
Objetivo geral: Desenvolver ações para viabilizar e aprimorar o processo de orientação e fiscalização

Objetivo estratégico: 

N. P/A Ações Metas Resultados esperados/Indicadores Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento Rubricas 2020

1 P 

Realizar incidência política junto aos 

órgãos de controle do sistema de 

justiça, com vistas a materializar o 

enfrentamento das requisições 

indevidas e precarização de trabalho

1- Manter e desenvolver  atividades junto ao sistema de 

justiça; 2- Estreitar a relação do CRESS com os órgãos de 

justiça, realizando reuniões anuais com o TJ para discutir as 

demandas do Serviço Social; 3- Promover amplo debate 

com a categoria sobre a atuação do assistente social no 

sistema sócio jurídico, através de um debate em Salvador e 

outro no interior do estado; 4- Construir Nota Técnica sobre 

as demandas da justiça para o/a assistente social no estado 

da Bahia.

Ampliar em 30% o dialogo com as 

comarcas no interior
jan/19 dez/19  R$           9.100,00  COFI 

Evento R$ 5.000,00                                                                      

Diária Palestrante R$ 220,00 x 3 = R$ 660,00                 

Passagem Palestrante R$ 1000,00                                        

Diária Fiscalização R$ 220,00 x 2 X 2 = R$ 880,00            

Diária Diretoria R$ 220,00 x 2 X 2 = R$ 880,00        

Ressarcimento Transporte Conselheiro R$ 120,00        

Serviços Postais R$ 560,00

 R$                                9.100,00 

2 A

Produzir estudos e realizar ações sobre 

bancos de peritos, terceirização, 

responsabilidade em audiências e 

contra laudo. 

1- Promover debate com a categoria; 2- Emitir nota técnica 

para orientar os profissionais de serviço social que atuam 

no sistema jurídico; 3- Promover ciclo de debates com a 

associação de peritos.

Capacitar 30% dos profissionais que 

atuam em instituições do sistema 

jurídico

jan/19 dez/19  R$           5.360,00  COFI 

Serviço de apoio Adm R$ 5.000,00                                            

Ressarcimento transporte Conselheiras                                   

R$ 120 x 3 = R$ 360,00                                  

 NÃO VAI ACONTECER EM 

2020 

3 A

Promover debates com as/os 

assistentes sociais sobre a atuação 

profissional nas comissões de avaliação 

disciplinar, de monitoramento e 

comissões técnicas de classificação 

previstas no Sinase e na LEP, com vistas 

à orientação da categoria. 

1- Realizar 2 encontros - CICLO DE DEBATES: com as/os 

assistentes sociais sobre a LEP e o sistema SINASE; 2-

Orientar  os profissionais de serviço social que atuam no 

sistema jurídico.

Capacitar em 30% os profissionais 

que atuam em instituições do 

sistema jurídico

jan/19 dez/19  R$         11.100,00  COFI 

Evento R$ 5.000,00                                                                      

Diária Palestrante R$ 220,00 x 3 = R$ 660,00                 

Passagem Palestrante R$ 1.000,00                               

Passagem Fiscalização R$ 1.000,00 x 2 = R$ 2.000,00                                

Diária Fiscalização R$ 220,00 x 2 X 2 = R$ 880,00    Passagem 

Diretoria R$ 1.000,00                                             Diária 

Diretoria R$ 220,00 x 2 = R$ 440,00        Ressarcimento 

Transporte Conselheiro R$ 120,00        

 NÃO VAI ACONTECER EM 

2020 

4 P 

Implementar o sistema de 

cadastramento nacional dos campos de 

estágio, com vistas a subsidiar a 

supervisão direta, ampliando as 

estratégias de utilização junto às UFAs. 

1- Otimizar o processo de fiscalização nos campo de 

estágio; 2- Facilitar o processo de credenciamento de 

campo de estágio de acordo com os novos moldes do 

Conjunto; 3- Cumprir o que determina a Res. CFESS 

533/2008

Ampliar em 15% o credenciamento 

dos campos de estágios para 2018
jan/19 dez/19  R$                       -   Custo contemplado pela ação de n.14  ação se mantém 

5 P 

Aprofundar a discussão sobre as 

competências e atribuições privativas 

do/a assistente social, contemplando o 

material técnico sigiloso e requisições 

de natureza inter, multi e 

transdisciplinar. 

1- Aprofundar a discussão sobre as competências e 

atribuições privativas do/a assistente social; 2- Socializar as 

normativas sobre competências e atribuições privativas; 3- 

Ampliar o debate com a categoria sobre as legislações 

especificas do Serviço Social.

Ampliar em 50% os debates sobre os 

art.4 e 5 da Lei 8.662/93
jan/19 dez/19 -R$                      Custo contemplado pela ação de n.14  ação se mantém 

6 P 

Desenvolver ações políticas em relação 

à incompatibilidade da atuação da/o 

assistente social em ações de 

conciliação e mediação de conflitos, 

aprofundar o debate e elaborar 

posicionamento em relação à atuação 

da/o assistente social em outras 

práticas de autocomposição de conflitos 

(justiça restaurativa e ações 

congêneres) propostas pelo CNJ e 

outros órgãos. 

1- Ampliar o debate com a categoria através de participação 

na comissão sócio jurídica; 2- Realizar cadastramento do 

assistente sociais que atuam em instituições  onde se 

desenvolvam ações de conciliação e mediação de conflitos e 

em outras práticas de autocomposição de conflitos.

Cadastrar 100% dos profissionais 

que atuam em instituições  onde se 

desenvolvam ações de conciliação e 

mediação de conflitos e em outras 

práticas de autocomposição de 

conflitos.

jan/19 jul/19 -R$                     Custo contemplado pela ação de n.14
 NÃO VAI ACONTECER EM 

2020 
COFI

COFI

COFI

COFI

COFI

COFI

PLANO DE AÇÃO 2018     -   EIXO: ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PLANO DE AÇÃO 2018 EIXO: ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Responsável

UNIDADE RESPONSÁVEL: COFI

Ação estratégica: Orientar e fiscalizar o exercício profissional de Assistentes Sociais na jurisdição



7 A

Aprofundar debates sobre o exercício 

profissional em Comunidades 

Terapêuticas, considerando o 

posicionamento contrário do Conjunto à 

existência dessas instituições, a partir 

dos dados consolidados pelas 

fiscalizações realizadas pelos CRESS. 

1- Ciclo de debate - Aprofundar debates sobre o exercício 

profissional em Comunidades Terapêuticas; 2- Realização 

de visitas de fiscalização nas comunidades terapêuticas; 3- 

Levantamento das Comunidades terapêuticas no estado. 

Realizar visita de fiscalização em 

50% das comunidades terapêuticas
jan/19 jul/19 3.000,00R$            COFI Despesas com Fiscalização R$ 3.000,00

 NÃO VAI ACONTECER EM 

2020 

8 A

Aprofundar o debate sobre as 

atribuições e competências profissionais 

em cargos genéricos, com vistas à 

incidência política junto às instituições 

empregadoras, em defesa das 

prerrogativas profissionais. 

1- Aprofundar o debate sobre as atribuições e 

competências profissionais em cargos genéricos; 2- 

Defender o espaço profissional.

Ampliar a identificação em 30% de 

exercício profissional em cargos 

genéricos

jan/19 dez/19  R$                       -   Custo contemplado pela ação de n.14  ação se mantém 

9 A

Estimular o debate sobre as condições 

éticas e técnicas no exercício 

profissional das/os assistentes sociais 

com deficiência, defendendo-as com 

base na Lei Brasileira de Inclusão, a 

partir da pesquisa nacional do perfil 

profissional do/a assistente social 

1- Identificar numero de Assistentes sociais com deficiência 

no estado; 2- Estratégias de identificação das profissionais 

(fiscais ao realizar visita, pesquisa no fique ligado e mídias 

do CRESS); 3- Defender o exercício profissional das/os 

assistentes sociais com deficiência e a Lei Brasileira de 

Inclusão; 4- Debater as condições éticas e técnicas no 

exercício profissional das/os assistentes sociais com 

deficiência; 5-Divulgar a pesquisa nacional do perfil 

profissional do assistente social

Identificar em 100 % numero do 

assistente social com alguma 

deficiência 

jan/19 dez/19  R$           2.000,00  COFI Despesas com Fiscalização R$ 2.000,00
 NÃO VAI ACONTECER EM 

2020 

10 A

Emitir posicionamento e orientação 

sobre a atuação intersetorial da/o 

assistente social no atendimento da 

maternidade de mães usuárias de 

substâncias psicoativas, frente ao 

contexto de violação de direitos que 

vem se produzindo nesses espaços. 

1- Aprofundar debates do exercício profissional no 

atendimento em maternidade de mães usuárias de 

substâncias psicoativas; 2- Emitir posicionamento acerca da 

atuação intersetorial da/o assistente social no atendimento 

da maternidade de mães usuárias de substâncias 

psicoativas; 3- Orientar  a atuação intersetorial da/o 

assistente social no atendimento da maternidade de mães 

usuárias de substâncias psicoativas.

1- Levantamento de 100% dos 

Hospitais/maternidades no estado 

da Bahia; 2-Orientar  em 100 % os 

assistentes sociais que atuam 

Hospitais/maternidades no estado 

da Bahia sobre a temática.

jan/19 dez/19 -R$                     Custo contemplado pela ação de n.14
 NÃO VAI ACONTECER EM 

2020 

11 P 

Intensificar a luta pela realização de 

concursos públicos para assistentes 

sociais, tendo em vista as recentes 

legislações que precarizam o trabalho 

profissional.  

1- Fomentar a realização de concursos públicos para 

assistentes sociais no Estado da Bahia; 2- Defender o 

exercício profissional sem precarização de vínculos 

trabalhistas; 3- Lutar por melhores condições e relações de 

trabalho.

Sensibilizar 50% dos gestores de 

instituições visitadas pela 

fiscalização, acerca da importância 

do concurso

jan/19 dez/19 1.400,00R$            COFI Serviços postais R$ 1.400,00  R$                                1.470,00 

12 A
Socializar os dados das visitas realizadas 

no interior do estado da Bahia

1- Ampliar o debate com a categoria sobre os processos de 

trabalho e as condições ética e técnicas do exercício 

profissional.

 Manter os seminários de 

socialização das ações de 

Fiscalização 

jan/19 dez/19 -R$                     Incluir a realização de 03 eventos no interior do estado  ação se mantém 

13 P

Otimizar e qualificar o processo de 

fiscalização e atuação política do CRESS, 

considerando a continuidade das 

atividades de descentralização das 

ações, provocando ampliação das 

demandas apresentadas ao CRESS

1- Otimizar os processos de trabalho da fiscalização; 2- 

Garantir condições de trabalho seguro aos assistentes 

sociais fiscais; 3- Ampliar a inserção da fiscalização em todo 

o estado; 4- Garantir o sigilo das informações.                                                                                 

1- Contratar empresa de transporte 

particular para realizar o 

deslocamento, intermunicipal e 

intramunicipal, das assistentes 

sociais fiscais em atividade; 2- 

Aquisição de 04 celulares com 

acesso a internet; 3- Aquisição 02 

tablets para visita externa.

jan/19 abr/19  R$         82.000,00  COFI 
Serviços de apoio adm e operacional R$ 70.000,00               

Máquinas e equipamentos R$ 12.000,00                                 
 R$                              86.457,00 

COFI

COFI

COFI

COFI

COFI

COFI

COFI



14 P
Realização de visitas técnicas, de 

denúncia e de rotina da Fiscalização

1- Realizar visitas de fiscalização nos municípios do estado 

da Bahia; 2- Averiguar  as denuncias recebidas pelo CRESS; 

3- Realizar visitas rotineiras de fiscalização em entidades 

públicas e privadas prestadoras de serviços específicos 

relativos ao Serviço Social ou que possuam setores 

denominados “Serviço Social”; 4- Realizar visitas de 

averiguação de irregularidades em entidades públicas e 

privadas prestadoras de serviços específicos relativos ao 

Serviço Social ou naquelas que possuam em seus quadros 

funcionais pessoas exercendo ilegalmente atribuições de 

Assistente Social; 5- Verificar as condições físicas, técnicas e 

éticas no exercício profissional do Assistente Social, tendo 

como referência a Lei 8662-93, a Resolução CFESS 493-06; 6- 

Realizar a lacração de material sigiloso caso inexista 

profissional habilitado para substituir o Assistente Social 

demitido, exonerado ou afastado por qualquer motivo; 7- 

Assegurar a defesa do espaço profissional e a melhoria da 

qualidade de atendimento aos usuários do Serviço Social.

1- Ampliar em 30%o numero d 

visitas de rotina da fiscalização; 2- 

Realizar averiguação de 100% das 

denuncias registradas na 

fiscalização.

jan/19 dez/19 30.000,00R$          COFI 

 Diária R$ 10.000,00                                                           

Passagem R$ 10.000,00                                                     

Despesas de pronto atendimento: R$ 10.000,00 

 R$                              31.500,00 

15 P

Estimular e garantir a participação das 

Assistentes Sociais Fiscais nos eventos 

do conjunto CFESS/CRESS e em outros 

eventos nas áreas de inserção 

profissional

1- Participar  do 48º CFESS/CRESS em Belém com 02 (dois) 

membro da fiscalização; 2- Participar do 16º Encontro 

Descentralizado da Região Nordeste na cidade de Recife - 

PE, com 05 (cinco) membros da fiscalização; 3- Participar 

com  no mínimo 01 membro da fiscalização dos eventos do 

conjunto CFESS/CRESS; 4- Garantir a participação de no 

mínimo 01 membro da fiscalização em eventos gerais na 

área de Serviço Social; 5- Garantir a participação de 05 

membros da fiscalização no seminário nacional de serviço 

social e direitos humanos no Rio de Janeiro; 6- Seminário 

Comemorativo da A.S promovido pela Editora Cortez - 04 

Agentes Fiscais. 

Promover a capacitação de 100% 

das assistentes sociais fiscais; 
jan/19 dez/19 39.440,00R$         COFI

Passagem Fiscalização = R$ 19.600,00                                      

Diária Fiscalização R$R$ 19.040,00                                 

Inscrição curso - R$ 800,00

 R$                              41.412,00 

16 A

Orientar a categoria e a sociedade em 

geral sobre questões referentes à 

fiscalização profissional e

exercício ilegal em casos de denúncia e 

outras atividades político-pedagógica.

1- Produzir materiais informativos referentes à fiscalização 

e instrumentos normativos; 2- Divulgar normativas e 

produções de comunicação do conjunto CFESS/CRESS; 3- 

Produzir pareceres técnicos referentes à fiscalização; 4- 

Construção de documento para as IES.

Ampliar em 50 % a publicação de 

materiais, informativos e outras 

peças de comunicação sobre a 

fiscalização para a categoria de 

assistente sociais

jan/19 dez/19  R$           3.000,00 COFI  Serviços gráficos R$ 3.000,00  R$                                3.150,00 

17 A
Realizar 12 (doze) reuniões anuais da 

COFI

1- Otimizar os processos de trabalho da fiscalização; 2- 

Cumprir o  que determina a PNF (Política Nacional da 

Fiscalização).

Realizar 100% das reuniões da COFI jan/19 dez/19 1.440,00R$           COFI

Ressarcimento transporte conselheiras                                          

R$ 40 x 12 = R$ 480,00                                                

Ressarcimento transporte colaboradores                                

R$ 40 x 12 = R$ 480,00                                                                       

Ressarcimento alimentação diretoria                                       

R$ 40 x 12 = R$ 480,00

 R$                                1.512,00 

Total da COFI 2019 187.840,00R$       Total gasto 2020 174.601,00R$                            

COFI

COFI

COFI

COFI


