
N. P/A Ações Metas Resultados esperados/ Indicadores Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

Objetivo geral: Interiorização das ações políticas do CRESS-BA

N. P/A Ações Metas Resultados esperados/ Indicadores Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

1
Elaborar folder explicativo sobre o papel do 

NUCRESS com tiragem de 1000 exemplares

1- Levantamento de informações; 2- Elaboração do 

folder; 3- Organização gráfica; 4- Impressão; 5- Enviar 

o material informativo para todos os NUCRESS; 6- 

Divulgar material digital no site do CRESS.

Orientar a categoria, com vista à 

sensibilização desta em relação ao 

papel do CRESS-BA

jan/19 abr/19  R$                          -   Interiorização Conjugado com a comissão de Comunicação Coord. Interiorização

 NÃO VAI 

ACONTECER EM 

2020 

2
Realizar reunião ampliada com representante 

de cada NUCRESS

Realizar 01 reuniões ampliadas, a fim de discutir com 

as representações questões relacionadas aos núcleo e 

o conselho. Conjugada com as reuniões ampliadas nas 

macrorregiões.

Participação das representações dos 

NUCRESS e avanço nas discussões 

pautadas;

mar/19 mar/19  R$             1.240,00 
Comissão 

Interiorização
Coord. Interiorização 20.660,00R$        

3
Apoiar atividades dos NUCRESS, de acordo 

com apresentação do Plano de Trabalho

1- Levantar planos de ação dos NUCRESS; 2- Priorizar e 

organizar calendário de ações; 3-Mobilizar a 

participação das assistentes sociais nas ações dos 

NUCRESS; 4- Realizar X ações por NUCRESS 

Interiorizar as ações do CRESS jan/19 nov/19  R$                          -   
Comissão 

Interiorização
Coord. Interiorização 3.200,00R$          

4

Realizar reuniões ampliadas/oficinas nas 

macrorregiões no Estado da Bahia nos 

NUCRESS com a participação dos GTs: COFI, 

CPE, Inscrição e Formação Profissional.

1- Realizar 5 reuniões ampliadas no interior do estado. 

Conjugado com o 15 de maio

Realizar reunião em todas as 

macrorregiões
 R$             3.740,00 

Comissão 

Interiorização

Diária Colaboradores R$ 110 x 1 x 20 = R$ 2200,00                                                                                             

Reembolso passagem colaboradores                                                   

R$ 154,00 x 10 = R$ 1.540,00  

Coord. Interiorização 20.660,00R$        

5

Garantir a participação dos conselheiros na 

reunião de interiorização bimestral articulado 

com o pleno

 R$                          -   Interiorização Conjugado com a reunião ampliada nas macrorregiões Coord. Interiorização  ação se mantém 

Total da ação estratégica 2019  R$             4.980,00 
Total da ação 

estratégica 2020
44.520,00R$        

Objetivo geral: 

Objetivo estratégico: 

N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

1 A
Reunião semestral com representantes dos 

NUCRESS

Realizar duas reuniões uma a casa semestre com 

representantes dos NUCRESS em Salvador

 Realização de reuniões com 

participação de assistentes sociais 

da base

mar/19 jul/19 Comissão Interiorização  ação se mantém 

2 P
Encontro Interiorização com foco na 

discussão sobre seccional
Realizar encontro para 60 pessoas; 

Realização de Encontro com 

participação de assistentes sociais 

da base

Comissão Interiorização mantém?

3 A
Realizar reuniões nos NUCRESS com foco no 

debate sobre interiorização
Realizar reuniões em 8 NUCRESS em 2018

Realização de reuniões com 

participação de assistentes sociais 

da base

Comissão Interiorização  ação se mantém 

Total da ação estratégica 2019  R$                          -   
Total da ação 

estratégica 2020
 R$                       -   

Objetivo geral: 

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 - EIXO: SEGURIDADE SOCIAL

PLANO DE AÇÃO  2019-2020  EIXO SEGURIDADE SOCIAL   DELIBERAÇÃO UNIDADE RESPONSÁVEL:  INTERIORIZAÇÃO

Ação estratégica: Atividades  em interface entre as comissões

PLANO DE AÇÃO 2018 SEGURIDADE SOCIAL - UNIDADE RESP.: COMISSÃO INTERIORIZAÇÃO

Ação estratégica: Articulação com Núcleos de Assistentes Sociais no Interior do estado da Bahia

Ação estratégica: 

PLANO DE AÇÃO  2019-2020  EIXO SEGURIDADE SOCIAL   DELIBERAÇÃO UNIDADE RESPONSÁVEL:  INTERIORIZAÇÃO



Objetivo estratégico: 

N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

1 A
Reunião Descentralizadas sobre Assistência 

Social em 7 municípios do interior do Estado

Articular com a comissão interiorização ações 

conjuntas de  descentralização das ações do CRESS 

com vistas à orientação a profissionais no interior do 

Estado.

atingir uma média de 140 

profissionais 
jan/19 nov/19  R$             2.380,00 

Comissão Seguridade Social 

/Interiorização
mantém?

2 A

Fomentar discussão junto a categoria sobre a 

situação de investimentos nas políticas 

públicas de assistência social e promover 

momentos sobre instrumento de 

planejamento – PPA/LDO/LOA e Execução 

orçamentária – e cofinanciamento 

obrigatório

Ver possibilidade de articular discussão através do 

fórum de trabalhadores do suas; 2- Realizar rodas de 

conversa em articulação com os NUCRESS.

Publicizar 100% das ações e de  

material produzido
jan/19 nov/19

Comissão Seguridade Social 

/Interiorização
mantém?

3 P
Interiorização das ações da comissão de 

saúde

Descentralizar as ações da comissão de saúde, 

propiciando a interiorização das ações.

Realizar 06 atividades ao ano em 

parcerias com o NUCRESS
jan/19 nov/19

Comissão Seguridade Social 

/Interiorização
mantém?

4 P
Interiorização das ações da comissão de 

Direito a cidade

1- Proporcionar aos profissionais que atuam no 

interior do estado da Bahia, debates sobre os temas de 

direito a cidade, de forma a fortalecer a interiorização; 

2- Descentralizar as ações da comissão de direito a 

cidade, através da comissão de seguridade ampliada e 

interiorização.

Realizar ações em parceria com a 

comissão de interiorização e 

seguridade ampliada

jan/19 nov/19
Comissão Seguridade Social 

/Interiorização

5 A
Seminário Regional de Direito a Cidade nas 

comemorações do 15 de maio

1- Realizar Seminário Regional de Direito a Cidade, afim 

de fomentar a discussão em relação ao direito a 

cidade; 2- Proporcionar aos participantes,  debate do 

tema de forma ampla, multidisciplinar e articulada com  

atores envolvidos na questão

Realizar 01 seminário de direito a 

cidade para 120
jan/19 nov/19

Comissão Seguridade Social 

/Interiorização

6 A
Reuniões descentralizadas da Comissão 

Previdência Social

Realizar reuniões temáticas da comissão de 

Previdência em 4 municípios onde há sede de 

gerências da Previdência

Realização de sete reuniões 

temáticas
jan/19 nov/19

Comissão Seguridade Social 

/Interiorização

7 A

Realizar no interior do estado  atividades 

sobre o trabalho do assistente social na 

educação 

Realizar 04 atividades em municípios do interior do 

Estado
Participação de 200 profissionais jan/19 nov/19

Comissão Seguridade Social 

/Interiorização

Total da ação estratégica 2019  R$             2.380,00 
Total da ação 

estratégica 2020
 R$                       -   

Objetivo geral: 

N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

Ação estratégica: Orientar a atuação de Assistentes Sociais na Previdência Social

PLANO DE AÇÃO  2019-2020  - EIXO: SEGURIDADE SOCIAL

PLANO DE AÇÃO 2018 SEGURIDADE SOCIAL - DELIBERAÇÕES N 3,6 UNIDADE RESP.: COMISSÃO PREVIDÊNCIA



1 A
Realizar  reuniões ordinárias da comissão  

Previdência

1- Realizar no mínimo 10 reuniões da Comissão de 

Previdência Social na capital e no interior, em parceria 

com os NUCRESS e demais comissões de Seguridade 

Social; 2- Dialogar sobre temáticas relacionadas ao 

Serviço Social na Previdência Social e Benefício de 

Prestação Continuada (BPC); 3- Ampliar o numero de 

participantes nas reuniões; 4- Realização de duas 

reuniões com a comissão de Saúde e a Comissão de 

Assistência Social do CRESS/BA para discussão de 

ações conjuntas; 5- Articular com a Comissão de Saúde 

e a Comissão de Assistência Social do CRESS-BA ações 

conjuntas em defesa das políticas de Seguridade 

Social; 6- Ampliação das discussões interseccionais às 

três comissões; 7- Construir ações em conjunto com 

conselhos de direitos, movimentos sociais e sindicais,  

sistema de garantia de direitos para a defesa do 

Serviço Social e da Reabilitação Profissional da 

Previdência.

Ampliar a participação de 

assistentes sociais do INSS, ampliar 

o debate acerca do Serviço Social 

previdenciário e atuação 

profissional no instituto, 

jan/19 nov/19  Comissão Previdência 

Diária Diretores R$ 220 X 1 x 1 = R$ 220 (quantas? 10)                                                                                          

Diária Colaboradores R$ 220 X 2 x 1 = R$                                            

Passagem diretores R$ 1.400,00 x 6 = R$                                       

Passagem colaboradores R$ 1.400,00 x 6 = R$                                   

Reembolso passagem colaboradores R$ 400 x 4 = R$                           

Reembolso passagem Diretoras R$ 400 x 4 = R$ 

Coor. Comissão Previdência  mantém? 

3 A
Realizar Oficinas sobre temas específicos do 

Serviço Social na Previdência

Realizar três oficinas com temas sobre: 1- Sigilo 

profissional e Instrumentais técnico-operativos do 

Serviço Social da Previdência, 2- Ações técnicas e 

políticas de fortalecimento do Serviço Social do INSS e 

3- Deficiência e inclusão social.

Capacitação acerca da dimensão 

técnico-operativa do Serviço Social, 

ampliação do debate sobre 

atribuições e  competências do/da 

assistente social no INSS, 

mapeamento sobre desvio de 

funções no Instituto, articulação 

com a comissão de saúde do CRESS, 

entidades e organizações de apoio e 

defesa dos direitos da pessoa com 

deficiência.

fev/19 out/19  Comissão Previdência 

Diária Diretores R$ 220 X 1 x 1 = R$ 220     (quantas? )                                                 

Diária Colaboradores R$ 220 X 2 x 1 = R$                                            

Passagem diretores R$ 1.400,00 x 6 = R$                                       

Passagem colaboradores R$ 1.400,00 x 6 = R$                                   

Reembolso passagem colaboradores R$ 400 x 4 = R$                           

Reembolso passagem Diretoras R$ 400 x 4 = R$ 

Coor. Comissão Previdência  não mantém? 

4 P

Realizar Pesquisa sobre condições de 

trabalho do/da assistente social na 

Previdência 

1- Detalhar etapas da pesquisa e instrumentalização; 2- 

Envolver a totalidade de assistentes sociais do INSS na 

Bahia, dar ampla publicização dos resultados, elaborar 

relatório sobre o INSS enquanto espaço sócio-

ocupacional de assistentes sociais com apresentação 

nos eventos comemorativos do 15 de Maio e no 

Encontro Nacional em defesa da Previdência Social e 

do Serviço Social no INSS.  

Publicação da sistematização da 

pesquisa em todas as mídias do 

CRESS e construção de materiais 

sobre o Serviço Social da 

Previdência na Bahia. 

fev/19 out/19  Comissão Previdência impressão (qual a quantidade e tipo de impresso?) R$700,00 Coor. Comissão Previdência  não mantém? 

5 A

Elaboração de Protocolo de orientação sobre 

atuação do/da assistente social na 

Previdência

1- Levantamento de dados através da mobilização de 

assistentes sociais que atuam na previdência; 2- 

Definição de metodologia; 3- Sistematização das 

informações protocolares; 4- Publicização do Protocolo

Orientação acerca das 

competências, atribuições do/da 

assistente social na Previdência e 

sobre desvio de funções.

mar/19 jul/19  Comissão Previdência Coor. Comissão Previdência não mantém?

6

Estimular a participação de assistentes 

sociais do INSS nos conselhos municipais e 

estaduais do idoso e da pessoa com 

deficiência.

Garantir a participação de pelo menos 5 profissionais 

nos conselhos municipais e estaduais do idoso e da 

pessoa com deficiência

Articulação com outros sujeitos 

visando o fortalecimento do Serviço 

Social previdenciário enquanto 

direito da população, com ênfase 

para pessoas idosas e pessoas com 

deficiência.

jan/19 dez/19  Comissão Previdência Coor. Comissão Previdência mantém?

7 P

Realizar o III Encontro Estadual em defesa do 

Serviço Social e da Reabilitação Profissional 

do INSS.

Realizar evento estadual para discussão de temas 

relacionados à atuação de assistentes sociais do INSS 

na Bahia.

Fortalecimento da categoria, 

formação política, capacitação de 

assistentes sociais do INSS e ações 

de defesa da Previdência Social.  

quando?  Comissão Previdência Coor. Comissão Previdência não mantém?



8
Realizar estudo acerca do trabalho do/da 

assistente social no contexto do INSS Digital.

1- Mapear os procedimentos de trabalho e impactos 

na atuação do/da assistente social da Previdência a 

partir da implantação do projeto INSS Digital; 2- 

Sistematizar dados coletados no mapeamento; 3- 

Realizar análise dos dados e estudo sobre o impacto no 

trabalho; 4- Dar ampla  divulgação sobre o impacto do 

INSS Digital na atuação do Serviço Social.

Divulgação do estudo sobre o 

impacto do INSS Digital na atuação 

do Serviço Social para orientação do 

trabalho profissional.

quando?  Comissão Previdência Coor. Comissão Previdência  não mantém? 

Total da ação estratégica 2019  R$                          -   
Total da ação 

estratégica 2020
 R$                       -   

N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

2 A

Articular reuniões com diretores e 

coordenadores de escolas publicas para 

discutir/ divulgar  a importância do assistente 

social na educação

Divulgar o trabalho do assistente social na Educação

 Engajamento de demais 

profissionais da educação na luta 

pela inserção do assistente social  

jan/19 nov/19  Comissão Educação 3 ressarcimentos  Comissão de Educação 

3

Promover/articular uma ampla discussão 

sobre a permanência  na Política de 

Assistência Estudantil; 

1- Realizar a discussão com 30 profissionais que atuam 

na área; 2- Realização de debates transversais com 

outras comissões; 3- Articular com o 15 de maio.

 Ampla discussão sobre a 

permanência  
jan/19 nov/19  Comissão Educação  Comissão de Educação 

4

Articular a realização de duas sessões para 

discutir a inserção do Assistente Social na 

Educação, através de incidência junto a 

parlamentares.

1- Visitar os  gabinetes de vereadores e deputados 

para  divulgar e sensibilizar para a importância do 

Assistente Social na Educação; 2- Realizar uma sessão 

na Câmara de Vereadores; 3- Realizar uma sessão na 

Assembleia Legislativa.

 Apoio dos Parlamentares para 

elaboração de aprovação de lei que 

incluam o Assistente Social em 

unidades escolares 

jan/19 nov/19  Comissão Educação 2 RESSARCIMENTOS  Comissão de Educação 

5 A

Produzir material informativo sobre o 

trabalho do assistente Social na Educação e 

divulgar normativos do CFESS sobre o tema

1- Levantamento de dados; 2- Autorização de autoras 

para divulgar no site do CRESS; 3- Passos para a 

publicação; 4- Divulgar material virtual.

 Ampla divulgação para sociedade 

sobre o fazer profissional da/o 

Assistente Social na educação 

jan/19 nov/19  Comissão Educação ver com a comunicação a produção de material  Comissão de Educação 

6 A
Estimular a participação em Conselho 

Estadual e/ou municipal de Educação

1- Participação em Conselho Estadual de Educação; 2- 

Participação em 6 reuniões.

Participação de Assistente Social no 

Conselho de educação
 Comissão Educação 6 ressarcimentos Comissão de Educação

Total da ação estratégica 2019  R$                          -   
Total da ação 

estratégica 2020
 R$                       -   

N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

1 A

Promover articulações com vistas a

elaboração e aprovação de uma política

nacional de assistência estudantil

Mobilizar as assistentes sociais da Bahia para construir

coletivamente o diálogo sobre a política nacional de

assistência estudantil garantindo a obrigatoriedade

do/a assistente social na equipe de referencia, na

gestão e na operacionalização dessa política.

Ampla discussão regional sobre 

Serviço Social na Educação
jan/19 nov/19  Comissão Educação ressarcimento - caso de vir alguém dos NUCRESS 5 Comissão de Educação -R$                    

Total da ação estratégica 2019  R$                          -   
Total da ação 

estratégica 2020
 R$                       -   

N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

1 P

Fazer uma pesquisa/ levantamento sobre as 

Unidades de Formação que disponibilizam a 

disciplina "Educação" nos currículos de 

Serviço Social. 

1- Realizar mobilização junto às unidades de ensino. 2- 

Realizar levantamento de disciplinas "Educação"; 3- 

Publicizar resultados; 4- Realizar em interface com a 

comissão de Trabalho e Formação Profissional.

Publicizar levantamento de 

disciplinas Educação nos currículos 

de Serviço Social da Bahia

jan/19 nov/19  Comissão Educação 
 Comissão Educação e Comissão 

Formação profissional 

Objetivo geral: Debater a concepção de Assistência Estudantil

UNIDADE RESPONSÁVEL: COMISSÃO EDUCAÇÃO

Ação estratégica: Aprofundar o debate sobre o Serviço Social  e a política de educação, de maneira a garantir espaços de discussão  através das comissões e núcleos do CRESS

Objetivo geral: Orientar Assistentes Sociais sobre o Serviço Social e a política de Educação

PLANO DE AÇÃO  2019-2020 -  EIXO SEGURIDADE SOCIAL   DELIBERAÇÃO 16

UNIDADE RESPONSÁVEL: COMISSÃO EDUCAÇÃO

Ação estratégica: Dar continuidade ás atividades relacionadas á luta do Serviço Social na Educação, articulando  com outras categorias profissionais , movimentos sociais e sindicatos ligados a Política de Educação comprometida com a emancipação humana

Objetivo geral: Orientar Assistentes Sociais acerca do Serviço Social na Educação

UNIDADE RESPONSÁVEL: COMISSÃO EDUCAÇÃO

Ação estratégica: Debater a concepção de assistência estudantil que potencialize um exercício profissional fundamentado no projeto ético político profissional e construir articulação com outras instancias  políticas para elaboração e aprovação  de uma política nacional de assistência estudantil, garantindo a obrigatoriedade  do/a assistente social na equipe 

de referencia, na gestão e na operacionalização dessa política

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: SEGURIDADE SOCIAL -  DELIBERAÇÃO 05

PLANO DE AÇÃO  2019-2020 -   EIXO SEGURIDADE SOCIAL   DELIBERAÇÃO 12



3 A

Promover uma discussão sobre as questões 

de gênero e raça no espaço escolar em 

consonância com a comissão de Etnia, 

Gênero e Raça sobre o serviço Social na 

Educação com/nas IES

1- Contactar IES; 2- Realizar 01 rodas de conversa em 

espaço escolar; 3- Realizar 06 rodas de conversa em 

IES em consonância com o Seminário nacional ética e 

DH

Atendimento a 20 profissionais e 

Orientação Sobre o papel do Serviço 

Social na Educação

jan/19 nov/19  Comissão Educação passagem para oficineira durante o seminário, ressarcimento Comissão de Educação

5 A
Realizar 8 reuniões ordinárias da Comissão 

Educação

Realizar 08 reuniões ao longo do ano sobre temáticas 

relacionadas ao Serviço Social na Educação

Qualificar o debate sobre o papel do 

Serviço Social na Educação
jan/19 nov/19  Comissão Educação Comissão de Educação

Total da ação estratégica 2019  R$                          -   
Total da ação 

estratégica 2020
 R$                       -   

N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

1 A
Realizar  reuniões ordinárias da comissão  

Assistência Social

1 - Realizar 8 reuniões durante o ano; 2- Dialogar sobre 

temáticas relacionadas ao Serviço Social na Assistência 

Social; 3- Ampliar o numero de participantes nas 

reuniões.

realização  de 8 reuniões com 

ampliação do numero de 

participantes da base

jan/19 nov/19 Comissão Assistência Social

2 A Manter o apoio e divulgar as ações do FETSUAS a organização dos FMTSUAS e FORTSUAS juntamente com os NUCRESS

1- Incentivar/mobilizar a categoria a participação nos 

Fóruns; 2- Divulgar nas mídias do CRESS as ações 

relativas aos Fóruns de trabalhadoras/es do SUAS.

 Divulgar material produzido em 

conjunto
jan/19 nov/19 Comissão Assistência Social

3 A

Manter o apoio e fortalecimento do controle 

social e a organização das assistentes sociais 

trabalhadoras do SUAS e sociedade em geral 

através do estimulo a articulação do FETSUAS-

Bahia.

1- Acompanhar o processo de implementação da 

gestão do trabalho do SUAS nas três esferas de 

governo, por meio da participação nos Fóruns dos 

Trabalhadores do SUAS e nos espaços de controle 

social e de organização política dos trabalhadores; 2- 

Participar da articulação de reuniões, sediar encontros 

e disponibilizar materiais produzidos. 3- Diálogo sobre 

defesa e regulação das condições e relações de 

trabalho, incluindo elaboração do plano de cargos, 

carreiras, salários e remuneração para os/as 

trabalhadores do SUAS, realização de concurso público 

especifico para a Política de Assistência Social e 

implementação da Política de Educação Permanente 

do SUAS.

Orientação acerca da importância 

da organização de 

trabalhadoras/es. 

jan/19 nov/19 Comissão Assistência Comissão Assistência Social

4 A
Estimular a participação em Conselho 

Estadual de Assistência Social - CEAS

Participação em Conselho Estadual de Assistência 

Social - CEAS

Participação de Assistente Social no 

Conselho Estadual de Assistência 

Social - CEAS

jan/19 nov/19 Comissão Assistência Comissão Assistência Social

5 A

Construção de material que dialogue com a 

linguagem de mídia informativa sobre a 

atuação de Assistentes Sociais.

1- Construir material que dialogue com a linguagem de 

mídia informativa sobre a atuação de Assistentes 

Sociais; 2- Produzir audiovisual de curta duração para 

explicar sobre a defesa da ampliação do acesso ao BPC 

para a sociedade; 3- Disseminar amplamente as 

informações  referentes ao acesso ao BPC em 

consonância com a comissão de comunicação e 

Previdência Social.

Divulgação ampla para a sociedade 

de material audiovisual informativo 

referente a avaliação do acesso ao 

BPC.

jan/19 dez/19 Comissão Assistência 
Comissão Assistência/ 

Comunicação/ Previdência

6 A

Priorizar ações em Defesa da Assistência 

Social articulando ações conjuntas com 

Universidades, Fórum de Trabalhadores e 

Usuários e Conselhos de Categoria e 

sociedade

Realizar 2 reuniões para Orientar Assistentes Sociais e 

sociedade sobre a importância da Política de 

Assistência Social.

Qualificação da representação 

externa e participação de 80% das 

Assistentes Sociais que representam 

o CRESS externamente

jan/19 dez/19 Comissão Assistência 
coordenação da Comissão 

Assistência 

7 A

Manutenção de reuniões ampliadas de 

orientação com representações externas do 

CRESS

1- Organizar reunião ampliadas com assistentes sociais 

que estão representando o CRESS nos Conselhos 

Municipais de Assistência Social da Bahia, visando 

fortalecer o controle social no SUAS.

Sistematização das discussões em 

forma de documento
mar/19 nov/19 Comissão Assistência 

coordenação da Comissão 

Assistência 

Ação estratégica: orientar e disciplinar a atuação profissional de assistentes sociais na assistência social

Objetivo geral: 

Objetivo estratégico: 

UNIDADE RESPONSÁVEL: COMISSÃO ASSISTÊNCIAPLANO DE AÇÃO  2019-2020 -  EIXO SEGURIDADE SOCIAL   DELIBERAÇÃO: 1, 2, 3,4, 10, 13, 15 



8 A

Promover ações, tendo em vista aprofundar 

a discussão sobre a atuação profissional 

junto aos povos e comunidades tradicionais e 

rurais para o acesso dessas populações às 

políticas públicas.

Realizar diálogos transversais através de ciclos de 

debates em interface com  as comissões de 

Interiorização, Etnia, Gênero e Raça e Previdência.

  Publicizar 100% das ações e de  

material produzido  
jul/19 ago/19 Comissão Assistência 

coordenação da Comissão 

Assistência 

9 A

Aprofundar o debate junto às/aos assistentes 

sociais sobre os direitos das pessoas com 

deficiência, considerando a aprovação da Lei 

nº 13.146, de 06 de julho de 2015 – Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) e as mudanças conceituais em 

vigor, conforme Convenção da ONU. 

[alteração de redação em 2015]

Realizar diálogos transversais através de ciclos de 

debates em interface com as Comissões de Previdência 

Social, Saúde e Sócio Jurídico.

  Publicizar 100% das ações e de  

material produzido  
jun/19 dez/19 Comissão Assistência 

coordenação da Comissão 

Assistência 

Total da ação estratégica 2019  R$                          -   
Total da ação 

estratégica 2020
 R$                       -   

N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

1 A

Manutenção da articulação da Frente 

Nacional contra a privatização da saúde na 

Bahia

Colaborar na rearticulação da Frente Nacional no 

Estado,  através da mobilização das  diversas 

instituições, conselhos de classe, grupos e movimentos 

que lutam pelo direito a saúde na Bahia.

Rearticulação da frente nacional de 

combate a privatização da saúde no 

Estado

jan/19 dez/19 Comissão de Saúde

2 A
Criação de protocolos na área de obstetrícia, 

atenção básica

Construir protocolos para subsidiar a ação profissional 

nos campos da atenção básica e da obstetrícia.

Elaborar 02 protocolos e distribuir 

1000 unidades.
jan/19 nov/19 Comissão de Saúde

3 A Mapeamento da rede Identificar a rede de assistência de saúde em Salvador
Mapear 70% da rede de serviços na 

área da saúde
jan/19 dez/19 Comissão de Saúde

4 A Mapeamento dos profissionais
Identificar as(os) assistentes sociais que atuam na rede 

de assistência a saúde em Salvador

Mapear 70% dos profissionais que 

atuam na rede de serviços na área 

da saúde

jan/19 dez/19 Comissão de Saúde

5 A

Trabalhar o tema saúde do trabalhador 

dentro do contexto da precarização da saúde 

e dos rebatimentos na categoria

Discutir o tema saúde do trabalho diante do cenário de 

precarização da saúde

Promover 01 evento especifico para 

o tema

Não foi realizado, 

proposta de diluir em 

seminário estadual da 

Frente em Defesa do 

SUS - sugestão de  ser 

em novembro/2018

jan/18 Comissão de Saúde

6 P Fortalecimento do controle social

Intensificar ações para o fortalecimento do controle 

social no SUS e ampliar a participação da categoria 

nesses espaços

Realizar campanha nas redes sociais 

do CRESS de divulgação, bem como 

acompanhar as reuniões dos 

Conselhos Estaduais de Saúde e do 

Conselho Municipal de Saúde de 

Salvador

jan/19 dez/19 Comissão de Saúde

7 P Visitas itinerantes da comissão de saúde
Realizar visitas, rodas de conversas nas diversas 

instituição de saúde
Realizar 8 visitas no ano jan/19 dez/19 Comissão de Saúde 

Total da ação estratégica 2019  R$                          -   
Total da ação 

estratégica 2020
 R$                       -   

UNIDADE RESPONSÁVEL: SAÚDE

Ação estratégica: Intensificar ações em defesa do SUS e das condições de trabalho dos (as) assistentes sociais na perspectiva de responsabilização  do Estado na condução das políticas sociais e contra as diversas modalidades de privatização da saúde, em articulação com os Fóruns e a Frente Nacional contra a privatização da Saúde.

EIXO: SEGURIDADE SOCIAL: DELIBERAÇÃO N 7

PLANO DE AÇÃO  2019-2020 EIXO: SEGURIDADE SOCIAL: DELIBERAÇÃO N 8, 14

PLANO DE AÇÃO  2019-2020

Objetivo geral: 

Objetivo estratégico: 

UNIDADE RESPONSÁVEL: COMISSÃO SAÚDE



N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

1 A

Realização do I Seminário Estadual sobre o 

trabalho do( a) Assistente Social na Política 

sobre drogas e saúde mental.

Discutir o tema  com vistas a garantir a articulação e 

mobilização da categoria com relação ao tema.

Realizar 01 seminário para 300 

pessoas
jan/19 dez/19 Comissão de Saúde 

2 A

Realização de oficinas sobre o trabalho do( a) 

Assistente Social na Política sobre drogas e 

saúde mental.

Discutir o tema  com vistas a garantir a articulação e 

mobilização da categoria com relação ao tema.
Realizar 02 oficinas jan/19 dez/19 Comissão de Saúde 

3 A

Realização de 02 reuniões ampliadas para 

discutir a Política Nacional de redução de 

danos

Discutir o tema diante do cenário da atual conjuntura 

de saúde.
Realizar 02 reuniões ampliadas

Diluída na reunião ampliada sobre saúde mental. E 

participação no seminário nacional de álcool e drogas
Comissão de Saúde 

Total da ação estratégica 2019  R$                          -   
Total da ação 

estratégica 2020
 R$                       -   

N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

1  Rodas de Conversas 

 Realizar Rodas de conversas com vistas no debate e 

troca de vivências cerca dos aspectos que perpassam  

pela  questão e  atuação profissional; dialogar sobre o 

trabalho  profissional e espaços ocupacionais

Realizar 02 rodas de conversas mar/19 nov/19  R$                          -   Direito a Cidade
Coordenação da comissão Direito 

à cidade

Total da ação estratégica 2019  R$                          -   
Total da ação 

estratégica 2020
 R$                       -   

Ação estratégica: Posicionamento contrário às legislações que permitem a degradação ambiental e que afetam diretamente as condições de vida nos diferentes territórios

Objetivo geral: Orientar Assistentes Sociais a respeito da legislação vigente

PLANO DE AÇÃO  2019-2020 -   EIXO SEGURIDADE SOCIAL  BANDEIRAS DE LUTA

Ação estratégica: Fortalecer a luta pela efetivação da reforma psiquiátrica e dos mecanismos de atenção aos usuários dos serviços de saúde mental, álcool e outras drogas, em articulação com o controle social e os movimentos sociais, na perspectiva de ampliação e consolidação de uma rede substutiva capaz de sustentar uma ação integral e antimanicomial.

Objetivo geral: 

Objetivo estratégico: 

UNIDADE RESPONSÁVEL: COMISSÃO DIREITO A CIDADE



N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

1  Oficinas Temáticas

1- Realizar 01 oficina temática; 2- Discutir o tema  com 

vistas na  articulação e mobilização da categoria com 

relação a temática; 3- Promover momentos para 

discussões a cerca dos vários aspectos que envolvem o 

direito a cidade; 4- Levantar as temáticas relacionadas 

ao ponto 19 do documento Bandeira de Lutas do 

conjunto CFESS-CRESS: Defender o direito à cidade, 

com posicionamento contrário às grandes obras e aos 

megaeventos que provocam impactos 

socioambientais.

Realizar 01 oficina temática, com 

participação de no mínimo 50% dos 

numero de inscritos

dez/19 dez/19 Direito a Cidade  coordenação da comissão 

2 Fortalecer os movimentos sociais

1- Incentivar a participação e contribuição dos 

profissionais nos diversos espaços de luta; 2- Fomentar 

a importância da participação da categoria nos 

espaços de debates e deliberações.

Participação de pelo menos 02 

reuniões movimento social, e 

acompanhar as ações dos demais 

movimentos inseridos na luta da 

temática

jan/19 dez/19 Direito a Cidade despesas com deslocamento e alimentação do participante  Coordenação da comissão 

3 Reuniões Mensais

1- Realizar 06 reuniões da comissão de direito a cidade 

( a cada 02 meses); 2- Promover espaço para troca de 

experiências, informações, bem como organizar e 

repassar as ações desenvolvidas pelo grupo.

Realização de 06 reuniões ao longo 

do ano
jan/19 out/19 Direito a Cidade Despesas com deslocamento da coordenação  Coordenação da comissão 

4 A 
Mapeamento de assistentes sociais que 

atuam em assessoria a movimentos sociais

1- Identificar profissionais atuantes na área; 2- 

Conhecer os locais de inserção profissional, visando 

maior articulação e atuação junto a estes, em interface 

com as comissões de inscrição e Comissão orientação e 

fiscalização.

Mapear pelo menos 80% do estado 

da Bahia
jan/19 abr/19 direito a cidade  Registro, SoFi,  

Total da ação estratégica 2019  R$                          -   
Total da ação 

estratégica 2020
 R$                       -   

Ação estratégica: Defender o direito à terra e à moradia digna

Objetivo geral: Orientar Assistentes Sociais a respeito da atuação em defesa do Direito à terra e moradia

UNIDADE RESPONSÁVEL: COMISSÃO DIREITO A CIDADEPLANO DE AÇÃO  2019-2020 -   EIXO SEGURIDADE SOCIAL   BANDEIRAS DE LUTA



N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

2 A
Participação em espaços de controle social, 

atividades onde haja discussões do tema 

1- Intensificar ações para o fortalecimento do controle 

social em relação ao tema; 2- Fomentar o debate 

acerca da importância da participação e contribuição 

dos atores sociais nos espaços de luta.

Participação em pelo menos 02 

reuniões
1º semestre/2019 2º semestre/2019 400,00R$                 Direito a Cidade Despesas com deslocamento e alimentação do participante Comissão Direito à Cidade 

Total da ação estratégica 2019  R$                 400,00 
Total da ação 

estratégica 2020
 R$                       -   

N. P/A Ações Metas Resultados esperados Início Término Orçamento 2019 Centro de custos detalhamento rubricas responsável 2020

1 A Realizar 02  reuniões de Seguridade Social Realizar 02  reuniões de Seguridade Social quando? 880,00R$                 
Diária para conselheira; ressarcimento para conselheiras 

Salvador
Comissão Seguridade Social

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

estratégica 2020
 R$                       -   

Total da Seguridade Social  R$             8.640,00 

Total interiorização  R$             7.360,00 

Total da Seguridade Social Ampliada  R$             1.280,00 

Objetivo estratégico: 

UNIDADE RESPONSÁVEL: 

Objetivo geral: criação e manutenção da comissão de Seguridade Social ampliada do CRESS-BA

UNIDADE RESPONSÁVEL: COMISSÃO DIREITO A CIDADE

Ação estratégica: Defender os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais no acesso às políticas sociais e ao usufruto e permanência em seus territórios

Objetivo geral: 

PLANO DE AÇÃO  2019-2020 -   EIXO SEGURIDADE SOCIAL   DELIBERAÇÃO 15

PLANO DE AÇÃO  2019-2020 -   EIXO SEGURIDADE SOCIAL   DELIBERAÇÃO 


