindo os procedimentos de
fiscalização, para que o gestor possa utilizá-los como parâmetros na análise da qualidade do gasto público, evitando o desperdício do recurso
público
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7.8 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
 

Dentre as ações realizadas para a sustentabilidade ambiental destacam-se a não utilização de copos descartáveis pelas/os trabalhadores e
estagiários  do CRESS Bahia;  o  reaproveitamento  da água dos ares-condicionados para  a  limpeza da sede e  manutenção do jardim
e priorização na manutençao hidráulica para evitar o desperdício de água.

Há intenção e ampliação do processo digital na instituição para a redução da utilização das folhas de ofício e um estudo para ampliar as ações
na utilização mais consciente dos recursos.
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Anexo do tópico 7.2.1
DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO.PDF -
DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
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Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CRESS/BA - 5ª Região

CNPJ: 14.820.039/0001-60

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

2017201820172018

Despesa PagaDespesa Empenhada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

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

00,00000,00000,00000,000a) Convite

0,399.127,5012,6675.567,3620,389.127,5012,6575.567,362b) Tomada de Preços

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

12,56291.801,043115,88450.444,013812,87306.568,983115,95455.211,5338d) Pregão

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

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

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

13,0300.928,543218,5526.011,374013,3315.696,483218,6530.778,8940

2. Contratações Diretas (i+j)

10,42242.057,99771,4641.273,732510,38247.301,49771,4541.273,7325i) Dispensa

0,7317.024,4830,185.170,0030,7818.693,1230,185.170,003j) Inexigibilidade

00,00000,00000,00000,000p) Compra Direta

11,2259.082,47801,646.443,732811,2265.994,61801,646.443,7328

3. Regime de Execução Especial

1,3932.306,78120,267.243,8951,3632.306,78120,257.243,895k) Suprimento de Fundos

1,432.306,78120,37.243,8951,432.306,78120,37.243,895

4. Pagamento de Pessoal (l+m)

64,041.487.657,422454,891.556.403,782864,011.524.608,942454,541.556.403,7828l) Pagamento em Folha

6,81158.080,5172,2363.303,32276,64158.080,5172,2463.853,3227m) Diárias

70,91.645.737,933157,11.619.707,105570,71.682.689,453156,81.620.257,1055

5. Total

96,342.238.055,7215577,562.199.406,0912896,422.296.687,3215577,262.204.723,61128

6. Outros

3,6684.945,652222,44636.333,111413,5885.275,652222,74649.101,34141n) Outros

00,00000,00000,00000,000o) Chamamento Público

3,784.945,652222,4636.333,111413,685.275,652222,7649.101,34141

Total Geral

1002.323.001,371771002.835.739,202691002.381.962,971771002.853.824,95269
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8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
8.0 - Introdução

8.1 - Declaração do contador / opinião dos auditores externos

8.2 - Demonstrações contábeis exigidas pela lei 4.320/64 e notas explicativas
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8.1 - DECLARAÇÃO DO CONTADOR / OPINIÃO DOS AUDITORES EXTERNOS
 

A contabilidade do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/BA é realizada pela empresa MPF Organizações Contábeis Ltda EPP,
contratada através de procedimento licitatório.

As Demonstrações Contábeis do CRESS/BA são as seguintes:
 

Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e passivos da autarquia;❍

Balanço Orçamentário – traz a informação do orçamento aprovado em confronto com a sua execução, ou seja, a receita prevista
versus a arrecadada e a despesa autorizada versus a executada;

❍

Balanço Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa – visam demonstrar o fluxo financeiro da autarquia no período, ou seja,
as entradas de recursos em confronto com as saídas;

❍

Demonstração das Variações Patrimoniais – neste demonstrativo é apurado o resultado patrimonial do período, fruto do confronto
das variações patri

❍

moniais aumentativas (receitas) com as variações patrimoniais diminutivas (despesas).❍

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – são informações adicionais às Demonstrações Contábeis, com o objetivo de
facilitar a compreensão destas a seus diversos usuários.

❍

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a seguir: a lei 4.320/64, as Normas
Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição.

Declaro,  considerando  os  procedimentos  contábeis  adotados  ao  longo  do  exercício  de  2018,  que  as  informações  constantes  nas
Demonstrações Contábeis, regidas pela a lei 4.320/64, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e pelo
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, relativas ao exercício de 2018, refletem nos seus aspectos mais relevantes, a
situação orçamentária, financeira e patrimonial Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/BA.
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Salvador, 27 de fevereiro de 2019
 
MPF Organizações Contábeis Ltda EPP
CRC/BA 6010/O-0
Antonio Carlos Paim Cardoso Júnior
Sócio Administrador
CRC/BA 022.118/O-5
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8.2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS
 

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais

ANEXO - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Vide anexo do tópico 8.2 no final da seção
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Anexo do tópico 8.2
BALANÇO FINANCEIRO.PDF - BALANÇO FINANCEIRO
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.820.039/0001-60

2.381.962,972.853.824,95Despesa Orçamentária2.796.382,772.686.214,03Receita Orçamentária

58.961,6018.085,75CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO2.796.382,772.686.214,03RECEITA REALIZADA

2.323.001,372.835.739,20CREDITO EMPENHADO – PAGO2.796.382,772.686.214,03RECEITA CORRENTE

2.319.901,372.700.294,70DESPESA CORRENTE1.954.898,051.864.025,67RECEITAS DE CONTRIBUICOES

834.806,89947.886,95PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.954.898,051.864.025,67RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

232.136,41291.124,58ENCARGOS PATRONAIS1.954.898,051.864.025,67ANUIDADES

1.209.638,531.416.655,10OUTRAS DESPESAS CORRENTES14.459,84RECEITA PATRIMONIAL

24.504,7827.468,21TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS14.459,84RECEITAS IMOBILIÁRIAS

18.814,7617.159,86DEMAIS DESPESAS CORRENTES86.450,5860.528,41RECEITA DE SERVIÇOS

3.100,00135.444,50DESPESA DE CAPITAL82.436,8153.270,63EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

3.100,00135.444,50INVESTIMENTOS50,77820,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

3.963,006.437,00RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

267.447,28166.560,35FINANCEIRAS

18.009,756.968,98JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

249.437,53159.591,37ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

39.391,917.009,62MULTAS SOBRE ANUIDADES

210.045,62152.581,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

473.127,02595.099,60OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Página:1/2
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CRESS/BA - 5ª Região

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

465.515,51531.426,47DÍVIDA ATIVA

2.462,63452,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.148,8863.221,13RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

3.156.144,02688.323,16Pagamentos Extraorçamentários3.201.839,86618.176,54Recebimentos Extraorçamentários

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

19.290,2953.714,28Pagamentos de Restos a Pagar Processados58.961,6018.085,75Inscrição de Restos a Pagar Processados

219.697,78279.274,12Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados2.797.907,64262.983,10Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

2.917.155,95355.334,76Outros Pagamentos Extraorçamentários344.970,62337.107,69Outros Recebimentos Extraorçamentários

2.326.287,562.088.530,02Saldo em espécie para o Exercício Seguinte1.866.171,922.326.287,56Saldo em espécie do Exercício Anterior

2.326.287,562.088.530,02Caixa e Equivalente de Caixa1.866.171,922.326.287,56Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

7.864.394,555.630.678,137.864.394,555.630.678,13Total:

Elaine Amazonas Alves dos Santos

Tesoureira

924.022.245-68

CRESS-5/3955

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior

Contador

973.988.105-04

CRC/BA - 22.118/O-5

Dilma Franclin de Jesus

Presidente

810.883.705-78

CRESS-5/7760

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2018

Página:2/2

101



Anexo do tópico 8.2
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.PDF - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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Balanço Orçamentário

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.820.039/0001-60

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-213.785,972.686.214,032.900.000,002.900.000,00    RECEITA CORRENTE

-383.274,331.864.025,672.247.300,002.247.300,00      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-383.274,331.864.025,672.247.300,002.247.300,00        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-383.274,331.864.025,672.247.300,002.247.300,00          ANUIDADES

-69.171,5960.528,41129.700,00129.700,00      RECEITA DE SERVIÇOS

-66.729,3753.270,63120.000,00120.000,00        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

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

-3.679,22820,784.500,004.500,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

1.437,006.437,005.000,005.000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

8.560,35166.560,35158.000,00158.000,00      FINANCEIRAS

-1.031,026.968,988.000,008.000,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

9.591,37159.591,37150.000,00150.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

-52.990,387.009,6260.000,0060.000,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

62.581,75152.581,7590.000,0090.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

230.099,60595.099,60365.000,00365.000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

166.426,47531.426,47365.000,00365.000,00        DÍVIDA ATIVA

452,00452,000,000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

63.221,1363.221,130,000,00        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

-1.800.000,000,001.800.000,001.800.000,00    RECEITA DE CAPITAL

-1.800.000,000,001.800.000,001.800.000,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Página:1/4
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CRESS/BA - 5ª Região Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-1.800.000,000,001.800.000,001.800.000,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

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

-2.013.785,972.686.214,034.700.000,004.700.000,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

167.610,92167.610,920,000,00     DÉFICIT

-1.846.175,052.853.824,954.700.000,004.700.000,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

181.619,552.700.294,702.718.380,452.718.380,452.900.000,002.900.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

34.132,991.239.011,531.239.011,531.239.011,531.273.144,521.351.667,84        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

23.406,05947.886,95947.886,95947.886,95971.293,001.027.566,35          REMUNERAÇÃO PESSOAL

10.726,94291.124,58291.124,58291.124,58301.851,52324.101,49          ENCARGOS PATRONAIS

138.307,231.416.655,101.434.740,851.434.740,851.573.048,081.520.912,16        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.827,29331.027,46331.027,46331.027,46361.854,75384.992,48          BENEFÍCIOS A PESSOAL

975,679.544,339.544,339.544,3310.520,0022.080,00          BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

86.010,17434.627,80436.607,05436.607,05522.617,22488.400,85          USO DE BENS E SERVIÇOS

20.494,10641.455,51657.562,01657.562,01678.056,11625.438,83          SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

208,4627.468,2127.468,2127.468,2127.676,6727.420,00        TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

32,201.644,471.644,471.644,471.676,670,00          TRIBUTOS

176,2625.823,7425.823,7425.823,7426.000,0027.420,00          CONTRIBUIÇÕES

8.970,8717.159,8617.159,8617.159,8626.130,730,00        DEMAIS DESPESAS CORRENTES

1.664.555,50135.444,50135.444,50135.444,501.800.000,001.800.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

1.664.555,50135.444,50135.444,50135.444,501.800.000,001.800.000,00        INVESTIMENTOS

153.000,000,000,000,00153.000,00200.000,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

11.555,50135.444,50135.444,50135.444,50147.000,00100.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

1.500.000,000,000,000,001.500.000,001.500.000,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1.846.175,052.835.739,202.853.824,952.853.824,954.700.000,004.700.000,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS
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CRESS/BA - 5ª Região Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

0,000,000,000,000,000,00       SUPERÁVIT

1.846.175,052.835.739,202.853.824,952.853.824,954.700.000,004.700.000,00       TOTAL

Elaine Amazonas Alves dos Santos

Tesoureira

924.022.245-68

CRESS-5/3955

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior

Contador

973.988.105-04

CRC/BA - 22.118/O-5

Dilma Franclin de Jesus

Presidente

810.883.705-78

CRESS-5/7760

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2018
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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

3.986,081.261,2450.484,2855.731,600,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

3.986,080,0032.965,4436.951,520,00  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,001.261,2417.518,8418.780,080,00  OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,000,003.230,003.230,000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

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

3.986,081.261,2453.714,2858.961,600,00TOTAL:
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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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

195.241,96150.317,42PASSIVO CIRCULANTE2.602.582,532.338.956,43ATIVO CIRCULANTE

1.069,630,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

2.326.287,562.088.530,02CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

241.530,92195.283,41CRÉDITOS A CURTO PRAZO

58.961,6022.071,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

239.843,33174.485,38CLIENTES

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO1.000,0020.798,03CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER

897,674.619,18OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES34.764,0555.143,00DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

111.424,21117.028,58PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO

22.888,856.597,83DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO0,000,00ESTOQUES

0,000,000,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE286.425,46404.591,61ATIVO 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 PRAZO286.425,46404.591,61IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO132.187,20267.631,70BENS MÓVEIS

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

0,000,00RESULTADO DIFERIDO38.997,63C56.275,98C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,000,000,00INTANGÍVEL

195.241,96150.317,42  TOTAL DO PASSIVO
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CRESS/BA - 5ª Região Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

Compensações

0,0011.607,14C  TOTAL0,000,00  TOTAL

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

0,0011.607,14D  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 Concedidas0,000,00  Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

2.889.007,992.743.548,04  TOTAL2.889.007,992.743.548,04  TOTAL

2.693.766,032.593.230,62  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.693.766,032.593.230,62  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

2.693.766,032.593.230,62  SALDO PATRIMONIAL

111.424,21117.028,58  PASSIVO PERMANENTE568.984,08658.331,07  ATIVO PERMANENTE

83.817,7533.288,84  PASSIVO FINANCEIRO2.320.023,912.085.216,97  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

2.236.206,162.051.928,13  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

Elaine Amazonas Alves dos Santos

Tesoureira

924.022.245-68

CRESS-5/3955

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior

Contador

973.988.105-04

CRC/BA - 22.118/O-5

Dilma Franclin de Jesus

Presidente

810.883.705-78

CRESS-5/7760

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2018
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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: 01/01/2018 a 31/12/2018

2.345.222,622.764.869,51VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.036.776,592.664.334,10VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1.353.995,211.576.026,24PESSOAL E ENCARGOS2.578.300,962.291.232,26CONTRIBUIÇÕES

819.943,74952.852,28REMUNERAÇÃO DE PESSOAL2.578.300,962.291.232,26CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

819.943,74952.852,28REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS2.578.300,962.291.232,26CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

246.318,54292.146,50ENCARGOS PATRONAIS101.207,8958.713,41EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

246.318,54292.146,50ENCARGOS PATRONAIS - RPPS101.207,8958.713,41EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

287.732,93331.027,46BENEFÍCIOS A PESSOAL101.207,8958.713,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

287.732,93331.027,46BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS350.982,64243.816,64VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

12.170,009.544,33BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS84.876,3381.837,71JUROS E ENCARGOS DE MORA

12.170,009.544,33BENEFÍCIOS EVENTUAIS84.876,3381.837,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

12.170,009.544,33OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS266.106,31161.978,93OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

935.577,261.135.053,75USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO266.106,31161.978,93MULTAS SOBRE ANUIDADES

20.793,9047.492,56USO DE MATERIAL DE CONSUMO6.285,1070.571,79OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

20.793,9047.492,56CONSUMO DE MATERIAL5.148,8862.841,35VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

907.721,781.070.282,84SERVIÇOS5.148,8862.841,35RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

169.076,51140.650,98DIARIAS1.136,227.730,44DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

321.995,73271.569,85SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS1.123,246.469,20INDENIZAÇÕES

416.649,54658.062,01SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS12,981.261,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

7.061,5817.278,35DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO

7.061,5817.278,35DEPRECIACAO

24.504,7827.468,21TRIBUTÁRIAS

75,941.644,47IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

75,941.644,47IMPOSTOS

24.428,8425.823,74CONTRIBUICOES

24.428,8425.823,74CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

18.975,3716.776,98OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
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Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

18.975,3716.776,98DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

18.975,3716.776,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS

2.345.222,622.764.869,51Total das Variações Passivas :3.036.776,592.664.334,10Total das Variações Ativas :

691.553,97Superávit do Exercício100.535,41Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

3.036.776,592.764.869,51Total3.036.776,592.764.869,51Total

Elaine Amazonas Alves dos Santos

Tesoureira

924.022.245-68

CRESS-5/3955

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior

Contador

973.988.105-04

CRC/BA - 22.118/O-5

Dilma Franclin de Jesus

Presidente

810.883.705-78

CRESS-5/7760

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2018

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 PASSIVO0,00135.444,50INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CRESS/BA - 5ª Região

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.820.039/0001-60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

2.796.382,772.686.214,03        RECEITA CORRENTE

1.954.898,051.864.025,67          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

1.954.898,051.864.025,67            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

1.954.898,051.864.025,67              ANUIDADES

14.459,840,00          RECEITA PATRIMONIAL

14.459,840,00            RECEITAS IMOBILIÁRIAS

86.450,5860.528,41          RECEITA DE SERVIÇOS

82.436,8153.270,63            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

50,77820,78            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

3.963,006.437,00            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

267.447,28166.560,35          FINANCEIRAS

18.009,756.968,98            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

249.437,53159.591,37            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

39.391,917.009,62              MULTAS SOBRE ANUIDADES

210.045,62152.581,75              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

473.127,02595.099,60          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

465.515,51531.426,47            DÍVIDA ATIVA

2.462,63452,00            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.148,8863.221,13            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

3.142.878,26600.090,79        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

2.319.901,372.700.294,70            DESPESA CORRENTE

834.806,89947.886,95              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

232.136,41291.124,58              ENCARGOS PATRONAIS

1.209.638,531.416.655,10              OUTRAS DESPESAS CORRENTES

24.504,7827.468,21              TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

18.814,7617.159,86              DEMAIS DESPESAS CORRENTES

3.156.144,02688.323,16        OUTROS DESEMBOLSOS

463.215,64-102.313,04FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

3.100,00135.444,50              INVESTIMENTOS

-3.100,00-135.444,50FLUXO 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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Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Exercício AnteriorExercício Atual

460.115,64-237.757,54GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.866.171,922.326.287,56CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.326.287,562.088.530,02CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior

Contador

973.988.105-04

CRC/BA - 22.118/O-5

Elaine Amazonas Alves dos Santos

Tesoureira

924.022.245-68

CRESS-5/3955

Dilma Franclin de Jesus

Presidente

810.883.705-78

CRESS-5/7760

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2018
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, 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 02/16, e Portaria STN n° 840 de 21/12/2016, 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 
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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. 
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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 31/12/18 no valor de R$ 

2.088.530,02 (dois milhões e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e dois centavos), se apresentam da seguinte forma: 

 
 
 
 

a) Bancos c/ Movimento 

 
 O saldo disponível em 31/12/18 é no valor de R$ 3.0000 (três mil reais), conforme pode ser comprovado através do 

livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários. 
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b) Bancos c/ Aplicações Financeiras 

 
 O saldo disponível em 31/12/18 é no valor de 2.085.530,02 (dois milhões e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta 

reais e dois 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 
2018 2017 Variação 

Bancos c/ Movimento 3.000,00 74.601,16 (71.601,16) 
Bancos c/ Aplicações 
Financeiras 

2.085.530,02 2.251.686,40   (166.156,38) 

Total acumulado 2.088.530,02 2.326.287,56   (237.757,54) 

 
 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. 

 

120



 

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

 
 O valor de R$ 195.283,41 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um 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 deveria ser apurado em relatório específico do sistema de arrecadação – SISCAF, 

para regularização no exercício de 2019. 

 
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 2018, 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$ 5.473,15 (cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e quinze 

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); 
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 PIS a restituir/compensar, registra o valor de R$ 908,23 (novecentos e oito reais e vinte três centavos); 

 ISS a restituir/compensar, registra o valor de R$ 819,84 (oitocentos e dezenove reais e vinte três centavos); 

 IRRF – PF / IMPOSTOS FEDERAIS, registra o valor de R$ 4.011,86 (quatro mil e onze reais e oitenta e seis 

centavos). 

 Tributos pagos a maior, registra o valor de R$ 869,35 (oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos); 

 Secretaria da Receita Federal do Brasil, registra o valor de R$ 1.549,53 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta e três centavos); 

 Prefeitura Municipal de Salvador, registra o valor de R$ 1.338,54 (mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e 

quatro centavos) 

 

 

 

 

Devedores da Entidade 

 

 Adiantamento Salarial, registra o valor de R$ 28.704,98 (vinte e oito mil, setecentos e quatro reais e noventa e oito 

centavos); 

 CFESS – devolução de Anuidades/Taxas, registra o valor de R$ 442,39(quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta 

e nove centavos); 

 
4.2 – Ativo Não Circulante  
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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$ 404.591,61 (quatrocentos e quatro mil, 

quinhentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos, composto da seguinte forma: 

 

 

 
Discriminação do Bem Valor 

Mobiliário em Geral 39.890,65 
Máquinas e Motores e Aparelhos 45.163,23 
Instalações 871,42 
Utensílios de Copa e Cozinha 3.199,90 
Equipamentos de Processamentos de Dados 148.968,98 
Biblioteca e Programas de computador 22.387,52 
Outros Bens 7.150,00 
Obras e instalações 82.258,37 
Outros Bens Imóveis 110.977,52 
Ações Telemar 1.350,00 
Total de Bens  462.217,59 
(-) Depreciação acumulada (57.625,98) 
Total dos Bens 404.591,61 
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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. 
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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 31/12/2018 é de R$ 22.071,83 (vinte e dois mil e setenta e 

um reais e oitenta e três centavos). 

b) Obrigações de Repartições a Outros Entes 

 
 O valor registrado na contabilidade na conta de Obrigações de Repartições a Outros Entes em 31/12/2018 é de R$ 

4.619,18 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais e dezoito centavos). 

 
c) Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS 
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 Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2018, o valor de R$ 117.028,58 (cento e dezessete 

mil e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), cuja composição é a seguinte: 

 
Férias ............................................................... R$     90.021,98 

INSS ................................................................ R$      18.904,62 

FGTS ............................................................... R$        7.201,76  

PIS s/ Folha de Pagamento ............................ R$           900,22 

Total de provisões em 31/12/2017 ............... R$     117.028,58 

 
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$ 4.761,86 (quatro mil setecentos e 

sessenta e um reais e oitenta e seis centavos). As consignações referem-se à retenção de INSS, IRRF/COFINS/CLSS/PIS 

e mensalidades/contribuições sindicais sobre a folha de pagamento. 
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e) Créditos de terceiros 

 
O Valor registrado na contabilidade na conta Créditos de terceiros em 31/12/2018 é de R$ 1.835,97 (mil oitocentos e trinta e 

cinco reais e noventa e sete 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 2018, o Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região Ba apresentou um Superávit 

Acumulado no valor de R$ 2.593.230,62 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil duzentos e trinta reais e sessenta e dois 

centavos). 

 

Demonstração do Patrimônio Líquido                     2018                         2017 

       

Superávit/Déficit do exercício.................................R$   (100.535,41)             R$    691.553,97 

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

(=) Patrimônio Líquido .........................................R$ 2.593.230,62              R$ 2.693.766,03 

 

 O Patrimônio Líquido teve um decréscimo de R$ 100.535,41 (cem mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), correspondente a uma diminuição de aproximadamente 3,88% em relação ao exercício de 2018.  

127



 

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 201 um Déficit Patrimonial no valor de R$ 100.535,41 (cem mil, quinhentos e trinta 

e cinco reais e quarenta e um centavos). A composição do Déficit Patrimonial em 2018 foi a seguinte: 

 
Resultado Patrimonial 2018 

 
a) Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) ..................   R$  2.664.334,10 

b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) ............... R$ (2.764.869,51) 

c) (=) Déficit Patrimonial apurado em 31/12/18 ................ R$   (100.535,41) 

 

 O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2018 foi realizado com base no regime de competência da receita e 

despesa, escriturados no sistema patrimonial. 
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Resultado Patrimonial 2017 

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

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

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

 
 

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 31/12/2018, conforme artigo 102 da Lei nº 4.320/64, foi um Déficit de R$ 

167.610,92 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e dez reais e noventa e dois centavos), conforme demonstramos: 

 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2018 

 
a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/18..............R$    2.686.214,03 

b) (-) Crédito Empenhado  31/12/18 ....................................R$ (2.853.824,95 ) 

c)  (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/18 ....R$      (167.610,92) 
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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 

 
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 31/12/18 é um Superávit no valor de R$ 2.055.241,18 (dois milhões e cinquenta e 

cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), apurado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2018, 

conforme demonstramos: 

 
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2018 

 
a) Saldo Disponível apurado em 31/12/18 ............................ R$ 2.088.530,02 

b) (-) Passivo Financeiro em 31/12/18 ................................. R$    (33.288,84) 

c)  (=) Superávit Financeiro em 31/12/18 ............................R$  2.055.241,18 
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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 

 

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. 

131



 

 
 
 
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 2018 não possui coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, dessa forma, não há 

transações com partes relacionadas dessa natureza. 

 

Salvador, 22 de abril de 2019. 

 

Antonio Carlos Paim Cardos Junior 

CRC BA nº 022118/O-5 

Assessor Contábil do CRESS/BA 
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9. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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9.1 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
 

Referências:
 
Ações Estratégicas Continuadas do Conjunto CFESS-CRESS, 2016, Documento disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/FolderAcoesEstrategicas-Livreto2016.pdf
  
Bandeiras de luta do Conjunto  CFESS-CRESS, Documento disponível  em: http://www.cfess.org.br/arquivos/FolderBandeiradeLutas-
Livreto.pdf
 
Código de Ética do/a Assistente Social -  Lei 8.662/93 de Regulamentação da Profissão *Aprovado em 13 de Março de 1993 Com as
alterações Introduzidas pelas Resoluções CFESS nº290/94, 293/94, 333/96 e 594/11, disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf
 
Diretrizes para Gestão do Trabalho do Conjunto CFESS/CRESS, documento disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/Diretrizes-gestaoDoTrabalho-2015.pdf
 
Planejamento CRESS-BA 2018, disponível em:
https://docs.wixstatic.com/ugd/4e4fc6_4599c360ea024232b9e6f1df513e2faa.pdf
 
Política  Nacional de Comunicação - 3º edição – Brasilia, 2017. Disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/3a-PoliticaComunicacaoCfessCress-2016.pdf
 
Relatório Final do 46º Encontro Nacional CFESS-CRESS, 2017, disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/Relatorio-46nacional2017Final.pdf
 
Relatório Final do 47º Encontro Nacional CFESS-CRESS, 2018, disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/Relatorio-Nacional-2018-_FINAL.pdf
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RESOLUÇÃO CFESS Nº. 512/2007 de 29 de setembro de 2007 que institui a Política Nacional de Fiscalização do Conjunto CFESS-CRESS ,
disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/pnf.pdf
 
RESOLUÇÃO CFESS Nº. 582/2010 de 1 de julho de 2010 que Regulamenta a Consolidação das Resoluções do Conjunto CFESS/CRESS
http://www.cfess.org.br/arquivos/582.pdf
 
RESOLUÇÃO CFESS Nº. 777/2016 de 21 de novembro de 2016 que institui a Política Nacional de Enfrentamento a inadimplência no âmbito
do conjunto CFESS-CRESS; disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/Res777-2016.pdf
 
RESOLUÇÃO CRESS-BA Nº 1/2014, de 10 de outubro de 2014, que Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Funcionários do
Co n s e l h o   R e g i o n a l   d e   S e r v i ç o   S o c i a l   d a   5 º .   R e g i ã o ,   d i s p o n í v e l   em :   h t t p : / / www . i n . g o v . b r /m a t e r i a / -
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/36469337
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10. ANEXOS E APÊNDICES
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10.1 - ANEXOS E APÊNDICES
 

Não se aplica à entidade
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