
N. P/A Ações Metas Resultados esperados / indicadores Início Término Orçamento 2019 Centro de custos Detalhamento Rubrica Responsável 2020

Objetivo geral: produção de conteúdo para manutenção e constante atualização dos portais institucionais

Objetivo estratégico: 

N. P/A Ações Metas Resultados esperados / indicadores Início Término Orçamento 2019 Centro de custos Detalhamento Rubrica Responsável 2020

1 A
Atualização permanente do site do 

CRESS-BA

1- Produção e publicação de matérias e 

notas, materiais gráficos, para atualização 

do portal de notícias do CRESS-BA

Fortalecimento do canal 

institucional do CRESS-BA junto à 

categoria de assistentes sociais e 

sociedade civil, estabelecendo o site 

enquanto espaço fundamental para 

repasses e informações sobre o 

funcionamento e ações 

desenvolvidas pelo CRESS-BA / 

acompanhamento bimestral de 

relatório de visitação no site 

jan/19 dez/19  R$             228,00 
Comunicação institucional 

Pagamento do domínio do site R$ 228,00 - valor anual  ASCOM  ação se mantém 

2 A Emissão de Boletim eletrônico semanal

1- Organização, diagramação e seleção de 

conteúdo; 2- Emissão de informativo 

eletrônico para lista de e-mails 

cadastrados; 3- Estudo de viabilidade de 

outras mídias

Possibilitar que as/os assistentes 

sociais cadastradas/os recebam 

resumo de notícias publicadas no 

site no período de uma semana / 

acompanhamento bimestral de 

relatório de envio do informativo

jan/19 dez/19  R$         2.640,00 
Comunicação institucional 

 Fatura mensal do e-mail manager                                              

R$ 220,00 x 12 = R$ 2.640,00 
 ASCOM  ação se mantém 

3 A Rede Social - Fanpage (Facebook)

1- Replicação de notícias publicadas no 

site; 2- Publicação de fotos das atividades 

realizadas pelo CRESS-BA; 3- Publicação 

de informes e comunicados; 4- Replicação 

dos vídeos publicados no canal do CRESS-

BA

Potencializar a visitação no site da 

entidade; estabelecer canais de 

repasse de informações e diálogos 

com o CRESS-BA

jan/19 dez/19
Comunicação institucional 

Utilização de rede social  ASCOM  ação se mantém 

4 A Utilização da rede Social - YouTube
1- Divulgação de vídeos produzidos pela 

ASCOM do CRESS-BA

Utilização da linguagem audiovisual 

como parte da comunicação do 

CRESS-BA / acompanhamento das 

visualizações após publicação dos 

vídeos

jan/19 dez/19
Comunicação institucional 

Utilização de rede social  ASCOM  Ação se mantém 

5 A
Utilização do perfil do CRESS-BA no 

Twitter

1- Replicação de notícias e informes 

publicados no facebook e site do CRESS-

BA

Potencializar a visitação no site da 

entidade / acompanhamento da 

visibilidade das informações 

divulgadas e novos seguidores

jan/19 dez/19
Comunicação institucional 

Utilização de rede social  ASCOM  ação se mantém 

6 A
Atualização do mural de Notícias do 

CRESS-BA

1- Disponibilizar notícias publicadas no 

site de modo impresso; 2- Disponibilizar 

informes dos setores de atendimento do 

CRESS-BA; 3- Disponibilizar material 

referente às campanhas nacionais e 

regionais; 4- Disponibilizar materiais de 

divulgação de eventos; 5- Disponibilizar 

divulgação de atividades realizadas pelo 

CRESS-BA; 6- Divulgar editais e 

convocatórias de assembleias gerais.

Possibilita que a categoria usuária 

acesse as principais notícias e 

atividades já divulgadas pela 

assessoria do CRESS-BA na sede do 

conselho

jan/19 dez/19
Comunicação institucional 

 ASCOM  ação se mantém 

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: COMUNICAÇÃO UNIDADE RESPONSÁVEL: 

Ação estratégica: Dar visibilidade às atividades desenvolvidas pelo CRESS-BA e possibilitar maior diálogo entre a entidade, categoria e sociedade civil



7 A

Acompanhamento da Palestra de recém 

inscritos em interface com o setor de 

Orientação e Fiscalização e Registro

1- Divulgação de convocatória no site; 2- 

Cobertura fotográfica da atividade para 

divulgação no facebook; 3- Coleta de 

depoimento de participantes sobre a 

atividade para divulgação nos canais do 

CRESS-BA

Dar visibilidade à função de entrega 

de registro profissional junto a 

categoria e sociedade civil

jan/19 dez/19
Comunicação institucional 

 Publicação de convocatórias no site 

Sem custos

Cobertura fotográfica no facebook 

 ASCOM  Ação se mantém 

8 A Atualização do calendário de atividades

1- Dar publicidade às datas das

atividades do CRESS; 2- Cobertura

fotográfica das reuniões para

divulgação no site e mídias do

CRESS; 3- Produção e divulgação

de nota informativa sobre

deliberações e debates ocorridos; 4- 

Produção de material gráfico informando 

sobre a atividade ou participação do 

CRESS-BA para mobilização da categoria; 

5- Divulgação de moção de apoio (no caso 

das atividades não realizadas pelo CRESS).

Dar visibilidade às atividades 

político administrativas da gestão 

do CRESS-BA
jan/19 dez/19  R$             240,00 Comissão de comunicação

 Ressarcimento de transporte colaborador R$ 120,00 

Ressarcimento de transporte conselheiro R$ 120,00  
 ASCOM  ação se mantém 

9 A

Acompanhamento das atividades do 

CRESS-BA

1- Produção de peças gráficas para 

divulgação das reuniões (informações de 

local, horário e pauta); 2- Divulgação de 

cronograma mensal de reuniões no 

calendário geral do CRESS-BA; 3- 

Produção de nota com repasses sobre as 

reuniões.

Divulgar as ações das comissões e 

mobilizar a participação da 

categoria

jan/19 dez/19 Comissão de comunicação

 Divulgação em rede social

Site do CRESS-BA

Informativo eletrônico

(sem custos) 

 ASCOM  ação se mantém 

10 P 

Cobertura do  Encontro Descentralizado 

- NE / Encontro Nacional do Conjunto 

CFESS-CRESS

1- Divulgação do Processo de eleição de 

delegados a partir da assembleia; 2- 

Matéria com repasse da atuação da 

delegação do CRESS-BA nas atividades 

para divulgação no site e redes sociais do 

CRESS-BA; 3- Dar visibilidade à cobertura 

feita pelo CFESS ou Regional sede; 4- 

Cobertura fotográfica e divulgação das 

imagens nas redes sociais

Dar visibilidade à atuação política 

do CRESS-BA no Conjunto CFESS-

CRESS

jul/19 ago/19 Comissão de comunicação  ASCOM  ação se mantém 

11 P
Acompanhamento e cobertura das 

eleições do Conjunto CFESS-CRESS

1- Criação de portal no site do CRESS-BA 

para reunir e facilitar o acesso da 

categoria às informações e resoluções 

encaminhadas pela CRE; 2- Dar 

publicidade ao calendário e regimento 

eleitoral; 3- Construção de um plano de 

comunicação para ser executado durante 

o período eleitoral junto à CRE; 4- 

Cumprimento rigoroso do regimento 

eleitoral; 5- Construção de material 

informativo com instruções para o voto; 6- 

Elaboração de matérias/peças gráficas 

para mobilização da participação da 

categoria no processo eleitoral; 7- 

Cobertura das atividades realizadas pela 

CRE; 8- Ampla divulgação dos resultados 

da votação nos canais institucionais do 

CRESS-BA; 9 - Transmissão online de 

debate com tradução em libras

Garantir a transparência e 

mobilização da participação da 

categoria no processo eleitoral

dez/19 dez/19  ASCOM  ação se mantém 



12 A Produção de peças gráficas 

1- Peças gráficas para divulgação de 

eventos e reuniões das comissões; 2- 

Informes para a categoria sobre o 

funcionamento do CRESS-BA; 3- Informes 

e comunicados

Recurso para agregar às 

informações encaminhadas à 

categoria e sociedade civil

jan/19 dez/19
Comunicação institucional

Comissão de comunicação 

 Divulgação em rede social

Site do CRESS-BA

Informativo eletrônico

(sem custos) 

 ASCOM  ação se mantém 

13 A Produção de vídeos

1- Produção de matéria para

divulgação da participação do

CRESS nos conselhos;

Aproximação e mobilização da 

categoria em torno da política de 

seguridade social

jan/19 dez/19
Comunicação institucional

Comissão de comunicação 

 Divulgação em rede social

Site do CRESS-BA

Informativo eletrônico

(sem custos) 

 ASCOM  ação se mantém 

14 P
Sistematização das atividades realizadas 

pelo CRESS durante o ano

1- Elaboração de relatório de atividades 

realizadas; 2- Produção de texto; 3- 

Elaboração de projeto gráfico e 

diagramação

Repasse das ações e mobilização 

para atuação junto ao CRESS
out/19 dez/19

Comunicação institucional 

 Divulgação em rede social

Site do CRESS-BA

Informativo eletrônico

(sem custos) 

 ASCOM  ação se mantém 

15 A
Cumprimento da Lei de Acesso a 

Informação (LAI)

1- Transferência das informações para o 

novo portal que será implementado a 

nível nacional; 2- Reuniões com setor 

administrativo para acompanhar as ações 

desenvolvidas para cumprimento da LAI; 

3- Publicar e manter atualização para 

acesso público: dados gerais, dados de 

balanços e despesas, relatórios anuais e 

prestação de contas, editais abertos e 

informações de processos licitatórios, 

acompanhar endereço eletrônico para 

consultas e solicitações de informações, 

listagem dos contratos, convênios e 

ordens de serviços realizados pelo CFESS 

a cada ano, calendário de atividades do 

CRESS-BA (atualização mensal e 

disponibilizar calendário anual de 

atividades), informações sobre a gestão 

do CRESS-BA, relatórios de auditoria, 

normativas do serviço social, resoluções e 

portarias do CFESS e CRESS-BA, 

divulgação nominal e detalhada relativas 

a pagamentos de trabalhadores e ajuda 

de custo e pagamento de diárias, 

divulgação de respostas às perguntas 

mais frequentes da sociedade; 4- 

Produção de peça gráfica para divulgação 

Cumprimento das especificações 

previstas em LEI e democratização 

do acesso à informação / 

elaboração de planilha para 

acompanhamento dos documentos 

publicados

jan/19 dez/19 Comunicação institucional 
 Utilização do módulo do sistema Implanta

Divulgação no site 
 ASCOM  ação se mantém 

Total ação estratégica 2019  R$         3.108,00 Total ação estratégica 2020  R$                                       -   

Objetivo geral:  facilitar o acesso às informações das ações e funcionamento interno da entidade para a categoria e sociedade civil

N. P/A Ações Metas Resultados esperados / indicadores Início Término Orçamento 2019 Centro de custos Detalhamento Rubrica Responsável 2020

Ação estratégica: Dar visibilidade às atividades realizadas pelos setores do CRESS-BA e comissões regimentais

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: COMUNICAÇÃO UNIDADE RESPONSÁVEL: 



1 A

Aprimorar o acompanhamento das 

atividades da COFI, Comissão de ética e 

comissão de inscrição

1- Produção de material gráfico e notas 

para divulgação de legislações e 

resoluções do Conjunto CFESS-CRESS; 2- 

Divulgação das atividades realizadas pela 

fiscalização; 3- Divulgação da participação 

das agentes fiscais em eventos e cursos 

de capacitação; 4- Divulgação de 

relatórios de atividades; 5- Produção de 

matérias sobre a PNF/Ética profissional / 

regulamentação de estágio / 

cumprimento da Lei de 30H e inscrição; 6- 

Produção de nota e peça gráfica que 

esclareça a atuação da fiscalização; 7- 

Produção de informativo sobre a atuação 

do CRESS-BA frente à irregularidades de 

concursos público / cursos ilegais

Esclarecimentos sobre as ações e 

política de fiscalização do CRESS-BA
jan/19 dez/19 Comunicação institucional 

 Divulgação em rede social

Site do CRESS-BA

Informativo eletrônico

(sem custos) 

 

ASCOM/COFI/C.ÉTICA/INS

CRIÇÃO 

 ação se mantém 

2 A

Articulação entre ASCOM e NUCRESS 

para difusão de ações realizadas pelos 

núcleos

1- Divulgação das atividades realizadas 

pelos NUCRESS; 2- Produção de peças 

gráficas para divulgação das atividades do 

NUCRESS; 3- Atualização da página no 

site que contém informações sobre os 

NUCRESS; 4- Incluir a pauta da 

Comunicação em reunião ampliada da 

comissão de interiorização para 

apresentação da política nacional e 

estrutura da comunicação da entidade. 

Descentralização das ações do 

CRESS e democratização do acesso 

aos canais institucionais do 

conselho

jan/19 dez/19 Comissão de comunicação

 Divulgação em rede social

Site do CRESS-BA

Informativo eletrônico

(sem custos) 

 ASCOM / C. 

INTERIORIZAÇÃO / 

NUCRESS 

 ação se mantém 

Total ação estratégica 2019  R$                     -   Total ação estratégica 2020  R$                                       -   

Objetivo geral: Dar ampla visibilidade à campanha nacional, fomentando o debate na categoria e sociedade civil 

N. P/A Ações Metas Resultados esperados / indicadores Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento Rubrica Responsável 2020

1 P

Dar visibilidade a campanha nacional 

do dia da/o assistente social e à 

programação da atividade em Salvador 

e interior do estado

1- Ampliar a divulgação da Campanha 

Nacional do Dia da/o Assistente Social; 2- 

Divulgar os materiais referentes ao 

evento comemorativo nas mídias sociais 

do CRESS; 3- Elaborar plano de 

comunicação para organização das 

produções e postagens; 4- Elaborar nota 

referente às atividades programadas; 5- 

Divulgar busdoor e outdoor; 6- Produção 

de faixas com a chamada da campanha 

para cidades do interior; 7- Elaborar 

material gráfico com informações das 

programações dos eventos que serão 

realizados, bem como outras produções 

gráficas referentes aos eventos; 8- 

Elaborar nota referente às atividades.

Participação da categoria na 

comemoração do Dia da/o 

Assistente Social 
abr/19 jun/19  R$         5.000,00 Comunicação institucional 

 Divulgação em rede social

Site do CRESS-BA

Informativo eletrônico

(sem custos)

Impressão de material gráfico - R$ 5.000,00

Ampla Divulgação (mídias comunicativas) 

ASCOM  ação se mantém 

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: COMUNICAÇÃO N 01 UNIDADE RESPONSÁVEL: Comissão de Comunicação

Ação estratégica: Comemorações do Dia da/o Assistente Social com o tema - Assistentes sociais em defesa dos direitos e do trabalho profissional: resistir, ocupar e lutar! Somos classe trabalhadora! 



2 P

Celebrar o dia da/do Assistente

Social em salvador e no interior do 

estado com visibilidade à campanha 

nacional 

Evento comemorativo do dia do 

Assistente social 

Participação da categoria na 

comemoração do Dia da/o 

Assistente Social

abr/19 jun/19  R$       47.000,00 Comunicação institucional 

 Realização do evento

Diárias

Passagens

Pessoa jurídica para realização do evento

Transporte - Táxi 

 ação se mantém 

Total ação estratégica 2019  R$       52.000,00 Total ação estratégica 2020  R$                                       -   

Objetivo geral: 

N. P/A Ações Metas Resultados esperados / indicadores Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento Rubrica Responsável 2020

1 A

Realizar reuniões da comissão de 

comunicação para debate sobre a 

política de comunicação do Conjunto 

CFESS-CRESS 

1- Realizar 09 reuniões da comissão de 

comunicação; 2- Realizar reuniões para 

participação da base; 3- Aprofundar o 

debate da democratização da 

comunicação no CRESS-BA; 4- Viabilizar a 

participação da assessoria em atividades 

realizadas em torno da temática para 

produção de matéria sobre o assunto (ex: 

encontro nacional do FNDC, atividades 

realizadas em SSA); 5- Dar visibilidade às 

produções e agenda do FNDC; 6- Reunião 

da comissão de comunicação sobre o 

tema.

Aprimorar o planejamento e fluxo 

de atividades e possibilitar 

conhecimento do material 

construído nacionalmente

jan/19 dez/19  R$             120,00 Comissão de comunicação
 Ressarcimento de transporte da Conselheira                       

R$ 120,00/ano 

COMISSÃO DE 

COMUNICAÇÃO
 ação se mantém 

2 P 
Promover debate sobre a política de 

comunicação do Conjunto CFESS-CRESS 

junto a gestão do CRESS-BA

1- Elaborar oficina de comunicação para 

ser ministrada junto à gestão com o 

objetivo de aprofundar o debate sobre a 

política de comunicação e atribuições e 

competências da assessoria de 

comunicação.

Capacitar a gestão com relação ao 

debate da comunicação
jan/19 mar/19 Comissão de comunicação  Capacitação com Assessoria  ASCOM 

4 A
Qualificação do setor de comunicação 

do CRESS-BA

Adquirir câmera, tripé, microfone e 

estabilizador de voz (para transmissão 

online), programa de edição de vídeo, 

microfone para a câmera do CRESS-BA, 

HD e Aquisição de tela de projeção 

externo, megafone e faixa por eixo 

temático.

Ampliação do alcance dos eventos e 

atividades realizadas pelo CRESS 

Bahia para a sociedade em todo o 

país através das mídias

jan/19 dez/19 Comunicação institucional  Aquisição de equipamentos  ação se mantém 

Total ação estratégica 2019  R$             120,00 Total ação estratégica 2020  R$                                       -   

Objetivo geral: 

Objetivo estratégico: 

N. P/A Ações Metas Resultados esperados / indicadores Início Término Orçamento 2019 Centro de Custos Detalhamento Rubrica Responsável 2020

UNIDADE RESPONSÁVEL:

Ação estratégica: Desencadear ações para efetivar a Campanha de Gestão 2017-2020: Assistentes sociais no combate ao racismo.

UNIDADE RESPONSÁVEL: Comissão de Comunicação

Ação estratégica: Implementar a política nacional de comunicação do conjunto CFESS/CRESS

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: COMUNICAÇÃO: DELIBERAÇÃO N 07

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: COMUNICAÇÃO: DELIBERAÇÃO N 02, 03, 04, 08



1 A

Articulação junto à comissão de 

gênero/etnia e comissão sociojurídica 

do CRESS-BA para desenvolvimento de 

ações sobre a campanha nacional 

"assistentes sociais no combate ao 

racismo"

1- Criação de um portal no site que reúna 

informações, matérias, textos 

acadêmicos, etc.; 2- Mapeamento de 

profissionais que atuem nessa perspectiva 

para realização de entrevistas; 3- Criação 

de vídeo entrevistas ou transmissão 

online de reuniões temáticas sobre o 

assunto; 4- Dar visibilidade às ações 

articuladas com outras instituições; 5- Dar 

visibilidade a ações e organizações que 

centralizem suas ações no debate 

antirracista; 6- Incluir pauta da 

comunicação no evento

Amplificar o debate antirracista no 

âmbito do CRESS-BA
jan/19 dez/19 Comissão de comunicação

 Divulgação em rede social

Site do CRESS-BA

Informativo eletrônico

(sem custos) 

 ASCOM / C. GÊNERO-

ETNIA 

 NÃO VAI ACONTECER EM 

2020 

2 P

Divulgação e cobertura do seminário 

estadual e nacional de direitos 

humanos com foco na questão étnico-

racial 

1- Desenvolvimento de plano de 

comunicação com vistas à massificação 

da divulgação da atividade nos canais 

institucionais do CRESS-BA; 2- Divulgar a 

atividade através de mailing eletrônico 

para entidades parceiras e IES; 3- Dar 

visibilidade à atividade junto aos 

NUCRESS através de disseminação de 

material por meio eletrônico 

Dar visibilidade a campanha da 

gestão 
jan/19 dez/19 Comissão de comunicação

 Divulgação em rede social

Site do CRESS-BA

Informativo eletrônico

(sem custos)

ASCOM

3 P
Realizar seminário nacional e estadual 

de direitos humanos com foco na 

questão étnico-racial 

jan/19 dez/19  R$             772,00 Deverá ser atribuído a Gênero e etnia 

Ressarcimento de transporte colaborador                        R$ 

120,00 x 2 = R$ 240,00                                                Diária 

de colaborador                                                                     R$ 

220,00 x 2 = R$ 440,00                                        

Ressarcimento de transporte R$ 92,00

Total ação estratégica 2019  R$             772,00 Total ação estratégica 2020  R$                                       -   

Objetivo geral: 

Objetivo estratégico: 

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

1 P

Produção anual de material impresso 

com tiragem mínima de 30.000 (2020) 

exemplares para ampla distribuição 

entre as/os assistentes sociais da Bahia

Produzir publicação em parceria com 

setores e eixos temáticos do CRESS-BA; 

Encaminhar até outubro para a categoria

Ampliar o acesso da categoria e 

sociedade civil às ações do CRESS-

BA, bem como a informações de sua 

estrutura e repasses administrativos 

e financeiros 

jan/19 dez/19 Comunicação institucional ASCOM  ação se mantém 

2 P
Produção de material impresso para 

suporte das ações do setor de 

fiscalização junto à categoria

1- Produção de projeto gráfico e 

diagramação de cartilha sobre questões 

éticas e técnicas e do trabalho 

profissional - 3.000 exemplares; 2- 

Produção projeto gráfico de folder 

informativo para ser entregue na ocasião 

das palestras - 3.000 exemplares; OBS: as 

informações devem ser repassadas pelo 

setor de fiscalização

Aproximar a categoria da PNF jan/19 mai/19 Deverá ser atribuído a COFI Impressão de material gráfico ASCOM / SOFI  ação se mantém 

UNIDADE RESPONSÁVEL: 
Ação estratégica: Fortalecimento da comunicação interna e externa do conselho 

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: COMUNICAÇÃO: COMUNICAÇÃO



3 A
Desenvolver campanha para mobilizar a 

categoria para atualização de dados 

junto ao CRESS-BA

1- Desenvolver e divulgar nota e peça 

gráfica informativa sobre a importância 

de atualização de dados 

(telefone/endereço/e-mail) junto ao 

CRESS-BA; 2- Desenvolver plano e suporte 

técnico para receber as novas 

informações; 3- Dialogar junto ao setor de 

registro para realização de campanha 

para atualização dos dados no Siscafweb

Potencializar as ações de 

comunicação do CRESS-BA
jan/19 mai/10 Comunicação institucional 

 Divulgação em rede social

Site do CRESS-BA

Informativo eletrônico
ASCOM / INSCRIÇÃO / TI  ação se mantém 

4 P

Criação de mailing eletrônico para uso 

interno com contatos de instituições / 

movimentos sociais / entidades 

parceiras / NUCRESS

Pesquisa e criação de banco de dados 

para encaminhar notícias e divulgações 

de ações/atividades realizadas pelo CRESS-

BA para entidades e organizações 

parceiras

Articulação política e disseminação 

das ações do CRESS-BA junto à 

sociedade civil

jan/19 dez/19 Comunicação institucional  Criação de planilha com banco de dados - Sem custo ASCOM  ação se mantém 

5 P
Produção de folder informativo: 

atribuições, competências e estrutura 

do CRESS-BA

1 - Produção de folder informativo para 

distribuição na recepção e entre os 

NUCRESS 5.000 exemplares (2019) (+10% 

para definir a tiragem para 2020)

Aproximar as/os assistentes sociais 

das informações relativas à 

estrutura do CRESS

mar/19 jul/19  R$         2.000,00 Comunicação institucional  Impressão de material R$ 2.000,00  
ASCOM / C. 

INTERIORIZAÇÃO
 R$                           2.200,00 

6 p

Desenvolvimento de nova identidade 

visual para o informativo eletrônico do 

CRESS-BA

1- Alterar nome Fique Ligado para outro 

com mais identidade , Ex: CRESS 

informa/divulga...; 2- Modificação do 

layout do informativo eletrônico

Renovação dos canais institucionais 

do CRESS-BA
jan/19 fev/19

Comunicação institucional 
Criação pela Assessoria - Sem custo ASCOM

 NÃO VAI ACONTECER EM 

2020 

7 P Identidade visual para YouTube
Desenvolvimento de peça gráfica para o 

canal do CRESS-BA no YouTube
Fortalecer a utilização da rede social jan/19 fev/19

Comunicação institucional 
Criação pela Assessoria - Sem custo ASCOM

 NÃO VAI ACONTECER EM 

2020 

8 P 
Implementação de nova estrutura de 

site

1- Desenvolvimento de nova estrutura 

para o calendário do CRESS-BA; 2- 

Desenvolvimento de nova identidade 

visual para o site em parceria com a 

empresa contratada; 3- Organização de 

setores que contém informações 

relevantes sobre fiscalização e registro; 4- 

Modernização da ferramenta de 

comunicação com o CRESS; 5 - Criação de 

portais para informações sobre legislação 

e campanha nacional para gestão; 6- 

Aprimorar as ferramentas de 

acessibilidade no site; 7- Criação de portal 

no site para legislação e disponibilização 

dos formatos em libras no site do CRESS-

BA

O novo site do CRESS-BA além de 

avançar na identidade visual da 

entidade vai possibilitar maior 

modernização do portal eletrônico, 

padronização de informações e 

facilitar o acesso  

fev/19 abr/19
Comunicação institucional 

 Previsto na ADM/FIN 
ASCOM / C. 

COMUNICAÇÃO

 NÃO VAI ACONTECER EM 

2020 

9 P
Aprimoramento da comunicação 

interna do CRESS

1- Solicitar do T.I parecer quanto a 

contratação de novo servidor de e-mail 

institucional;

Melhorar e

otimizar o serviço
 Sem custo ASCOM / TI

 NÃO VAI ACONTECER EM 

2020 

10 P Contratação de estagiário 
1- Contratação de estagiário para a 

comunicação

Aprimorar as ações de comunicação 

e fluxo de atividades
jan/19 fev/19  R$                     -   

Comunicação institucional 
 Sem custo ADM-FIN / ASCOM

 NÃO VAI ACONTECER EM 

2020 

11 P Produção de folhetim digital semestral

Produzir folhetim em conjunto a setores e 

comissões do CRESS-BA para repasses de 

ações políticas e informes administrativo-

financeiros

Ampliar o acesso da categoria às 

ações do CRESS-BA, bem como a 

informações de sua estrutura e 

repasses administrativos e 

financeiros 

 R$                     -   
Comunicação institucional 

 Divulgação em rede social

Site do CRESS-BA

Informativo eletrônico 

ASCOM  ação se mantém 



12 A

Produção de material informativo sobre 

atuação profissional de assistentes

sociais inseridas nas diversas

comissões do CRESS-BA,

relacionados a defesa do projeto

ético político

 1- Realização de entrevistas (vídeo/texto) 

com assistentes sociais indicadas pelas 

coordenações das comissões; 2- Criar 

espaço para publicação de artigos 

científicos no site do CRESS-BA; 3- 

Articulação via NUCRESS para 

mapeamento de profissionais no interior. 

Visibilizar a atuação de profissionais 

de Serviço Social no Estado
jan/19 dez/19 Comissão de comunicação Ação realizada pela Assessoria - Sem custo ASCOM  ação se mantém 

13 A
Potencializar as ações das comissões do 

CRESS-BA

1- Diagramação e impressão de textos 

produzidos pelos eixos para ampla 

distribuição (10.000 impressões) - a 

depender do planejamento e produção 

de conteúdo das comissões; 2- 

Elaboração de 04 banners para atividades 

das comissões

Potencializar as ações das comissões jan/19 dez/19 Comissão de comunicação
 Impressão de informativos no CRESS-BA para uso das 

comissões 

ASCOM / COMISSÕES E 

GTs 
 ação se mantém 

14 P

Publicação de livro para lançamento no 

15 de maio 

(2020)

1- Elaboração de projeto gráfico para a 

publicação (contratação dos serviços de 

ilustração e diagramação); 2- 

Acompanhamento da produção de 

conteúdo para a publicação; 3- 

Elaboração de estratégia de comunicação 

para a divulgação da ação; 4- Elaboração 

de plano de ação para divulgação do 

lançamento do livro.

jan/19 dez/19
Comunicação institucional 

 Impressão de livro;

Contratação de profissional para diagramação

 Definir  

15 A
Contratação de Serviço de SMS para 

divulgação e informes

1- Utilização de SMS para envio

de informes para assistentes sociais

cadastrados; 2- Publicação para

informar a categoria sobre a

disponibilidade do serviço

Dar visibilidade ao CRESS-BA Definir Definir 

16 P

Publicação de livro com legislação 

básica do Serviço Social e legislações 

sociais, portarias e resoluções

1- Elaboração de projeto gráfico

para a publicação (contratação dos

serviços de ilustração e

diagramação); 2- Acompanhamento

da produção e compilação de

conteúdo para a publicação; 3-

Elaboração de estratégia de

comunicação para a divulgação da

ação; 4- Elaboração de plano de

ação para divulgação do

lançamento do livro (Tiragem 5000

exemplares).

Publicizar instrumentos legais que 

sustentam o trabalho da assistente 

social

jan/19 dez/19 Definir 
 Impressão de livro;                                                       

Contratação de profissional para diagramação 
 ação se mantém 

Total ação estratégica 2019 -R$                   Total ação estratégica 2020  R$                           2.200,00 

Total da Comunicação com 15 de maio 56.000,00R$        

Total da Comunicação 4.000,00R$          


