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Apresentação 

 

 

A Gestão "O CRESS somos tod@s nós!" assumiu a direção do Conselho Regional 

de Serviço Social – CRESS 10ª Região em 15 de maio de 2014, na perspectiva de 

construir coletivamente ações e estratégias para dar conta dos desafios apresentados pela 

sociedade e pelo conjunto CFESS/CRESS. A partir das pautas traduzidas no plano de 

metas, no exercício 2014- 2017. 

Como entidade representativa dos/das Assistentes Sociais do Estado do Rio 

Grande do Sul, objetivou-se cumprir sua função precípua de Regulamentação e 

Fiscalização do exercício profissional, atividades técnico-administrativas, bem como 

efetivar o papel político participativo junto aos movimentos sociais e à classe trabalhadora 

como um todo buscando a ampliação e defesa de direitos. 

As ações realizadas foram referenciadas pelas deliberações dos Encontros 

Nacionais CFESS/CRESS, em conjunto com as Seccionais de Caxias do Sul e Pelotas, 

debatida e construída com a categoria de assistentes sociais. 

Este relatório apresenta o resultado das ações realizadas no período dos três anos 

de gestão e está organizado a partir das sínteses elaboradas pelas coordenações das 

Comissões e Grupos de Trabalhos do CRESS, contém informações sobre a estrutura e 

funcionamento do Conselho e pretende demonstrar de forma integrada e transparente o 

trabalho efetuado para permitir o repasse de informações, sobre as ações regimentais e 

programáticas desenvolvidas e em andamento. 

Outrossim, as informações contidas neste relatório foram compiladas com intuito 

de apresentar um resumo das atividades desenvolvidas ao longo desta Gestão, assim 

como, apresentar a situação atual do Conselho, no âmbito administrativo, financeiro, 

quadro de funcionários, processos jurídicos, registros, inadimplência, dentre outros itens 

que constam neste relatório.  
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1 – Conselho Fiscal 

Considerando o disposto no Art. 28 do Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS, ao 

Conselho Fiscal compete:  

       I - acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária do CFESS e dos CRESS;  

II - examinar as Propostas e Reformulações Orçamentárias do CFESS e dos 

CRESS, emitindo parecer sobre as mesmas;  

III - examinar os documentos contábeis do CFESS e dos CRESS, emitindo parecer 

sobre os mesmos;  

IV - examinar as Prestações de Contas do CFESS e dos CRESS, emitindo parecer 

conclusivo e fundamentado sobre cada uma;  

V - requisitar das Direções do CFESS e dos CRESS os elementos necessários para 

o fiel cumprimento de suas atribuições fiscais. 

Com base nestas competências, o Conselho Fiscal, ao longo do triênio 2014-2016, 

exerceu suas atividades de forma técnica e com o devido cuidado ético, quanto ao 

manuseio de documentação e obtenção de informações para o exercício de suas 

atribuições. De acordo com o Art. 18, do Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS - O 

Conselho Fiscal do CFESS será composto por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) 

suplentes. No triênio 2014-216 foram membros titulares do Conselho Fiscal: Loiva Mara 

de Oliveira Machado (presidente), Roberta Rama de Brito (1ª vogal) e Vilma Pimentel 

Siqueira (2ª vogal) e membros suplentes: Janaira D’avila, Mariléia Goin e Lizandra 

Hoffmann Passamani. Observa-se que em 2015 a Conselheira Janaira solicitou 

afastamento devido a demandas de trabalho e, em 2016 a Conselheira Mariléia Goin 

solicitou afastamento devido a transferência de espaço de trabalho para Brasília.  Este 

conselho reúne-se ordinariamente uma vez por mês, na última sexta-feira e 

extraordinariamente quando necessário. 

Ao longo do triênio 2014-2016 o Conselho Fiscal realizou 41 reuniões, conforme 

pode ser verificado em atas específicas deste Conselho: Ano 2014 – Atas nºs 01 a 11; 

Ano 2015 – Atas nºs 12 a 27 e Ano 2016 – Atas nºs 28 a 41. Destaca-se que anterior a 

este período não havia registro dos trabalhos em Ata específica. Assim, optou-se pelo 

registro em Atas arquivadas no formato digital, em pasta específica, vinculadas ao 

computador de uso comum, instalado na sala da diretoria e no formato impresso, 

arquivadas em pasta guardadas no armário de arquivamento, na sala da diretoria. Ao 

longo deste período o Conselho Fiscal analisou o movimento contábil a partir dos 
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registros constante no Livro Razão. Este trabalho foi realizado de forma detalhada com a 

contribuição da assessoria contábil que esteve presente na maior parte das reuniões 

realizadas no período, com o objetivo de esclarecer dúvidas, quanto aos registros e 

prestações de contas no período. Esta participação foi uma demanda apresentada pelo 

Conselho Fiscal e deliberada em Conselho Pleno, com o objetivo de aprimorar e agilizar 

o fluxo de trabalho e favorecer o diálogo e encaminhamentos entre Sede, Seccionais, 

assessoria contábil e Conselho Fiscal. Na sequencia apresentam-se alguns destaques do 

trabalho realizado a cada ano: 

1) Em 2014 o trabalho do Conselho Fiscal teve início com a primeira reunião 

ordinária realizada no dia 27 de junho de 2014, para análise do movimento do mês de 

abril. Portanto, o Conselho inicia os trabalhos com análise dos movimentos em atraso. 

Um dos procedimentos adotados por este Conselho foi o encaminhamento de Ofício para 

a Tesouraria com os ajustes que deveriam ser realizados frente às pendências verificadas 

pelo Conselho Fiscal na análise do movimento contábil. Também se adotou um novo 

Modelo de Registro para elaboração de Atas, com vistas a aprimorar o modelo anterior, 

buscando-se um maior detalhamento da análise e das pendências constantes. Este ano foi 

marcado por um conjunto de pendências (documentais e de prestação de contas) nos 

movimentos analisados o que levou o Conselho Fiscal a não aprovar os referidos 

documentos até que essas pendências fossem sanadas. Isto gerou atrasos e inviabilizou a 

elaboração de pareceres trimestrais. 

2) Em 2015, no dia 30 de novembro de 2015, o Conselho Fiscal emite parecer 

quanto à reformulação orçamentária conforme segue: “O Conselho Fiscal, no uso de suas 

atribuições, conforme Art. 26 do Estatuto do conjunto CFESS/CRESS, vem por meio 

deste apresentar parecer favorável sobre a primeira reformulação orçamentária no ano de 

2015, no montante de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), o qual será transferido 

da rubrica de despesas de capital para despesas correntes”. Este parecer foi subsidiado 

pela análise e parecer da assessoria contábil, conforme consta na Ata de Conselho Pleno 

nº 2045, de 27 de novembro de 2015: “3) Prestação de Contas: o Assessor Contábil, 

apresentou para análise prestação de contas do mês de setembro de 2015. Foi constatada 

a necessidade da realização de reformulação orçamentária do exercício de 2015, sem 

necessidade de aumento ou diminuição do valor proposto de R$ 1.800.000,00, sendo 

somente realizada uma transposição de R$ 150.000,00 das despesas de capital para as 

despesas correntes. Também será realizada uma mobilização para arrecadação e combate 

a inadimplência. Além disso, em dez dias a contar de hoje, a Comissão ADM-FIN irá 
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apresentar uma proposta de otimização dos gastos a partir dos recursos disponíveis. 

Aprovado pelo Conselho Pleno”.  No mês de dezembro de 2015 o Conselho Fiscal emite 

parecer favorável sobre o Plano de Metas e execução orçamentária do CRESS-10ª Região 

para o ano de 2016. Porém com a recomendação de que haja a implantação, pelo 

CRESSRS, de instrumentos de monitoramento mensal, das receitas e despesas a serem 

executadas, em 2016, bem como, de reordenamentos necessários à contratação de 

assessorias e demais rubricas que possibilitem uma adequada otimização de recursos, 

considerando-se as deliberações feitas em Assembleia Geral Extraordinária do CRESS-

10ª Região, conforme Ata 2046, do dia 27 de novembro de 2015. Observa-se que este 

parecer se fundamenta no relato constante na Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

(Ata 2046 de 27/11/15) que descreve: “1) Apreciação do Plano de Metas 2016: foram 

apresentadas as propostas para o Plano de Metas para 2016, suas atividades, metas e 

cronograma. Alexandre apresentou o orçamento 2015. Aprovado o Plano de Metas 2016 

pela Assembleia. A gestão realizará uma reunião de planejamento para definição de 

critério para implementação das ações. O Curso Ética em Movimento, Encontro com as 

Agentes Multiplicadoras deverá buscar um maior comprometimento com as 

multiplicadoras nas ações do CRESSRS. Os GTs Nacionais que envolvem questões 

operacionais e ou ações administrativas deverão contemplar a participação de ao menos 

um funcionário. Sobre a Aquisição da nova sede, deverá ser realizada Assembleia 

específica. A divulgação das Assembleias deverá ser reforçada. O Plano de Metas deverá 

manter os valores discriminados das assessorias. Quanto a licitação para as assessorias, 

teve-se duas propostas: 1) Licitação imediata das assessorias (Comunicação, Jurídica, 

Técnica, Contábil e de Informática); 2) Terres apresenta a proposta de que a definição das 

assessorias seja feita através do PCCR, a ser licitado, conforme o plano de metas e acordo 

coletivo 2015-2016. Aberta à votação a proposta de número 1 teve 7 votos. A proposta 2 

teve 4 votos. Uma abstenção. Aprovado a proposta 1”. Observa-se que até o final do 

triênio de gestão não houve a implantação de instrumentos de monitoramento mensal, das 

receitas e despesas. Também não houve o cumprimento do disposto em relação às 

assessorias de comunicação e jurídica, conforme consta em ata de assembleia geral da 

categoria. Neste ano, o Conselho Fiscal encaminhou solicitação junto ao CFESS para 

ciência e providências em relação ao um conjunto de questões vinculadas a gestão do 

CRESSRS. O resultado do parecer foi encaminhado a partir de visita realizada pelo 

CFESS no mês de janeiro de 2016. 
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3) Em 2016 o Conselho Fiscal qualificou ainda mais o seu caráter de 

fiscalização. No início deste ano aconteceu a visita do “CFESS na estrada”, para 

averiguação das questões apresentadas pelo Conselho Fiscal. O retorno constante no 

Relatório de Visita nº 02/2016 - CFESS (p. 4-5) aponta: “Avaliação: a) Avaliamos que a 

situação orçamentária e financeira do CRESS 10ª no exercício de 2015 foi negativa, uma 

vez que, o Conselho apresentou um Déficit Orçamentário no valor de R$ 211.412,63, ou 

seja, a despesa realizada foi maior que a receita arrecadada e o Resultado Financeiro 

baixou de R$ 621.493,03 para R$ 357.921,32. Observações: A despesa com Pessoal, 

Encargos Sociais e Benefícios de 2015 teve um acréscimo de R$ 339.690,86, 

correspondente a 48,20%, quando comparado com o exercício de 2014; (despesa em 2015 

– R$ 1.044.401,55 – despesa em 2014 – 

do exercício anterior (Superávit Financeiro) para realizar despesas de custeio no exercício 

de 2015, o que não é recomendado pela Lei nº 4.320/64; A despesa com Pessoal, Encargos 

Sociais e Benefícios atingiu 60,35% da despesa total realizada no exercício de 2015, 

enquanto que no exercício de 2014 o percentual foi de 52,40%. Recomendação: a) Rever 

todas as despesas do CRESS RS, para evitar um novo Déficit Orçamentário no exercício 

de 2016, bem como a redução do Superávit Financeiro”. 

No que se refere a pendências e preservação de documentos o Conselho Fiscal 

encaminhou ofício, em 24 de junho de 2016, a Coordenação Administrativa para a 

resolução das seguintes questões: “1) Cuidar com o manuseio e conservação da 

documentação contábil, evitando-se dobras, rasuras e manchas; 2) Conservar 

adequadamente cupons, passagens e outros documentos em papel “encerado”. Sugere-se 

que seja feita a cópia (xerox) dos mesmos, uma vez que alguns originais emitidos com 

este tipo de papel tendem a ser apagados num curso espaço de tempo; 3) Evitar a fixação 

(direta) de documentos pequenos, como passagens, DARF’s, comprovantes bancários, 

dentre outros, na pasta/arquivo, uma vez que dificultam a conferência e rasuram as 

informações disponíveis; 4) Assegurar o envio do caixa da Sede e Seccionais para o 

escritório contábil no período já acordado em Conselho Pleno; 5) Zelar pelo retorno da 

documentação do escritório para a Sede, de modo a garantir a preservação dos 

documentos e sigilo das informações”. Observa-se que até o final do ano de 2016 os itens 

2, 3, 4 foram resolvidos parcialmente. 

Quanto ao Plano de Metas e execução orçamentária o Conselho Fiscal emitiu 

parecer considerando o movimento financeiro do período e as recomendações constantes 

no Relatório Contábil do CFESS do mês de janeiro de 2016, conforme segue: “O 
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Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, conforme Art. 26 do Estatuto do conjunto 

CFESS/CRESS, vem por meio deste apresentar parecer favorável sobre o Plano de Metas 

e execução orçamentária do CRESS-10ª Região para o ano de 2017 conforme anexo. 

Porém, ressalta-se e recomenda-se a implantação, por este Conselho, de instrumentos de 

monitoramento mensal, das receitas e despesas a serem executadas, em 2017, bem como, 

o cumprimento das deliberações constantes nas atas de Conselho Pleno, relativa aos 

pareceres do Conselho Fiscal, em especial a Ata nº 2096, sobre reordenamentos quanto a 

remuneração de assessorias a partir de janeiro de 2017”. Observa-se que este 

procedimento visa o equilíbrio financeiro do CRESS conforme orientação constante no 

Relatório de Visita 02/2016 do CFESS. Neste ano o Conselho Fiscal definiu que os 

movimentos com pendências documentais não seriam “não aprovados”, mas, aprovados 

“com ressalvas”. Isto gerou agilidade na aprovação de movimentos sem pendências, 

porém, a questão não foi resolvida uma vez que são pertinentes os atrasos no envio de 

documentação das seccionais para a sede e por vezes a documentação não é entregue de 

forma completa. Isto gera atraso nos lançamentos contábeis que devem ser feitos pela 

assessoria contábil e consequentemente atraso na conferência desses movimentos o que 

se constitui atribuição da tesouraria. 

Diante do exposto o triênio foi marcado por um conjunto de conquistas no âmbito 

da qualificação dos trabalhos do Conselho Fiscal (análise detalhada, encaminhamentos, 

afirmação pautas sobre pendências e encaminhamentos, o trabalho realizado em conjunto 

com a assessora técnica Simone Silva no âmbito da resolução e encaminhamentos quanto 

a registros e pendências documentais ou financeiras. Também tem destaque à visibilidade 

sobre o processo de gestão no CRESSRS, considerando-se os desafios postos no âmbito 

da competência ética, técnica e de gestão do recurso público. Quanto aos desafios 

presentes observa-se que os encaminhamentos sobre pendências ao longo do período 

foram comunicados à tesouraria e coordenação administrativa. Porém, o ritmo de 

resolução de tais pendências não é compatível com o processo de análise do movimento 

contábil. Isto leva a produção de um volume significativo de pendências, especialmente, 

na conta devedores da entidade. Nesta conta estão inseridas pendências documentais e 

financeiras relativas a prestação de constas e pagamento de juros o que requer vigilância 

e agilidade na sua resolução, uma vez que o CRESS por sua natureza jurídica não pode 

assumir despesas com juros. Outro desafio está na garantia do fluxo de trabalho entre sede 

e seccionais e o devido cumprimento de prazos em cada etapa do processo a fim de não 

comprometê-lo como um todo. 
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2 – Situação Financeira da Entidade (receita, despesa e inadimplência) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificando o quadro das receitas e despesas dos anos de 2014 a 2017 enviado 

pela contabilidade (anexos), constata-se receitas de R$ 1.375.269,51 em 2014, analisando 

as receitas de 2015 houve um aumento de 10,68% comparado ao ano anterior e um 

aumento de 14,84% no ano de 2016 se comparado com 2015. Comparando o ano inicial 

da gestão (2014) com o último ano (2016) houve aumento de 27,10% nas receitas. 

As despesas no ano de 2014 foram de R$1.412.357,05 resultando num resultado 

negativo neste ano de R$ 37.088,05. Analisando as despesas de 2015 houve um aumento 

de 25,63% comparado ao ano anterior e um aumento de 2,50% no ano de 2016 se 

comparado com 2015. Comparando o ano inicial da gestão (2014) com o último ano 

(2016) houve aumento de 28,78% nas despesas. 

Se analisarmos apenas o resultado orçamentário anual houve um aumento 

negativo em 580,05%, passando de R$ 37.088,05 em 2014 para R$ 252.217,86 em 2015. 

Em 2016 houve uma redução no resultado em 71,91% comparando com 2015, porém o 

resultado ainda foi negativo em R$ 70.839,81. 

O CRESS, em sua conta “saldo em bancos” (poupança), possuía R$751.767,38 

em 2014 e houve redução de 46,91% até o final do ano de 2016 passando para 

R$399.132,10. 

 

3 – Situação do Quadro de Funcionários da Entidade        

O quadro atual de funcionários do CRESS/RS compõe-se de: um Coordenador 

Administrativo (Tiago Aiub); um Auxiliar Administrativo (Dani Xavier); três Agentes 

Administrativos (Joveny Jacobsen, Paulo Lacerda e Daniela Meinke); uma Assessora 

CONSELHO REGIONAL SERVIÇO SOCIAL - CRESS RS 

  2014 (R$) 2015 (R$) 2016 (R$) 

RECEITAS NO 

EXERCÍCIO  1.375.269,51 1.522.182,03 1.748.007,76 

DESPESAS NO 

EXERCÍCIO (-)  1.412.357,56 1.774.399,89 

          

1.818.847,57 

RESULTADO 

ORÇAMENTÁRIO 

(=) 37.088,05 252.217,86 

           

70.839,81 

SALDO EM 

BANCOS 751.767,38 530.071,98 399.132,10 
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Técnica (Fabiana Beretta); duas Agentes Fiscais (Neorides Bianchini e Cleonice Stefani), 

todos lotados em sua sede em Porto Alegre. Ainda, na sede conta com dois estagiários do 

ensino superior (Bárbara Janaína e Vitor Ferraz). Durante o período da gestão 

(2014/2017) houve mudanças de coordenador administrativo duas vezes, além de terem 

sido chamados novos servidores para ocuparem o cargo de agente administrativo. Há 

ainda um funcionário afastado pelo INSS por motivos de doença. 

Na Seccional de Caxias do Sul, atualmente, há uma Assessora Administrativa 

(Carla Batista) em contrato emergencial por tempo determinado, um agente 

administrativo (Thyago Alexandre) e uma agente Fiscal (Fabíola Fischer), ambos 

contratados através do concurso público realizado em 2014. 

Na Seccional de Pelotas conta com uma Agente Administrativa (Paula Bicca) e 

uma agente fiscal (Marli Caldeirão) essa sendo contratada através do concurso público 

realizado em 2014. 

Alguns funcionários participaram de treinamentos se capacitando para as 

demandas que foram surgindo durante o período da gestão. 

Foi instituído uma comissão para discutir sobre o Plano de Carreira, Cargos e 

Remunerações (PCCR) do CRESS composto por Conselheiros e funcionários. Ao longo 

da Gestão foi dado andamento para ser implantado o plano, no entanto, até o final da 

gestão o plano ainda não havia sido finalizado. 

 

4 – Situação Jurídica da Entidade (relação de processos judiciais em andamento com 

sua especificação; ações jurídicas em andamento no âmbito de todas as comissões do 

CRESS e em todos os setores).  
 

Ações judiciais: 
 

a) Reclamatórias trabalhistas: 

 

Processo n. 0020789-20.2015.5.04.0014  

Autor: Agente Fiscal Neorídes Bianchini  

Réu: CRESS/RS. 

Tramitação atual: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

Objeto: devolução de valores descontados dos contracheques; pagamentos de horas 

extras, “assim consideradas as horas de viagens de deslocamento ao interior e também o 

tempo de pernoite na localidade”; pagamento de adicional noturno; integração das horas 

extras em férias, 13º salário, feriados, repousos remunerados, e FGTS. Ao final, pleiteou 

em juízo declaratório, o exame da relação jurídica, para que seja declarado como tempo 

à disposição do empregador os períodos de deslocamentos, e o período de pernoite 
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quando o trabalho for executado “fora do local de residência”, sendo que esse último 

deverá ser considerado com extraordinário, “tudo como já acontece a mais de 5 anos”. 

Sentença (14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre): parcial procedência. 

Fase atual (processo no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região): Recurso 

Ordinário do CRESS/RS provido parcialmente pelo TRT4 para após o trânsito em julgado 

liberar os valores depositados pelo conselho a título de depósito recursal, dado o 

reconhecimento de natureza jurídica de autarquia; afastar a condenação dos honorários 

assistenciais de 15%; reconhecer que a reclamante tem direito apenas ao saldo das horas 

extras não pagas e não compensadas, e não a totalidade (já pagas e já compensadas). No 

mais, foi mantido o direito da reclamante de computar como jornada de trabalho os 

períodos de deslocamento utilizados para as viagens de fiscalização, em razão da prática 

já estar consolidada, não sendo permitida alteração lesiva ao trabalhador. 

 

Processo n. 0020525-76.2015.5.04.0022  

Autor: Agente Fiscal Cleonice Maria Pokorski Stefani 

Réu: CRESS/RS. 

Tramitação atual: 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 

Objeto: devolução de valores descontados dos contracheques; pagamentos de horas 

extras, “assim consideradas as horas de viagens de deslocamento ao interior e também o 

tempo de pernoite na localidade”; pagamento de adicional noturno; integração das horas 

extras em férias, 13º salário, feriados, repousos remunerados, e FGTS. Ao final, pleiteou 

em juízo declaratório, o exame da relação jurídica, para que seja declarado como tempo 

à disposição do empregador os períodos de deslocamentos, e o período de pernoite 

quando o trabalho for executado “fora do local de residência”, sendo que esse último 

deverá ser considerado com extraordinário, “tudo como já acontece a mais de 5 anos”. 

Fase atual: aguarda sentença da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 

 

Ações ordinárias: 

 

Processo 5005618-65.2015.4.04.7112 

Autor: CRESS/RS 

Réu: Município de Canoas 

Tramitação atual: 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

Objeto: O CRESS/RS ajuizou a presente ação buscando a nulidade do concurso público 

de Canoas para o cargo de Assistente Social, em razão da prova ter sido elaborada por 

profissional com registro cancelado junto ao conselho, bem como por este mesmo 

profissional participar da banca examinadora.  

Liminar: deferida para suspender o concurso. 

Sentença (1º grau): Sentença improcedente. Entendeu o magistrado de origem , em 

síntese, ser inconstitucional o inciso IX, do art. 5º da Lei 8.662/93, que exige a inscrição 

regular do profissional no Conselho Regional de Serviços Social para que o mesmo tenha 

habilitação legal para elaborar provas, presidir e compor bancas de exame e comissões 
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julgadoras de concurso ou outras formas de seleção para assistentes sociais, por violação 

ao princípio da proporcionalidade (art. 1º, caput, da CF) e do devido processo legal em 

sentido substancial (art. 5º, inciso LIV, da CF). 

Fase atual: Recurso de apelação do CRESS/RS não provido pela 4ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, sendo, portanto, mantida a sentença de primeiro grau. O 

CRESS/RS está aguardando a publicação do acórdão para interpor recursos ao STJ e ao 

STF. 

 

Processo nº 1462585 

Autor: SASERS 

Réu: CRESS/RS 

Tramitação atual: 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Brasília) 

Objeto: Ilegalidade da cobrança das anuidades em valores superiores ao estabelecidos 

pela Lei nº 6.994/82. 

Ação julgada procedente em primeira e segunda instância, reconhecendo a ilegalidade da 

cobrança das anuidades. 

Fase atual: Recurso do CRESS/RS pendente de julgamento no Superior Tribunal de 

Justiça – STJ (Brasília) 

 

Processo nº 1422912 

Autor: Estado do Rio Grande do Sul 

Réu: CRESS/RS 

Tramitação atual: 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Brasília) 

Objeto: Ilegalidade da Resolução CFESS nº 554/2009. 

Ação julgada procedente em primeira e segunda instância, reconhecendo a ilegalidade da 

Resolução CFESS nº 554/2009. 

Fase atual: Recurso do CRESS/RS pendente de julgamento no Superior Tribunal de 

Justiça – STJ (Brasília) 

 

Processo nº 5000130-33.2013.404.7102 

Autor: Michele Montardo Acosta Peixoto 

Réu: CRESS/RS 

Tramitação atual: 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

Objeto: Ilegalidade da cobrança das anuidades em valores superiores ao estabelecidos 

pela Lei nº 6.994/82. 

Ação julgada procedente em primeira e segunda instância, reconhecendo a ilegalidade da 

cobrança das anuidades. 

Fase atual: Processo suspenso no TRF4 enquanto aguarda decisão do STF sobre a 

matéria (RE 641.243). 
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Reclamação nº 19.537 

Autor: SINSERCON/RS 

Réu: CRESS/RS e demais conselhos regionais do Rio Grande do Sul 

Tramitação atual: Gabinete no Ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal 

Objeto: Adoção do regime jurídico único pelos conselhos regionais; ilegalidade dos 

concursos públicos, das respectivas contratações e nomeações (inclusive com pedido de 

dispensa de funcionários). 

O pedido liminar foi deferido para que os conselhos adotassem o regime jurídico único. 

Todavia, como a decisão é inexequível, os conselhos, incluindo o CRESS/RS, 

interpuseram recursos contra a decisão. Após isso, foi designada audiência de conciliação 

no STF, juntamente com o MPF e a União. Apesar de terem sido definidas as balizas 

básicas do acordo, por ter havido divergência entre o sindicato, os conselhos e o MPF, 

quando da redação da minuta, nenhuma proposta foi homologada até agora. Os conselhos 

e assessorias jurídicas se reuniram em diversas oportunidades para debater sobre o tema 

e tentar chegar a uma solução conjunta. 

Fase atual: Aguarda decisão do Ministro quanto à eventual homologação de acordo ou 

de fixação de novos termos. 

 

5 - Comissão Administrativo-financeira  

 Esta Comissão tem responsabilidades administrativo-financeiras, e por tanto, se 

insere na dinâmica interna de funcionamento do CRESS, em conjunto com as 

Seccionais. As ações realizadas foram assumidas de forma descentraliza e participativa 

entre os membros da Comissão, considerando suas atribuições que desempenham no 

CRESS. Trata-se de um espaço rico de planejamento, monitoramento e avaliação de 

questões pertinentes ao funcionamento do CRESS de acordo com abrangência e 

atribuições. 

 

A Comissão Administrativo-Financeira ou ADM-FIN como é conhecida, após um 

longo período em que esteve desativada (desde a década de 1990), foi reestruturada e 

retomou suas atividades no dia 30 de maio de 2014, conforme consta na Ata do Conselho 

Pleno nº 1963. Esta Comissão tem como atribuições qualificar o fluxo e rotinas no âmbito 

administrativo financeiro, subsdiando o Conselho Pleno na tomada de decisões nesta área.  

Em 2014 esta Comissão foi constituída com a seguinte composição: Loiva Mara 

de Oliveira Machado, Suely Silva Santos e Agnaldo Knevitz (Conselheiros) e Pedro 

Gonçalves Pires (Coordenador Administrativo). No dia 19 de dezembro, conforme consta 

na Ata nº 1994, houve a recomposição desta Comissão com a presença dos seguintes 

integrantes: Loiva Mara de Oliveira Machado, Roberta Rama de Brito, Vilma Siqueira, 

Lizandra Hoffamann Passamani (Conselho Fiscal), Suely Silva Santos, Agnaldo Knevitz, 
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Alberto Terres, Tiago Martinelli, Jorge Og (Diretoria) e Neorides Bianchini (agente 

fiscal). 

De maio a dezembro de 2014 esta Comissão realizou três reuniões ordinárias, as 

quais trataram de tema que foram submetidos à deliberação do Conselho Pleno, como: 

Revisão da composição da equipe de funcionários e atribuições, com vistas a elaboração 

do Plano de Cargos, Salários e Remunerações; Organização do I Seminário 

Administrativo Financeiro do CRESS/RS, com o objetivo de qualificar fluxos e 

procedimentos administrativo-financeiros, e alinhar as rotinas realizadas pelas equipes de 

trabalho; Monitoramento dos encaminhamentos do I Seminário ADMFIN (considerando 

as responsabilidades da Sede e Seccionais);  Campanha  contra a inadimplência. Destaca-

se que esta Comissão, tem responsabilidades administrativo-financeiras, e, portanto, se 

insere na dinâmica interna de funcionamento do CRESS, em conjunto com as Seccionais. 

As ações realizadas foram assumidas de forma descentralizada e participativa entre os 

membros da Comissão, considerando suas atribuições que desempenham no CRESS. 

Trata-se de um espaço rico de planejamento, monitoramento e avaliação de questões 

pertinentes ao funcionamento do CRESS de acordo com abrangência e atribuições.  

Em 2015 foram realizadas sete (7) reuniões e dois Seminários ADM-FIN, sendo 

o II Seminário ADM-FIN no dia 30 de julho e 01 de agosto e o III  Seminário ADM-

FIN no dia 25 de setembro. Esses dois momentos reuniram conselheiros/as e 

servidores/as da sede e seccionais. As pautas debatidas e encaminhadas possibilitaram 

socializar informações sobre as demandas de trabalho e dos fluxos na área financeiro-

contábil da sede e seccionais e definir fluxos e prazos, de modo a explicitar a 

responsabilidade de cada instância neste processo. Também possibilitaram o debate 

sobre a elaboração do PCCR e reflexão sobre o processo de construção da Política 

Nacional de Inadimplência do conjunto CFESS-CRESS. Observa-se que em 2015 esta 

Comissão também elaborou um conjunto de Parâmetros para servirem de referência para 

compra de passagens, com vistas a otimização de recursos e orientação quanto a 

questões que constituem objeto de dúvida, conforme segue: “1) Todas as despesas de 

viagem devem estar vinculadas as ações previstas no Planejamento; 2) Todas as 

despesas, antes de serem efetuadas, devem ser autorizadas pela Tesouraria de modo a 

verificar a disponibilidade orçamentária; 3) As compras devem estar atreladas as 

competências do CRESS e a natureza das representações, de modo a observar de onde 

parte a motivação da participação e o seu consecutivo financiamento. 4) No caso de 

despesas com passagens aéreas: 4.1: A compra deverá ser efetivada com antecedência 
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mínima de 30 dias. 4.2: Em caso de convocação extemporal, deverá ser feita análise 

sobre a real necessidade de participação, considerando e questão orçamentária e a 

possibilidade de participação de outras instâncias representativas da categoria (CFESS 

ou outros CRESS da Região), considerando que as demandas e pautas coletivas da 

categoria estão referenciadas no mesmo plano de lutas. 4.3: Em caso não realização de 

viagem os valores deverão ser devolvidos ao CRESS, salvo em situações de urgência e 

emergência, no que se refere a doença, acidentes ou situações de óbito, no qual houve 

ingerência por parte do conselheiro ou representante/convidado. As compras de 

passagens aéreas devem ser efetivadas a partir dos menores valores disponíveis, 

independentemente da companhia aérea”. Embora pertinente e necessária esta pauta foi 

levada para reunião de Conselho Pleno, mas, não houve apreciação e deliberação 

ficando pendente esta demanda. 

No ano de 2016 foram realizadas sete reuniões da Comissão nos meses de 

fevereiro (1), abril (2), maio (1), agosto (1), setembro (1) e novembro (1). No ano de 

2016 as pautas da Comissão ADM-FIN estiveram voltadas a busca de construção de 

estratégias frente à redução do índice de inadimplência da categoria, considerando-se o 

processo de implementação da Política Nacional de Inadimplência do conjunto 

CFESS/CRESS. Também objetivaram debater e propor encaminhamentos quanto ao 

PCCR e avaliação de estágio probatório. Para tanto, foi sugerida a constituição de uma 

equipe de avaliação dos probatórios a cada ingresso de novos funcionários (para 

avaliação de 45 e 90 dias). Outro encaminhamento feito a partir desta Comissão foi a 

demanda de reuniões de acompanhamento sistemático dos funcionários, conforme 

encaminhamentos do III Seminário ADM-FIN, que indicou a constituição de uma 

Comissão Permanente para acompanhamento dos funcionários, com regularidade, com 

o devido registro em ata e socialização no Conselho Pleno. Outro destaque apontado por 

esta Comissão foi quanto aos procedimentos administrativo-financeiros, referentes as 

despesas fixas, constantes no plano de metas aprovadas pelo Conselho Pleno, para que 

sejam devidamente executadas pelos ordenadores de despesa e funcionários 

responsáveis por esta área. Observa-se que uma das reuniões previstas para o trabalho 

desta Comissão, em 11 de fevereiro não foi realizada devido a não autorização da 

Diretoria para o pagamento de despesas de viagem e diárias aos participantes, o que 

inviabilizou o desenvolvimento dos trabalhos previstos. Esta Comissão também 

solicitou que os procedimentos administrativo-financeiros, sobre despesas fixas, 

constantes no plano de metas aprovadas pelo Conselho Pleno, sejam devidamente 
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executadas pelos ordenadores de despesa e funcionários responsáveis por esta área. 

Outra consideração importante é quanto ao retorno desta Comissão, na reunião do dia 

30 de setembro, sobre parecer do CFESS a partir de visita técnica, conforme segue: “O 

CRESS somos tod@s nós!” Entendendo que "O CRESS somos tod@s nós!" estabeleceu 

como principais desafios, o compromisso de descentralizar ações promovidas pelo 

CRESSRS possibilitando uma maior participação da categoria, além da interiorização, 

estreitando a relação com as Unidades de Formação Acadêmicas - UFA’s, com as duas 

Delegacias Seccionais em Caxias do Sul e Pelotas, com os Núcleos de Assistentes 

Sociais do Conselho Regional de Serviço Social – NUCRESS, com outros Conselhos e 

Ordens de Profissões Regulamentadas e buscou estar presente em espaços sócio 

ocupacionais, debatendo o exercício profissional no âmbito das condições éticas e 

técnicas do trabalho. Já no processo de constituição da Chapa que concorreria à Gestão 

2014-2017, articulamos e convidamos muitas/os colegas que são referências de diversas 

frentes de lutas e de militância, bem como referências de pesquisas e estudos que 

contribuem para a identidade profissional no Estado do Rio Grande do Sul. Todo o 

processo se deu de forma muito coletiva e de forma muito horizontalizada, para que 

mediante a identificação, disponibilidade de cada um/a pudéssemos definir esta 

composição. E já nesta construção, apontávamos para a importância de que todas estas 

pessoas que se implicaram neste processo, muito embora não estivessem na composição 

da Chapa, pudessem continuar somando e contribuindo para a realização do trabalho da 

Entidade que tem tantas frentes de atuação e demanda esta participação ativa das/os 

profissionais de base. A Gestão "O CRESS somos tod@s nós!" – apresentou-se para o 

conjunto dos/das Assistentes Sociais do RS, em uma perspectiva de construir 

coletivamente ações e estratégias para dar conta dos desafios apresentados pela 

sociedade e pelo conjunto CFESS/CRESS. Para além de uma gestão horizontal e 

compartilhada entre as/os Conselheiras/os da Gestão, indicávamos que pudesse ser o 

quão mais participativa possível com a base da categoria. Portanto não cabem atitudes 

autoritárias e unilaterais nas deliberações da Entidade, tampouco desconsiderar as 

decisões tomadas nos fóruns legítimos, regimentais e estatutários. Para além disso, 

consoante aos princípios desta Gestão, no que se refere à interiorização e participação 

com direção crítica, pretendia-se ao longo do período de três anos estabelecer um 

calendário de visitas aos NUCRESS, às Unidades de Formação Acadêmicas, à espaços 

sócioocupacionais, às Delegacias Seccionais e participar juntamente com os 

movimentos sociais e outras categorias profissionais que partilham do Plano de Lutas 
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do Conjunto CFESS/CRESS. Porém estas ações ficaram imensamente prejudicadas pela 

falta de orçamento, já que foram priorizadas outras execuções financeiras, como o 

custeio de assessorias que não atendiam aos interesses majoritários da categoria. 

Primeiramente convém destacar que os elementos apontados por este conselho não têm 

origem em questões pessoais e de posicionamento individual de membros do Conselho 

Fiscal, relacionadas ao presidente do CRESS – 10ª Região. Estas se referem à condução 

da gestão, posicionamentos, decisões e encaminhamentos tomados pelo mesmo, em 

questões que demandam reflexão e deliberação coletiva, bem como, valorização técnica 

de todos os profissionais da equipe, sem distinção de qualquer natureza. Nosso maior 

objetivo foi buscar e encontrar de forma solidária medidas que possibilitassem a 

qualificação da Gestão, para que se cumpra o que fora proposto. Dentre estas iniciativas 

foram realizadas várias reuniões de avaliação e planejamento, da Gestão, com a 

participação de todos/as conselheiros/as e, de forma específica, por meio da Comissão 

ADM-FIN e Seminários ADM-FIN com a participação de conselheiros, assessores e 

funcionários. Quanto ao relatório de verificação (pg. 2) destaca-se: “O conjunto dos 

depoimentos evidenciou a tensão permanente entre as integrantes do Conselho Fiscal (3 

titulares e demais 3 conselheiras que são consideradas suplentes do Conselho Fiscal) 

com o presidente”. Porém, destaca-se que as conselheiras citadas no documento não 

foram ouvidas pelo CFESS no momento da coleta de depoimentos. Também há que se 

mencionar que o conjunto dos depoimentos não foi objeto de ciência de todas as partes 

envolvidas (muito embora, não concordamos com esta ideia de partes, já que somos a 

mesma e única gestão), pois caso fossem considerados os depoimentos teríamos muitos 

elementos para problematizarmos na dimensão ideológica, ética e política. No que se 

refere às atribuições do Conselho Fiscal referidas na página 3, destaca-se que estas são 

assumidas com afinco pelo conjunto da equipe, com o devido encaminhamento ao 

Conselho Pleno. Quanto à narrativa contida na página 2, “(...) Pode-se afirmar que as 

disputas entre as partes indicadas têm travado a implementação de medidas que 

qualifiquem a gestão administrativa e financeira, tais como a realização de licitações e 

o cumprimento da legislação sobre transparência, o que vem ampliando as tensões e 

pode levar à responsabilização dos gestores pelo descumprimento da legislação”. 

Destaca-se que houve, no período, crescente esforço do Conselho Fiscal, em pautar 

questões do âmbito administrativo-financeiro, mas essa inciativa foi frustrada na medida 

em que reflexões e sugestões não foram reconhecidas, na sua essência pela presidência. 

Cabe apontar que não nos referimos à gestão e, sim, a presidência, uma vez que de forma 
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autoritária e arbitrária conduz as discussões, reverberando temor aos que se opõe, 

ameaçando, inclusive, a processar civilmente. Entendemos, a nítida e factível infração 

de um princípio fundamental do Código de Ética, quando se pressupõe a “defesa 

intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo”. Tendo em 

vista que (1) é vedado ao/à assistente social “praticar e ser conivente com condutas 

antiéticas, crimes ou contravenções penais [...] (Título II – Dos direitos e das 

responsabilidades gerais do Assistente Social, Art. 4º, Alínea B do Código de Ética); e 

“acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes do Código” (Título 

II – Dos direitos e das responsabilidades gerais do Assistente Social, Art. 4º, Alínea C); 

(2) é dever do/a assistente social “denunciar, no exercício da profissão, às entidades de 

organização da categoria [...], abuso de autoridade individual e institucional [...]” 

(Capítulo IV – Das relações com entidades da categoria e demais organizações da 

sociedade civil, Art. 13, Alínea B); e que “compete ao Conselho Federal zelar pela 

observância dos princípios e diretrizes do Código de Ética Profissional” (Art. 1º, Título 

I - Disposições Gerais).  

 

6 - Comissão de Inscrição e Registros 

A Comissão de Registros é composta por um conselheiro e um servidor 

administrativo, reunindo-se conforme demandas, para análise dos documentos de 

solicitações da categoria, apontaram as atividades realizadas no triênio 2014-2017, 

conforme tabela a seguir:  

Ações Nº 

Inscrição Principal Definitiva 1.521 

Inscrição Principal Provisória 479 

Inscrição Secundária 11 

Reinscrição 82 

Cancelamento de Registro de Pessoa Física 681 

Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica 8 

Alteração de Nome 55 

Cédula de Identidade Profissional 1.521 

Carteira de Identidade Profissional 2.000 

2ª Via Cédula de Identidade Profissional 106 

2ª Via da Carteira de Identidade Profissional 14 
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Deferimento de Transferência 104 

Homologação de Transferência 88 

Registro de Pessoa Jurídica 12 

Isenção de anuidade 182 

Certidões para transferências 192 

 

Novo Registro Profissional – DIP 

 

A comissão de registros tem trabalhado também com a implantação das novas 

identidades profissionais, DIPs, desde o dia 12/12/2017, tendo em vista que todos pedidos 

de registro novos realizados a partir desta data deveriam ser relacionados ao novo 

documento. Somente uma fração muito pequena de DIPs, foi entregue pela empresa 

G&D, a qual é a responsável pela confecção do novo documento, e algumas vieram com 

problema, tais como a falta de informações pessoais dos Assistentes Sociais, desta forma 

o CFESS suspendeu novamente a confecção dos novos documentos orientando os CRESS 

a manter o mesmo processo de inscrição e após o registro deferido em reunião de diretoria 

deveríamos remeter um CERTIFICADO DE REGULARIDADE ao Assistente Social. 

Há um crescente número de reclamações referente a emissão do documento, pois 

algumas prefeituras não estão aceitando o documento expedido pelo CRESS como 

comprovante de registro profissional, cito a prefeitura de Nova Santa Rita em um 

processo simplificado para cadastro reserva realizado no mês de maio. 

 

7 - Comissão de Inadimplência 

A seguir os dados referentes aos resultados parciais das renegociações feitas em 

Porto Alegre, Caxias e Pelotas. 

De acordo com o deliberado pela reunião do conselho pleno do CRESS 10ª Região 

realizada no dia 30/06/2016, e com o planejado na reunião da comissão de inadimplência 

realizada 23/06/2016 ata Nº 002, foram efetivadas as cobranças de acordo com o 

normatizado na resolução CRESS RS Nº 024, datada de 23/06/2016 ata 2073, definindo 

a mesma o cronograma, às normas e os procedimentos para a cobrança. 

Anteriormente ao início das cobranças foram efetivados ajustes no sistema, tais 

como tratamento dos arquivos retorno, uma vez que uma quantidade considerável de 

Assistentes Sociais estava com inconsistências em seus pagamentos (prontuários 

financeiros), ou seja, os pagamentos foram recusados por algum motivo, tais como: 
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Renegociações refeitas e o AS ao invés de usar os boletos novos, pagou os boletos 

cancelados; boletos retirados em duplicidade da web e o AS usa o primeiro boleto gerado 

para efetuar o pagamento sendo que o segundo seria o válido; pagamentos de anuidades 

integrais efetuados com o boleto da primeira parcela, entre outros.  

Também foram adotados formulários de atualização cadastral, uma vez que para 

a efetivação das cobranças é necessário que os dados estejam atualizados, para serem 

utilizados em encontros, Gt’s e reuniões, sendo que o mesmo foi utilizado no 10º Egas 

obtendo em um universo de 700 pessoas, sendo destas 300, aproximadamente, Assistentes 

Sociais, foram atualizados 115 cadastros. 

Em um primeiro momento o foco foram as cobranças via telefone, e voltado às 

renegociações efetivadas, ou seja, Assistentes Sociais com dados atualizados e que 

aceitaram renegociar, e foram assinalados os registros com dados desatualizados e as que 

não quiseram pagar para posterior tentativa de localização e envio de correspondências 

de notificação e posterior aviso de inserção do nome em dívida ativa da união. 

Em reunião de conselho pleno datada do dia 10/04/2017, ata Nº 2112, fora 

aprovado o convênio com o Instituto de Estudos de Protestos do Rio Grande do Sul 

(IEPRO), convênio este gratuito ao CRESS, sendo tal fato firmado em contrato, contrato 

este que fora ratificado em 02/05/2017 possibilitando ao CRESS, após gerada a certidão 

de dívida ativa, CDI, encaminhar as cobranças ao cartório. 

 

Abaixo seguem alguns dados relativos as cobranças 

Porto Alegre: 

 Total de dias da campanha: 10, sendo 2 horas diárias no turno da manhã 

 Total de AS com débitos: 2045 

 Total de contatos: 503 

 Total de renegociações efetivadas: 290 

 Valor renegociado: R$ 326.546,91 

 Sem contato telefônico, e-mails enviados: 67 

Pelotas: 

 Total de dias da campanha: Não informado, realizado em horário de expediente; 

 Total de AS com débitos: 340 

 Total de contatos: 100 

 Total de renegociações efetivadas: 25 

 Valor renegociado: R$ 27.316,64  

 Sem contato telefônico, e-mails enviados: informação não inserida na planilha 
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Caxias do Sul: 

 Total de dias da campanha: Não informado, realizado em horário de expediente; 

 Total de AS com débitos: 213 

 Total de contatos: 139 

 Total de renegociações efetivadas: 20 

 Valor renegociado: R$ 14.376,32 

 Sem contato telefônico, e-mails enviados: informação não inserida na planilha 

 

INADIMPLÊNCIA ATUAL DO CONSELHO ATÉ 05/05/2017 

3510 - Inadimplentes somando cancelados, de um universo de 12548 inscritos 

somando débitos prescritos.  28%. 

3066 - Inadimplentes somente ativos, em um universo de 8420 ativos somando 

débitos prescritos. 36,41%. 

2972 - Inadimplentes somente com débitos não prescritos (considerado o período 

de 2011 e 2016) em um universo de 8420 ativos. 35,30%. 

 

A campanha de renegociação foi parada em Porto Alegre em decorrência de uma 

alteração nas normas para emissão de boletos, uma vez que os boletos emitidos com 

vencimento após o dia 30 de dezembro não teriam mais validade, segundo novas normas da 

FEBRABAN, o comunicado de tais normas nos foi passado pela empresa IMPLANTA 

INFORMÁTICA, uma vez que é a mesma que administra o sistema SISCAFW, e, por conseguinte, 

controla a geração dos boletos. 

Seguem em anexo os docs.  referidos nos textos acima: 

Anexo I: resolução 024/2016 

Anexo II: Contrato firmado com o IEPRO 

Anexo III: Demonstrativo de renegociações efetuadas  

 

8 – Comissão de Licitações - Processos e expedientes administrativos (licitações, 

contratos e outros). 

No ano de 2014, pela portaria 025, de 30 de maio de 2014 foi dado início ao 

trabalho de recomposição e organização da Comissão de Licitações com a nova gestão, 

que, inicialmente era composta pelos conselheiros Alberto Terres, Tiago Martinelli e 

Agnaldo Kneviz e o auxiliar administrativo Dani Leandro da Costa. 

No ano de 2015, segundo ano da gestão, após ciência da Manifestação Jurídica 

02/2015-v, que trata dos procedimentos relativos a licitações e compras no âmbito do 



23 
 

Conjunto CFESS/CRESS, a comissão buscou adequação em vários pontos, como 

alteração do nome da Comissão de Licitações para Comissão Permanente de Licitações, 

recomposição da Comissão sendo integrada somente por servidores e a realização de 

compras por pregão eletrônico, conforme Leis 8.666, 10.520 e Lei complementar 123.  

No mesmo ano de 2015, buscando dar qualidade ao trabalho, o servidor Dani 

Leandro Xavier da Costa realizou a primeira qualificação com o Curso de Pregoeiro e 

licitações, sendo nomeado como pregoeiro oficial do Conselho Regional de Serviço 

Social – CRESS 10ª Região e iniciou a utilização do sistema Licitações-e, em convênio 

com o Banco do Brasil, sistema que permite realização de licitações e pregão eletrônico. 

Ainda em 2015 a Comissão de Licitações atuou junto a Diretoria na adesão à ata 

de registro de preços para apoio ao 9º Encontro Gaúcho de Assistentes Sociais, 

procedimento previsto na lei de Licitações que busca, além da celeridade no processo, 

também a economicidade, em razão de não ser necessário a realização de todo o processo 

licitatório, procedimento este, inédito para o CRESS 10ª Região. 

No ano de 2015 os servidores Dani Leandro Xavier da Costa e Joveny Teixeira 

Silveira Jacobsen, então membros da Comissão Permanente de Licitações, realizaram 

respectivamente os cursos Licitações e Contratos e Curso de Pregoeiro, o que veio a 

qualificar ainda mais o trabalho, já que Joveny foi designado com pregoeiro do CRESS 

10ª Região como Dani Costa como presidente da Comissão Permanente de Licitações. 

Ainda no ano de 2015 foram instituídos novos procedimentos para compras, que 

incluem consultas à autorização da Diretoria Comissão de Patrimônio, bem como os 

empenhos de valores, publicações de editais e instituição de memorandos. Ainda foi 

elaborado pela Comissão Permanente de Licitações o documento Procedimentos, 

Compras, Obras e Serviços, que tem como objetivo orientar e padronizar todos os 

processos de aquisições de materiais e serviços, para que possa ser passado aos novos 

membros da comissão e facilitando assim a compreensão de todos os interessados e 

responsáveis pelas compras, conforme consta no anexo I. 

Já no ano de 2016, com a Comissão devidamente organizada e qualificada, 

iniciaram-se as licitações propriamente ditas, contando já de início com a aquisição de 

materiais Gráficos na modalidade carta convite, pelo Sistema de Registro de Preços – 

SRP, que conforme Art. 15, da lei 8.666 e manifestação jurídica 02/2015-v, devem ser 

processadas, sempre que possível, o que trouxe grande vantagem ao Conselho, que pode 

realizar a licitação apenas uma vez e a retirada do material, conforme a necessidade do 

Conselho. 
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Ainda no ano de 2016 foi realizada licitação para contratação de empresa para 

elaboração, assessoria e acompanhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do 

Conselho Regional, tendo sido realizada pelo pregão eletrônico. Também no mesmo ano 

foi realizado pregão eletrônico e contratada empresa para fornecimento e passagens 

aéreas e realizadas compras de relógios ponto para sede, em Porto Alegre e Seccionais, 

central telefônica para sede, materiais de limpeza, materiais de expediente, etiquetas para 

tombamento. 

Já no ano de 2017 foram realizadas as licitações para contratação de empresa de 

Limpeza e Higienização, por meio do pregão eletrônico, materiais gráficos e compras de 

materiais de expediente, limpeza e outros. 

 

9 - Comissão de Patrimônio e Almoxarifado 

A Comissão de Patrimônio, na atual gestão, foi instituída pela Portaria nº 027, de 

30 de maio de 2014 Ata 1963. Inicialmente, teve como componentes a Conselheira Aline 

Aiko Yoshida Galvão e o Agente Administrativo Joveny Teixeira Silveira Jacobsen, além 

da Conselheira Vilma Pimentel Siqueira sendo esta última designada para a coordenação 

da Comissão. Em 08/02/2015 foi assinada a Portaria nº 015, onde a Conselheira Suely 

Silva Santos passou a integrar a Comissão. Através da Portaria nº 058, de 28 de agosto 

de 2015 Ata 2033, a Conselheira Aline Aiko solicitou seu desligamento da Comissão. A 

Conselheira Roberta Rama de Brito substituiu a Conselheira Suely conforme o constante 

na Portaria nº 061, de 28 de agosto de 2015, Ata 2033. A Comissão teve seu nome alterado 

para “Comissão de Patrimônio e Almoxarifado”, conforme Portaria nº 032, de 01 de abril 

de 2016 ATA 2062. 

O funcionário Joveny Teixeira Silveira Jacobsen fez o curso “Gestão Patrimonial 

no Setor Público” em Brasília/DF, nos dias 08 a 10 de abril de 2015. 

Houve capacitação da Conselheira Coordenadora da Comissão, Vilma Pimentel Siqueira 

e do funcionário Joveny, no sistema Sispat.SQL em 25 de junho de2015. Esse sistema era 

um banco de dados local do patrimônio, em linguagem SQL, desenvolvido pela empresa 

Implanta Informática. Em 21 de agosto de 2015, a Implanta comunicou a Comissão de 

que o supra referido sistema seria descontinuado e uma nova versão, on-line, iria o 

substituir. O nome desse sistema on-line é Sispat.net. 

Houve levantamento de notas fiscais dos bens do CRESS RS de 2010 até 2015. 

Em 11 e 12 de novembro de 2015 foi realizado Inventário analítico na Seccional de 

Caxias, com levantamento fotográfico dos bens. Em 25 e 26 de novembro de 2015, foi a 
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vez da Seccional de Pelotas. Em 27/02/2016 iniciou-se o inventário na sede. Quando 

destes processos, verificou-se que a grande maioria de bens não possuía notas fiscais 

tendo em vista que, provavelmente, foram adquiridos antes de 2010. 

Nos dias 23 e 24 de novembro de 2016, ocorreu o Tombamento Patrimonial na 

Seccional de Pelotas, com 83 bens tombados através de etiquetas patrimoniais de números 

000001 s 000083. Em 29 e 30 de novembro de 2016, foi a vez da Seccional de Caxias do 

Sul, com 68 bens tombados através de etiquetas patrimoniais de números 000084 a 

000152. Em 05 de maio de 2017 foi finalizado o Tombamento patrimonial na sede do 

CRESS RS, com 297 bens tombados através de etiquetas patrimoniais de números 

000153 a 000450. 

A sala ao fundo do arquivo de registros está sendo desocupada para uso do 

Almoxarifado. 

 

10 – Comissão de Arquivamento e Eliminação de Documentos: 

 Os arquivos e a guarda da documentação do CRESS estão distribuídos na sala da 

Secretaria Executiva, sala da Diretoria e sala de arquivos.  

A atual composição da Comissão foi deliberada em reunião de Conselho Pleno de 

29 de janeiro de 2016, ata 2053, sendo expedida a portaria nº 010/2016. 

 Foi realizada uma reunião da Comissão em julho de 2016, onde a Conselheira 

Lizandra Passamani, que participou do GT Nacional de Arquivamento e Eliminação de 

Documentos, informou sobre algumas deliberações do Encontro com relação à 

eliminação e arquivamento (anexos). Com relação à eliminação, o CFESS encaminhará 

as diretrizes que deverão ser seguidas para a eliminação de documentos por parte do 

CRESS. Já sobre a questão do arquivamento, ocorre o mesmo também; foi orientado pelo 

CFESS sobre a importância de um profissional capacitado para realizar o arquivamento 

de documentos, já que não existem funcionários capacitados para essa função no CRESS. 

Até o momento, cada setor do CRESS tem a própria forma de arquivamento de 

documentos. Na COFI, a agente administrativa Daniela Meinke realiza a maior parte dos 

arquivamentos, juntamente com as fiscais. Na Secretaria, o arquivamento normalmente é 

de responsabilidade dos estagiários. Na Diretoria, o arquivamento é realizado pela 

funcionária Daniela Meinke e pela assessora Fabiana Beretta, porém, devido à demanda 

de trabalho, não foi possível estabelecer um padrão ou ordem para o arquivamento de 

documentos. Foram criadas pastas conforme a disponibilidade das mesmas no estoque, e 
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forma separadas por assunto, conforme as maiores demandas encontradas no setor. As 

funcionárias ainda encontram dificuldade para definir o que deve ser arquivado ou não, e 

também qual ordem/padrão deve ser seguido, tanto para o arquivamento físico, quanto 

para o arquivamento nos computadores. 

. 

11 - Comissão de Desfazimento  

Foi aberto Expediente Patrimonial nº 01/2016, no dia 27 de abril de 2016, onde 

consta o parecer nº 01/2016, que trata sobre o desfazimento. Especifica que o 

desfazimento consiste no processo, expressamente autorizado pelo ordenador de despesa, 

de exclusão, movimentação e alienação de um bem do acervo patrimonial da instituição, 

de acordo com a legislação vigente, conforme decreto 99.658 de 30 de outubro de 1190 

e decreto 6.087 de 20 de abril de 2007. 

  A Comissão foi criada conforme portaria nº 044/2016, sendo composta pelas 

funcionárias Daniela Meinke, Fabiana Beretta e Cleonice Stefani. 

  A primeira reunião da Comissão ocorreu no dia 08/11/16, devido à 

incompatibilidade de horários entre as funcionárias na sede do CRESS, já que a agente 

fiscal tem uma agenda de viagens pré programada e a assessora técnica por vezes estava 

fazendo uso de banco de horas para compensação. 

O parecer do Conselho Pleno, conforme ata nº 2096 de 02 de dezembro de 2016, 

item 6) ENCAMINHAMENTOS DE GT’s e COMISSÕES: C) Comissão de 

Desfazimento: encaminham a Ata nº 001/2016, informando que foi realizada a avaliação 

do inventário in loco do patrimônio, conforme o Expediente 01/2016, no que diz respeito 

à listagem e classificação dos bens (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável). 

A) Com relação aos bens de informática, a Comissão sugere a doação conforme 

determinação legal, devido ao fato de que os itens listados se encontram em desuso ou 

não se adequam mais às necessidades do CRESS, por estarem obsoletos, com tecnologias 

ultrapassadas ou sem utilidade. Deverá ser realizado laudo técnico pela empresa que será 

contratada para prestação de serviços da área de informática no CRESSRS, para a 

realização da doação dos equipamentos. B) Sobre os bens irrecuperáveis, o parecer da 

Comissão é de que os bens sejam doados. Aprovado pelo Conselho Pleno. C) Com relação 

aos bens antieconômicos, sugere-se também a doação. Aprovado pelo Conselho 

Pleno.       

  Com relação aos itens de informática, o CRESS ainda não dispõe de empresa de 

informática para a elaboração de laudo técnico. 
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 Os itens para doação, a Comissão dará andamento nos trâmites conforme os 

decretos acima mencionados. 

  A comissão também recebeu o memorando nº 005/2017, da Comissão de 

Patrimônio e Almoxarifado, encaminhando para providências o antigo refrigerador 

utilizado na Sede do CRESS, tendo em vista que o mesmo está estragado e 

consequentemente sem utilidade para o CRESS. O assunto será pautado na próxima 

reunião da Comissão. 

 

12 - Comissão de transparência 

A comissão de transparência teve sua criação no ano de 2016 para atender as 

demandas oriundas do TCU e da lei 12.527/2011.  

Foi criado um espaço exclusivo no sítio eletrônico do CRESS RS para publicar 

todas as informações necessárias ao atendimento da lei de acesso a informação. Elaborado 

um quadro com perguntas e respostas mais frequentes facilitando aos usuários sanar 

dúvidas de forma mais rápida. Publicado também os balanços financeiros, balanços 

patrimoniais, balancetes trimestrais, variação patrimonial, receitas e despesas anuais e 

relatórios do exercício. Divulgado, ainda, no link o quadro de funcionários, cargos e folha 

de pagamentos mensais. Inserido também informações pertinentes do concurso público 

realizado pelo CRESS em 2014 e todos os dados constantes sobre licitações. 

 

13 – Comissão Permanente de Ética 

É uma das comissões regimentais. Os integrantes dessa comissão trabalham no 

sentido de reafirmar o projeto ético-político da categoria, avaliando denúncias em relação 

a possível infração dos assistentes sociais aos princípios do Código de Ética ou de atos 

de outros profissionais que firam a honra profissional do assistente social. É importante 

apreender a atuação da comissão como um espaço de defesa da identidade política e social 

do Serviço Social. (anexo Planilha de denúncias) 

 A Coordenação da Comissão não encaminhou informações para incluir no 

relatório. 

 

14 – Comissão de Orientação e Fiscalização - COFI  

A COFI tem caráter permanente e é formada no mínimo por três membros. É 

constituída por um/a conselheiro/a a quem caberá a coordenação, agentes fiscais 

concursados e assistentes sociais inscritos no CRESS, em pleno gozo de seus direitos, a 
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convite da Direção do CRESS. É através desta que ocorre o exercício prático da 

fiscalização, na defesa do espaço profissional. Suas ações estão pautadas no trabalho 

educativo e preventivo no sentido de primar pela observância dos dispositivos legais 

(Código de Ética, Lei de Regulamentação Profissional). 

A Fiscalização do CRESS 10ª Região da Sede, é composta pelas fiscais Cleonice 

Maria Pokorski Stefani CRESS Nº 3487 e Neorides Bianchini CRESS Nº 3722. No 

decorrer do ano de 2016, foram realizadas atividades do Plano de Metas aprovado em 

assembleia da categoria no ano anterior, com base nas diretrizes do eixo fiscalização 

aprovado no Encontro Nacional do Conjunto CFESS /CRESS, e atendimento de 

demandas espontâneas que chegam ao conselho quer por e-mail, atendimento presencial, 

telefonema, via diretoria, Núcleos ou mesmo pela rede de comunicação social. 

 

1 - Deliberação do Encontro Nacional de 2015 para efetivação em 2016: 

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Item DELIBERAÇÃO Resp. 

1. Manter ações de enfrentamento às requisições de emissão de laudos e pareceres 

por parte de instituições do Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério 

Público às profissionais que não sejam vinculados a tais instituições. 

CFESS/CRESS 

2. Amadurecer posicionamento do Conjunto sobre a atuação de assistentes sociais 

em comissões de avaliação disciplinar, de monitoramento e comissões técnicas 

de classificação previstas no SINASE e na LEP. 

CRESS 

3. Apresentação de nota técnica elaborada por uma/ um especialista na temática, 

com vistas a subsidiar as discussões no Conjunto. [inclusão] 

CFESS 

4. Acompanhar a implementação do cadastramento nacional dos campos de estágio 

e a fiscalização da supervisão direta. 

CFESS/ CRESS 

5.  Fazer gestões junto à Caixa Econômica Federal, em relação às solicitações de 

inscrição de pessoa jurídica junto aos CRESS pelas empresas prestadoras de 

serviço. 

CFESS/ CRESS 

6. Aprofundar estudo jurídico sobre situações em que o assistente social no 

exercício profissional assume tutela, curatela ou a administração de recursos dos 

usuários com ou sem a devida nomeação legal. [alteração de redação] 

CFESS/ CRESS 

7. Aprofundar e socializar a discussão sobre as atribuições do/a assistente social, 

contemplando o debate sobre o material técnico sigiloso. 

CFESS/ CRESS 
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8. Aprofundar estudos acerca da atuação do/a assistente social enquanto 

Responsável Técnico/a (Anotação de Responsabilidade Técnica – ART) com 

base na Lei nº 8.662/1993. 

CFESS/ CRESS 

9. Acompanhar a discussão sobre a Regulação do Trabalho em Saúde. CFESS/ CRESS 

10. Aprofundar o debate e elaborar posicionamento em relação à atuação do/a 

assistente social em ações de conciliação e mediação de conflitos propostas pelo 

Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos. 

CFESS/ CRESS 

11. Realizar discussões/ações acerca do exercício profissional em Comunidades 

Terapêuticas. 

CFESS/ CRESS 

12. Aprofundar o debate sobre as atribuições profissionais e de cargos genéricos 

considerando as atuais requisições de natureza inter, multi e transdisciplinar que 

envolvam assistentes sociais. 

CFESS/ CRESS 

13. Reformular os atuais instrumentais utilizados nas ações de fiscalização 

(formulário de Relatório de Visitas de Fiscalização, o Termo de Visita de 

Fiscalização e Notificação, modulo pesquisa), através da criação de um GT com a 

participação dos agentes fiscais para sistematizar os debates ocorridos nos Fóruns 

Regionais das COFIs e no Seminário Nacional das COFIs, culminando com sua 

aprovação no Encontro Nacional CFESS/CRESS. 

CFESS 

14. Promover análise e estudos jurídicos quanto aos procedimentos cabíveis à 

fiscalização junto aos empregadores acerca do cumprimento do artigo 5ºA da lei 

8.662/93 que estabelece jornada de 30 horas semanais, sem redução de salário 

para assistentes sociais (lei 12.317/2010). 

CFESS/ CRESS 

15. Promover discussão no âmbito dos CRESS sobre a ética profissional no exercício 

profissional de assistentes sociais que ocupam cargos de gestão e coordenações 

de equipe e de políticas públicas. 

CRESS 

16. Estimular debates sobre o exercício profissional junto às pessoas com deficiência 

e defender condições éticas e técnicas de trabalho baseado na Lei Brasileira de 

Inclusão ao profissional de SS com deficiência, fortalecendo a articulação com os 

movimentos em defesa das pessoas com deficiência e suas entidades 

representativas, defendendo a efetivação de uma política de acessibilidade que 

rompa com as barreiras físicas, de comunicação e atitudinais. [alteração de 

redação] 

CRESS 
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2 - Atividades desenvolvidas: 

1) Realizada orientação aos profissionais quer por meio eletrônico ou presencial, 

sempre na perspectiva de enfrentamento e resolutividade junto aos Municípios. 

2) Atividade proposta e realizada em novembro de 2016 no FÓRUM das COFI’s. 

3) Competência do CFESS. 

4) O acompanhamento ainda se efetiva de forma impressa, em organização para o 

credenciamento eletrônico. 

5) A Caixa não exige mais a inscrição de PJ junto ao CRESS para a execução do 

trabalho Técnico Social. 

6) Discussão em reunião de COFI, entendimento que não é atribuição do Técnico 

Assistente Social, e sim quando necessário da Instituição. 

7) Participação da comissão organizadora do I Seminário Estadual de Sigilo 

Profissional, discussões e aprofundamento do tema em reunião da COFI ante 

análise de demandas que chegam ao CRESS. 

8) Em reuniões de COFI não houve aprofundamento do Eixo, relativo a 

responsabilidade Técnica, por entendermos ter sido pacificado no conjunto 

CFESS/CRESS a não certificação junto ao CRESS.  

9) Não houve encaminhamento junto a COFI. 

10) Participação das fiscais da Sede, no Encontro do FESSS em Santa Maria, ocorrido 

na UNIFRA, onde foi debatido o relato de experiência de estagio junto a 

Universidade Federal de Santa Maria, no qual o Serviço Social está inserido no 

setor de Assessoria Jurídica Gratuita.  

11) A Fiscalização realizou o mapeamento das Comunidades Terapêuticas e inclui 

como agenda permanente para realizar visita quando em visita de rotina nos 

municípios; Acompanhamento de situações em algumas instituições onde pode 

haver irregularidade por parte do profissional. Neste ano houve o 

acompanhamento de três. 

12) Acompanhamento das demandas espontâneas e mapeamento através de concursos 

públicos e vagas onde o cargo é genérico.  

13) A COFI colaborou através de discussão nos dois FORUNS das COFIS e em 

reunião interna. 

14)  A Fiscalização acompanha todos os concursos em que toma conhecimento, 

inclusive manifestando-se quando a carga horária extrapola ao que determina a 

Lei, orientando os profissionais para encaminhamentos possíveis, administrativos 
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com a intencionalidade de instrumentaliza-los na possibilidade da efetivação das 

30hs nos órgãos municipais e estaduais, conforme parecer jurídico da Sylvia 

Terra. Foram realizadas diversas intervenções em instituições privadas, inclusive 

com aplicação de multa pelo descumprimento da Lei.  

15) Discussão em COFI, orientação aos profissionais tanto quando solicitado ou em 

momento de fiscalização, esta proposta de seminário com este tema não foi 

possível sua conclusão, mas foi remetido para 2017. 

16) Este tema é constante na COFI, inclusive com manifestação quando verificado e 

visita de fiscalização. 

 

3 - Atividades de rotinas desenvolvidas pela Fiscalização, conforme a descrição das 

competências na Política Nacional de Fiscalização: 

3.1 ) Visitas Institucionais de Fiscalização/Quantitativo: 

a) Nº de municípios: 66 

b) Nº de instituições: 229 

c) Nº de profissionais fiscalizados: 302 

 

4 - Região de Santa Rosa: 

1) Município de Nova Candelária 

 CRAS – Viva Bem 

2)  Município de Alegria  

 Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social/CRAS; APAE 

3) Município de Alecrim 

 Secretaria Municipal de Assistência Social/CRAS 

4) Município de Tucunduva 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/CRAS Vida Nova 

5) Município de Santo Cristo 

 CRAS 

6) Município de Três de Maio 

 CREAS; CAP´S; Secretaria Municipal de Habitação; Secretaria Municipal Da 

assistência Social; Centro de Referência Da Mulher Flor De Liz; Associação 

Três Maiense Amigos Dos Idosos; Hospital São Vicente de Paula; APAE 

Assoc. Pais Amigos do Excepcional. 
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7) Município de Porto Xavier 

 CAPS; APAE; CRAS. 

8) Município de Horizontina 

 CAPS; APAE. 

9) Município de Boa Vista do Buricá 

 APAE; CRAS. 

10) Município de Porto Vera Cruz 

 CRAS 

11) Município de Crissiumal 

 APAE; CAPS; Hospital de Caridade; Secretaria da Assistência Social; CRAS; 

ABMEC Ass. Convivência Fortalecer Vínculos. 

12) Município de Porto Lucena  

 CRAS  

13) Município de São Pedro Das Missões    

 CRAS  

15) Município de São Paulo Das Missões    

 NAAB; CRAS. 

16) Município de Salvador das Missões  

 CRAS 

17) Município de Senador Salgado Filho  

 CRAS  

18) Município de Giruá                                  

 Secretaria Assistência Social; CRAS; CAPS; Hospital São José – Centro de 

Reabilitação. 

19) Município de Independência  

 CRAS; APAE. 

20) Município de Ubiretama  

 CRAS  

 

5 - Região de Santo Antônio das Missões: 

21) Município de Santo Antônio das Missões: Para tratar da existência de projeto 

que normatiza trabalho para os usuários/munícipes da Assistência Social. 
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 Reunião com Assistentes Social do Município; Reunião com prefeito, vice e 

Assessoria jurídica.  

22) Município de Itaqui   

 Vista ao Centro de Saúde; Reunião com a coordenadora Tanira Neves Braga; 

Vista ao CREAS.  

23) Município São Borja  

 Vista ao CRAS Centro; Vista a PET; Reunião Secretária da Assistência Social. 

24) Município de Taquari 

 Secretaria Municipal da Assistência Social; Secretaria Municipal de Saúde; 

Serviço de Abrigagem Infantil; CRAS; CAPS; APAE; PellaBethania – Casa 

de Longa Permanência; CREAS; Lar São José. 

25) Município de Venâncio Aires 

 CRAS Battiste; CAPS AD; CAPS II; CREAS; Hospital São Sebastião Mártir; 

APAE; Bolsa Família; Penitenciária Estadual de Venâncio Aires; APARESP 

– Parceiros da Esperança. 

26) Município de Taquari 

 Secretaria Municipal da Assistência Social; Secretaria Municipal de Saúde; 

Serviço de Abrigagem Infantil; CRAS; CAPS; APAE; PellaBethania – Casa 

de Longa Permanência; CREAS; Lar São José. 

27) Município de Capão da Canoa 

 Secretaria Municipal da Assistência Social; CAPCAR; CRAS Arco Iris; CRAS 

Zona Norte; CRAS Santa Luzia; CEACRIA; CAPS I; CREAS; Instituto Divina 

Providência; Secretaria de Assistência e Inclusão Social – SAIS; Hospital 

Santa Luzia; APAE; ACESSUAS. 

28)  Município de Santa Cruz 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de 

Saúde; Secretaria da Educação; Secretaria da Habitação; Programa Melhor em 

Casa; NASF; INSS; CRAS CEARCA; CAPSIA; CAPS II; APAE; Hospital 

Municipal de Santa Cruz; Hospital Ana Neri; AAPOT; UNIRIM; AAPECAN; 

Programa Municipal Bem- Me – Quer; CREAS; AESCA – Associação 

Educacional para Crianças e Adolescentes; CEREST-Centro Regional de 

Referência do Serv. Ao Trabalhador; CAS – Centro de Atendimento 

Semiliberdade; CRAS Beatriz; CRAS Integrar; Comunidade Terapeutica 
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Recomeçar; UNIMED Vale Taquari; Colégio Mauá; SUSEPE; Centro Social 

Marista Boa Esperança; Ouvidoria Secretaria M. da Saúde; CEMAS – Centro 

Municipalde Atendimento à Sorologia; Plantão Social. 

29) Município de Herveiras 

 Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social 

30) Município de Vale do Sol 

 Secretaria Municipal de Assistência Social 

31) Município Sinimbu  

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

32) Município de Vera Cruz 

 Secretaria M. de Desenvolvimento Social; CAPS; CRAS 

33) Município de Sinimbu 

 Secretaria Municipal da Assistência Social – CRAS   

34) Município de Vale Verde 

 CRAS Vale Verde 

35) Município Passo do Sobrado 

 CRAS Passo do Sobrado 

36) Município de General Câmara 

 CRAS 

37) Município de Charqueadas 

 CRAS 

38) Município de Arroio dos Ratos 

 Secretaria Municipal da Saúde 

39) Município de Paverama 

 CRAS 

40) Município de Gravataí 

 Casa Lilás 

41) Município de Morro Reuter 

 CRAS 

42) Município de Sapucaia do Sul 

 CRAS 

43) Município de Cerro Grande do Sul 

 CRAS 
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44) Município de São Borja 

 Secretaria Municipal da Assistência Social; Casa de Acolhida; CRAS Centro; 

CRAS Para Boi; CRAS Getúlio Vargas; CRAS Boa Vista; CRAS; CAPS III; 

CAPS I; APAE; CREAS; Bolsa Família; Hospital Ivan Goulart; Clínica Renal 

Ivan Goulart; Presídio Modular; PETI; Instituto Federal Farroupilha; Asilo São 

Vicente de Paula; Centro de Formação Teresa Verzeri; Centro de Tratamento 

Terapêutico São Borja; Poder Judiciário – Fórum de São Borja; INSS; 

Secretaria de Saúde – NASF. 

45) Município de Santo Antônio das Missões 

 CRAS; Secretaria Municipal de Assistência Social. 

46) Município de Roque Gonzáles     

 CRAS Manacá 

47)  Município de São Nicolau       

 CRAS 

48) Município de Dezesseis de Novembro      

 CRAS; Secretaria Municipal do Trabalho e Cidadania e Ação Social. 

49) Município de Pirapó 

 CRAS  

50) Município de Garrucho 

 CRAS 

51) Município de Charqueadas 

 Secretaria Municipal da Assistência Social; Secretaria Municipal de Saúde; 

Serviço de Abrigagem; CRAS; CAPS; APAE; RECRIAR- Centro Terapêutico 

 Presídio Modular; Delegacia Civil para atenção aos Presídios. 

52) Município de Triunfo 

 CRAS; Abrigo Infantil; APAE; Posto de saúde central. 

53) Município de General Câmara 

 CRAS; Secretaria Municipal de Assistência Social; APAE. 

54) Município de São Jerônimo 

 Secretaria Municipal da Assistência Social; Hospital de Caridade de São 

Jerônimo; CAPS I; CRAS; CREAS. 

55) Município de Butiá 
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 CRAS; Secretaria M. Trabalho e Cidadania e Ação Social; APAE; CREAS; 

CAPS. 

56) Município de Arroio dos Ratos 

 Casa de Passagem da Criança e Adolescente Dona Laura; Secretaria Municipal 

da Cidadania e Ação Social; Secretaria de Saúde; CRAS Santa Bárbara. 

57) Município de Minas do Leão 

 Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social; Secretaria 

Municipal de Educação; CRAS. 

58) Município de São Marcos 

 Secretaria Municipal de Saúde 

59) Município de Cachoeira do Sul 

 Casa de Repouso Perpétuo Socorro -  Rua Augusto Billings 1065, 60 

Moradores.  

 Lar do Idoso Girassol -Rua Saldanha Marinho 536, 18 Moradores.  

 Lar Acolhedor Geriátrico  -  Rua Conde de Porto Alegre 852, 09 Moradores  

 Casa de Repouso Lar Vida - Av. Brasil 21, 40 Moradores. 

 Casa Lar AMIC – Rua Marcilio Dias 1799, 24 Moradores. 

 Sitio Duda Rezende Ltda. -Estrada Gehrlandia 970, 30 Moradores.  

 Residencial Duda Resende – Casa 3- Rua Aristides Moreira 760, 15 Moradores.  

 Asilo da Velhice Nª Srª Medianeira – Av.Brasil, 261 Centro, 82 pacientes. 

 Residencial Geriátrico Solar do sossego – Cel. João Leitão, 680, 29 pacientes. 

 Residencial Geriátrico Duda Rezende – Aristides Moreira, 663 Stº Antônio, 26 

pacientes. 

 Casa de repouso Coração de Jesus – Ismael Pereira, 1118, 31 idosos. 

 Lar Vida V – R. Manoel Simões Teixeira, 1106, 5 pacientes. 

 Residencial Geriátrico Duda Rezende – R. João Neves da Fontoura, 1822, 13 

idosos. 

 Casa De Repouso Lar da Bel –R. Heitor Ferreira Martins, 735, 54 pacientes. 

 Casa de Repouso Lar de Maria – General Osório, 1245, 35 pacientes. 

 Pensionato Nosso Lar- Borges de Medeiros 333, 29 pacientes. 

 Solar do Sossego Resort (ILPI) – Major Ourique, 2230, 5 pacientes. 

 Residencial Solar do Sossego/Transtornos Mentais – Orlando da Cunha s/n, 50 

pacientes. 
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 Casa de Repouso Santo Antônio – Mirim Krás, 28 pacientes. 

60) Município de Nova Petrópolis 

 CRAS  

61) Seccional de Caxias 

62) Seccional de Pelotas 

63) Município de Capão do Leão 

 CRAS e Secretária Municipal de Assistência Social 

64) Município de Estrela 

 Hospital Filantrópico 

65) Município de Alvorada 

 CRAS 

66) Município de Montenegro 

 Hospital Filantrópico 

 

6 -  Visitas Institucionais em Porto Alegre: 

- CIA Zaffari; PISA – Programa de Saneamento Básico; Casa de Longa Permanência 

Padre Cacique; Casa de repouso Perpétuo Socorro 

Demais atividades desenvolvidas: 

7 - Orientações presenciais/sede do CRESS: 72 

Trata de atendimentos realizados na sede por demanda espontâneo de usuários, assistentes 

sociais, alunos e outros que buscam o conselho a fim de serem orientados ou mesmo 

busca por restituir algum direito violado. 

8 - Encaminhamento de denúncias ex-officio: 03 

9 - Concursos Fiscalizados e acompanhados: 32 

10- Indicação de Comissões de Instrução: 08 

11 - Manifestação concursos com carga horária de 40 horas: 16 

12 - Elaboração de documentos: 286 

13 - Participação de reuniões: 62 

14 - Participação do Ética em Movimento: 01 Santa Cruz do Sul 

15 - Palestras: 06 

16 - Acolhida aos formandos: 02 

17 - Orientação por escrito e-mails: 1254 

18 - Orientação por telefone: 1016 
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14.1 - Seccional de Caxias do Sul 

 

VISITAS INSTITUCIONAIS DE FISCALIZAÇÃO/QUANTITATIVO: 

A) Nº de municípios: 05 

B) Nº de instituições: 27 

C) Nº de profissionais fiscalizados: 41 

 

Farroupilha 

Instituições visitadas: 1 (CT Desafio Jovem Gideões) 

Profissionais atingidos: 1 

 

Caxias do Sul 

Instituições visitadas: 18 (Associação de Amparo as pessoas com câncer, Hospital Virvi 

Ramos, Pro Vitta, SCAN, Hospital Pompéia, Conselho Municipal do Idoso, Secretaria 

Municipal de Habitação, Guarda Municipal, Educaritá, PA 24h, CIAE, APOIAR, Hellen 

Keller, Lar da Velhice São Francisco de Assis, AAPECAN, CAPS AD, CREAS SUL, 

APAE) 

Profissionais atingidos: 28 

 

Ipê 

Instituições visitadas: 1 (CRAS) 

Profissionais atingidos: 1 

 

Carlos Barbosa 

Instituições visitadas: 3 (CRAS, CREAS, CEMAPS) 

Profissionais atingidos: 5 

 

Veranópolis 

Instituições visitadas: 4 (CREAS, CRAS, Escola Regina Coeli, INSS) 

Profissionais atingidos: 6  

 

DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Contato telefônico: 62 

Contato por e-mail: 42 
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Busca espontânea no CRESS: 70  

Oitivas no CRESS: 8 

Reunião SubCofi: 9 

Reunião COFI Ampliada: 10 

 

Participação em Eventos: Seminário Serviço Social e Sigilo Profissional, 10º Seminário 

de Capacitação das COFI’s, XI Fórum das COFI’s, II Seminário da ILPI’s, ABEPSS 

Itinerante, O papel do CRESS frente ao golpe de Estado na Conjuntura Econômica e 

Social, XII Encontro do Fórum das COFI’s, Evento da Seccional de Caxias do Sul: “Nada 

a Temer”, Evento UNOPAR. 

 

14.2 - Seccional de Pelotas 

 

VISITAS INSTITUCIONAIS DE FISCALIZAÇÃO/QUANTITATIVO: 

a) Nº de municípios: 07 

b) Nº de instituições: 18 

c) Nº de profissionais fiscalizados: 16 

 

Rio Grande 

Instituições Visitadas: 2 (CND, CRAS) 

Profissionais atingidos: 1  

 

Pelotas 

Instituições Visitadas: 5 (CAPS, SANEP, Capelania UCPEL, Ambulatório Saúde 

Mental Pelotas, CAPS Escola) 

Profissionais atingidos: 6 

 

Capão do Leão 

Instituições visitadas: 4 (CCA, CRAS, CREAS, SMSAS) 

Profissionais atingidos: 4 

 

Pelotas 

Instituições visitadas: 1 (CAPS)  

Profissionais atingidos: 1 
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Pinheiro Machado 

Instituições visitadas: 3 (CAPS, CRAS, SMSAS) 

Profissionais atingidos: 3 

 

Morro Redondo 

Instituições visitadas: 1 (CRAS) 

Profissionais atingidos: 1 

 

Pedras Altas 

Instituições visitadas: 02 (SMS) 

Profissionais atingidos: 0 

 

DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Contato telefônico: 191 

Contato por e-mail: 272 

Busca espontânea no CRESS: 13 

Oitivas no CRESS:  1 

Reunião SubCofi: 1 

Reunião COFI Ampliada: 3 

 

Participação em Eventos: Capacitação na Sede do CRESS, Seminário Sigilo 

Profissional e Serviço Social, Palestra Anhanguera, Roda de Conversa – Anhanguera, 

UCPEL.  

 

Reuniões: Reunião com a coordenação da Faculdade Anhanguera de Pelotas, Reunião 

da gestão, reunião com AS da saúde, Visita da COFI (Sede). 

 

15 - Processos Éticos 

A responsabilidade administrativa pelos processos éticos foi alterada no Conselho 

Pleno realizado em 29/01/2016, ATA 2053, item 14: “...Substituição de funcionário 

responsável pelos encaminhamentos administrativos dos processos éticos: em 

substituição ao funcionário Dani Xavier, o Conselho Pleno delibera que o responsável 

pelos encaminhamentos administrativos dos processos éticos será o funcionário Joveny 

Jacobsen.” 
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Os processos éticos ganharam acompanhamento mais detalhado, inclusive pela 

assessoria jurídica, com tabela demonstrativa de seu andamento. 

Foram realizadas reuniões com os integrantes da COFI, da Comissão Permanente de 

Ética, com o secretário ad hoc e com a Assessoria Jurídica, cuja finalidade foi padronizar 

os fluxos processuais, evitando-se eventuais nulidades nos processos éticos. 

Diante do quadro que se tinha, a Assessoria Jurídica elaborou um cheklist (anexo) dos 

andamentos processuais, contendo todos os passos dos processos até o início da instrução 

processual. Esse documento deve ser anexado na contracapa de todos os processos éticos 

para que os responsáveis possam ir assinalando o cumprimento de todas as etapas, 

evitando-se, assim, o descumprimento do Código Processual de Ética. A Assessoria 

Jurídica também minutou o fluxograma dos andamentos processuais, bem como elaborou 

documentos padrão de recebimento e encaminhamento dos autos. Fora elaborado pela 

Assessoria Jurídica, ainda, um passo a passo para os julgamentos dos processos éticos, 

auxiliando sobremaneira o Conselheiro Presidente quando da condução das sessões de 

julgamento. 

Ainda, o secretário ad hoc e a assessoria jurídica passaram a desenvolver 

documentos padrão de citações, intimações, atas de reuniões e atas de audiência, criando-

se, assim, um banco de dados padronizado. Destaca-se, aliás, que o secretário ad hoc e a 

assessoria jurídica estiveram em permanente contato, o que contribuiu para a melhora 

significativa da organização, padronização, elaboração de documentos, e fluxos dos 

processos éticos. 

No que tange ao sigilo, foram providenciadas fechaduras para as gavetas onde 

estão arquivados os processos éticos, cujas chaves ficam com o secretário ad hoc e com 

o Coordenador Administrativo. Deste modo, somente pessoas que estão trabalhando nos 

processos ou aquelas autorizadas poderão acesso aos autos. 

Pois bem, atualmente tramitam no CRESS/RS 23 (vinte e três) processos éticos, 

sendo que 3 (três) deles já estão concluídos, aguardando-se apenas o julgamento. 

Os processos que aguardam julgamento são os seguintes: 001/2013, 002/2012 e o 

002/2011.  

Os processos que estão em tramitação são os seguintes: 003/2009, 011, 012 e 

013/2009, 008/2010, 003/2012, 004/2012, 006/2012, 007/2012, 004/2013, 005/2013, 

006/2013, 001/2014, 002/2014, 001/2015, 002/2015, 004/2015, e 001/2016. 

Os processos que estão em grau recursal no CFESS, são os seguintes: 01/2010 e 

06/010. 
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Para a próxima gestão sugere-se a criação, por meio de resolução, de uma 

numeração para os processos éticos, em que se possa identificar o número de processos 

éticos, a origem e o ano, bem como o destaque de um conselheiro para atuar junto às 

comissões de instrução, para que as reuniões e audiências ocorram com maior freqüência, 

evitando-se, assim, a prescrição dos processos éticos. Sem dúvida, uma das maiores 

dificuldades quando se fala em processo ético é a falta de celeridade das comissões de 

instrução, a qual deve ter especial atenção da próxima gestão.   

 

16 – Demais Comissões e Ações do CRESS 

Inúmeras ações foram realizadas pela Diretoria Executiva durante os três anos de 

gestão entre as quais: reuniões semanais de diretoria, reuniões mensais de Conselho 

Pleno, reuniões semestrais de Conselho Pleno Ampliado, reuniões preparatórias anuais 

com as delegações para o Encontro Descentralizado da Região Sul e Nacional do 

Conjunto CFESS/CRESS, reuniões de planejamento e assembleias gerais semestrais da 

categoria.  

Em 2014 foi criada a Comissão de Compra da Nova Sede, que é composta pelos 

Conselheiros Agnaldo Engel Knevitz, Suely Silva Santos e pelo funcionário Joveny 

Jacobsen. Também neste ano foi constituída a Comissão de Comissão do Plano de Cargos, 

Carreiras e Remuneração – PCCR, que é atualmente constituída pelos Conselheiros: 

Alberto Moura Terres, Vilma Pimentel Siqueira, Agente Fiscal: Cleonice Maria Pokorski 

Stefani, e funcionários: Dani Leandro Xavier da Costa, Joveny Teixeira Silveira Jacobsen 

e Paulo Lacerda de Oliveira. 

Em 2016 o CRESS participou, das reuniões do condomínio do prédio, assumindo 

a administração do condomínio como Subsíndico, no período deste ano, designando para 

responder pela instituição o funcionário Dani Xavier.   

Também em 2016 foi instituída pelo Conselho Pleno a Resolução nº. 011/2016, 

que regulamenta os procedimentos administrativos para compras, obras e serviços. Tal 

resolução ajudou sobremaneira na evolução dos procedimentos e processos licitatórios 

deste conselho, instituindo procedimentos padrão e maior transparência aos processos 

licitatórios. 

No ano de 2016 foram realizados e concluídos dois pregões eletrônicos (passagens 

aéreas e PCCR), iniciado o pregão eletrônico para a contratação de empresa para a 

prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização; realizadas duas cartas 



43 
 

convites para a compra de materiais gráficos; realizados procedimentos licitatórios 

diversos; e capacitados os funcionários do conselho. 

Em dezembro de 2016, foram instauradas a Comissão de Sindicância 

Administrativa referente à situação do atraso no pagamento dos funcionários no mês de 

agosto do corrente ano, o que contraria o previsto no Acordo Coletivo de Trabalho 

firmado com o Conselho em 25 de novembro de 2015. E a Comissão de Sindicância 

Administrativa referente à situação dos “contracheques zerados” das Agentes Fiscais. 

(anexos). 

 

16.1 - Comissões e GT’s Nacionais 

Comissões e GT’s Nacionais no ano de 2014/2015 Membro da Diretoria 

Eliminação e Arquivos de Documentos Lizandra Hoffmann Passamani 

Agenda Permanente Agnaldo Engel Knevitz 

GT Padronização Siscafw Alberto Moura Terres 

GT Combate a Inadimplência Alberto Moura Terres 

GT Comunicação: revisão da política de comunicação Roberta Rama de Brito e Kátia Marko. 

Comissão Gestora Fundo de Apoio ao CRESS, 
Seccionais e CFESS;  

Suely Silva Santos e Vilma Pimentel Siqueira;  

 

Comissões e GT’s Nacionais no ano de 2016/2017 Membro da Diretoria 

Comissão Especial  

GT Trabalho e Formação  
 

 

 

16.2  - Comissão de avaliação dos Projetos de Capacitação dos Nucress 

Esta Comissão se constituiu com a finalidade de dar suporte na elaboração de 

projetos de capacitação, bem como fazer a avaliação para posterior aprovação em 

Conselho Pleno dos projetos apresentados. A comissão foi constituída em 2015 e é 

composta pelos conselheiros (as): Vilma Pimentel, Roberta Rama de Brito, Loiva Mara 

de Oliveira Machado e a Assessoria Técnica Fabiana Beretta. 

 

16.3  - Comissão de Nucleação e Interiorização  

 Indicou-se a constituição da comissão de nucleação e interiorização, após 

participação no Seminário Nacional Administrativo Financeiro do CFESS no início do 

ano de 2016, e debate na reunião da Comissão Adm-Fin, em julho, esta comissão tem a 
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finalidade de adequar os encaminhamentos no que tange ao acompanhamento dos 

NUCRESS e à efetivação dos projetos de educação permanente, através dos cursos de 

capacitação, é composta pelo Coordenador Administrativo Tiago Aiub e as Conselheiras 

Roberta Rama de Brito, Vilma Pimentel Siqueira e Loiva Mara de Oliveira Machado e a 

Assessora Técnica Fabiana Beretta. 

 

16.4 - Comissão de Comunicação 

Esta Comissão se reúne mensalmente com objetivo de planejar a comunicação do 

CRESSRS. O intuito é oportunizar à categoria e à sociedade maior visibilidade das ações 

e posicionamentos políticos do CRESS e do conjunto CFESS/CRESS. 

1. Em 2014: 

a- Troca de Assessoria de Comunicação com estabelecimento de novo contrato de 

trabalho; 

b- Seminário de 100 dias da Gestão em parceria com a Comissão de Ética e Direitos 

Humanos, debatendo a “Comunicação como um Direito Humano” e lançando novo site 

do CRESSRS; 

c- Reuniões regulares para fluxos de trabalho; 

d- Participação no IV COMUNICASUL em SC. 

2. Em 2015: 

a- Participação de membros da Comissão no GT Nacional de Revisão da Política de 

Comunicação do Conjunto CFESS CRESS, pela Conselheira Roberta Rama de Brito e 

pela Assessora de Comunicação Katia Marko; 

b- Participação no V COMUNICASUL no PR; 

c- Participação no IV Seminário Nacional de Comunicação do Conjunto CFESS CRESS 

com lançamento da 3ª Edição da Política de Comunicação do Conjunto CFESS CRESS 

no Rio de Janeiro; 

d- Reuniões regulares para fluxos de trabalho; 

e- Realização da Oficina: “A comunicação nossa de cada dia” com as coordenações e 

representações dos NUCRESS no Conselho Pleno Ampliado; 

f- criação do link da transparência no site do CRESSRS; 

g- criação de novos logos para as Comissões e GT’s; 

h- levantamento das demandas de material gráfico com respectivas especificações; 

i- veiculação da Campanha do Dia do AS. 

3. Em 2016: 
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a- Oficina dentro do 10º EGAS realizada em conjunto com a Comissão de Ética e Direitos 

Humanos; 

b- Participação no I Fórum de Mídia e Questão Social na UFSM em Santa Maria; 

c- Reuniões regulares para fluxos de trabalho; 

d- Realização do VI COMUNICASUL sediado pelo CRESSRS; 

e- alimentação do link da transparência no site do CRESSRS; 

f-Licitação de materiais gráficos com as especificações; 

g- veiculação da Campanha do Dia do AS. 

4. Em 2017: 

a- Oficina dentro do 11º EGAS  

b- Licitação de materiais gráficos com as especificações. 

 

16.5 - Comissão de Ética e Direitos Humanos – CEDH 

A CEDH realiza reuniões mensais com objetivo de propor debates e possibilitar 

uma forma de educação/formação permanente na temática DH e sua relação intríseca com 

a atuação profissional. Bem como, desempenha um papel de denúncia e intervenção em 

situações que configurem violações de direitos humanos, seja por cidadãos, instituições 

ou profissionais Assistentes Sociais – que neste caso pode desencadear também um 

processo ético. 

 

1. Em 2014: 

a- Em 05/05 foi realizada reunião de transição com rodada de conversa sobre diversidade 

sexual com a presença do Prof. Marco Duarte da UERJ; 

b- Em 16/06 realização da 1ª reunião da nova gestão com resgate histórico da CEDH e 

opção por centrar esforço na organização da Comissão e não desmembrá-la nos GT’s até 

manter certa organicidade com capacidade para as diversas referências(igualdade racial, 

diversidade sexual, identidade de gênero, envelhecimento, pessoas com deficiência, 

pessoas em situação de rua, etc) 

c- 14/07 reunião com discussão de gênero com apresentação do centro de Referência da 

Mulher de Canoas; 

d- 11/08 reunião com continuidade da discussão de gênero e apresentação do centro de 

referencia em DH da AVESOL; 



46 
 

e- Seminário de 100 dias da Gestão em parceria com a Comissão de Comunicação, 

debatendo a “Comunicação como um Direito Humano” e lançando novo site do 

CRESSRS; 

f- 20/10 reunião com discussão das deliberações do eixo “Ética e Direitos Humanos do 

Conjunto CFESS/CRESS”; 

g- 15/12 reunião com discussão sobre a Agenda Global do Serviço Social e Direitos 

Humanos e planejamento das ações em 2015. 

2. Em 2015: 

a- Realização do I Seminário Estadual de Serviço Social e Direitos Humanos com palestra 

da ProfaDra Beatriz Gershenson, lançamentos de livros e apresentações de relatos de 

experiência em formato de banners; 

b- Participação em 19/05 de membra da Comissão em evento da UCS; 

c- 08/06 Reunião com apresentação da nova logo da Comissão e discussão sobre os 

espaços estratégicos para mantermos representação; 

d- 11 e 12 de junho houve participação da coordenação e membro da comissão no 

Seminário Nacional “Serviço Social e Diversidade Trans” promovido pelo CFESS em 

SP; 

e- 07 e 08/08 participação de membro da Comissão no Encontro Gaúcho de Militantes da 

Reforma Psiquiátrica e de Luta Antimanicomial; 

f- 07/12 reunião com debate do CFESS Manifesta sobre SS e DH e planejamento de 2016. 

3. Em 2016: 

a- Realização do Seminário Estadual sobre Serviço Social e Sigilo Profissional com o 

Prof. Charles Toniolo da UERJ e da Profa Simone Sobral Sampaio da UFSC, com 

discussão de casos em grupos de trabalho e debate final com sistematização de relatoria 

para encaminhamento ao CFESS para etapa Nacional; 

b- 14/03 Reunião na Sede do CRESS com debate sobre as repercussões do Seminário de 

11/03 e discussão sobre as representações; 

c- Oficina dentro do EGAS em conjunto com a Comissão de Comunicação com abertura 

pelo CRESSRS e FNDC-Comitê Gaúcho do Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação debatendo“A Comunicação como um Direito Humano” com os 

expositores: Procurador do MPF Domingos Sávio Silveira, Produtora Audiovisual e 

Especialista em DH Jaqueline Alves Debastiane e Prof. Ms. Eliana Cogoy - UFSM; 

d- 12/09 reunião na Sede do CRESSRS debatendo a conjuntura e fazendo planejamento 

das ações de incidência; 
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e- 23/09 realização do I Encontro de Agentes Multiplicadores/as do Curso Ética em 

Movimento no RS, onde debatemos os 04 módulos atuais e planejamos novas 

multiplicações para os próximos exercícios; 

f-30/09 Reunião descentralizada debatendo o CFESS Manifesta sobre SS e DH no 

NUCRESS Alvorada; 

g- Participação no Seminário Nacional sobre Serviço Social e Sigilo Profissional 

antecedido ao 46º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS 

h- 30/10 Oficina sobre SS e DH na Reunião de Conselho Pleno Ampliado com as 

representações dos NUCRESS; 

i- 17/11 Reunião descentralizada debatendo o CFESS Manifesta sobre SS e DH no 

NUCRESS Ijuí; 

j- 14/12 Reunião descentralizada debatendo o CFESS Manifesta sobre SS e DH no 

NUCRESS Vale do Taquari. 

4. Em 2017: 

a- Oficina dentro do 11º EGAS debatendo Tema: “A defesa dos Direitos Humanos à partir 

da luta de classes, com enfoque nas diversidades.” Com Greice Cavalheiro, Coletivo 

Feminino Plural, Idília Fernandes, da FADERS, Giovane Scherer, do GEJUP-PUCRS, 

Agnaldo EngelKnevitz, Movimento LGBT; 

b- Elaboração do relatório para transição de gestões. 

 

 

 

Comissão Ampliada de Ética e DH 

Embora a Comissão Ampliada de Ética e DH não tenha sido criada em resolução 

e portaria de seus membros, tivemos ações conjuntas das três Comissões (Comissão 

Permanente de Ética, Comissão de Orientação e Fiscalização e Comissão de Ética e 

Direitos humanos) 

1. Em 2015: nos reunimos em 29/10 e em 04/12 para preparar o Seminário sobre Sigilo 

Profissional e SS; 

2. Em 2016: nos reunimos em 05/02 e em 26/02 para dar sequência na organização do 

Seminário sobre Sigilo Profissional e SS; e, nos reunimos em 19/08 para preparar o I 

Encontro de Agentes Multiplicadores/as do Curso Ética em Movimento no RS. 
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 16.6 - Comissão de Formação e Trabalho Profissional 

É um espaço de debate e ações políticas sobre as dificuldades, as potencialidades e 

os desafios na Formação e no trabalho profissional em Serviço Social. Participam 

diferentes atores envolvidos na formação profissional, quais sejam: entidades da categoria 

(CRESS, ABEPSS, ENESSO, FESSS), Unidades de Formação Acadêmica – UFAS e 

Assistentes Socias de base. 

A partir das ações desenvolvidas, no anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 pela 

Comissão de Formação e Trabalho Profissional do CRESS 10ª Região, apresenta-se o 

relatório de atividades implementadas durante a gestão “O CRESS somos todxs nós!” 

É importante destacar que as reuniões dessa comissão foram, em sua maioria, 

mensais e tiveram a participação de representantes das UFAs, da ABEPSS, da ENESSO, 

do FESSS e de base. 

 

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2014 

Considerando as ações desenvolvidas no ano de 2014, destacam-se as seguintes:  

- Reuniões bimestrais, com pautas que incluíram os seguintes temas: 

Descentralização/interiorização das reuniões da comissão, dificuldade de 

participação das (os) assistentes sociais, representantes da UFAs nas reuniões mensais da 

Comissão de Formação profissional e estratégias para garantir quórum dos membros da 

comissão, entre os entraves apontados destacaram-se: a indisponibilidade de carga horária 

devido à sobrecarga de trabalho, o número reduzido de professores nos cursos de Serviço 

Social, que já estariam comprometidos com outras representações, a falta de pagamento 

pelas UFAs de diária e de deslocamento dos representantes e o dia da semana em que se 

realiza a reunião. O grupo entendeu que tais dados revelam a precarização do trabalho 

docente. Sobre este ponto foi levantada novamente a possibilidade de algumas reuniões 

ocorrerem via Skype, pois assim se alcançaria os representantes das UFAs mais distantes 

da sede do CRESS; necessidade de se fazer discussões sobre formação em Serviço Social 

com qualidade, que abarque não somente representantes das UFAs, mas também da 

ENESSO e da ABEPSS, precarização da formação e do trabalho profissional, 

planejamento das atividades da Comissão para o ano de 2015 

- Verificação do número de cursos de Serviço Social ativos no Estado, bem como 

identificação de seus coordenadores. 
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- Sensibilização das coordenações de curso em Serviço Social para a participação 

nas reuniões da comissão. 

- Sensibilização das entidades representativas da categoria para a participação nas 

reuniões e ações da comissão. 

- Auxílio em processos éticos, que envolveram questões sobre formação e trabalho 

profissional. 

- Conhecimento e planejamento da atualização do levantamento de dados 

realizados pela gestão anterior. 

 

2. PLANEJAMENTO DA COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

CRESS/RS 2015 

Com o intuito de (1) qualificar as discussões realizadas, (2) potencializar a 

participação das UFAs e representantes das entidades da categoria e (3) dar continuidade 

ao trabalho que historicamente vem sendo desenvolvido pela Comissão de Formação do 

CRESS/RS, abaixo se apresenta o planejamento para o ano de 2015. Os objetivos, ações 

e parcerias propostas buscam trazer à cena dos debates os desafios expressos ao Serviço 

Social na cena contemporânea, particularmente as problematizações acerca da 

“precarização da formação e do trabalho profissional”, aqui definidos como eixos 

centrais deste planejamento, em face da dinâmica da vida social numa sociedade de 

classes. 
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OBJETIVOS AÇÕES MÊS PARCERIAS 

Problematizar a precarização do 
ensino de graduação em Serviço 
Social nas modalidades presencial, 
semi-presencial e à distância, bem 
como as repercussões à profissão. 

1) Seminário Estadual da Comissão de 
Formação Profissional. Tema: “Em defesa 
da qualidade da formação profissional 
em Serviço Social” 

2) Reuniões da Comissão de Formação. 

3) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação. 

4) Notas de Apoio à instalação do Curso 
de Serviço Social em UFAs públicas. 

5) Encontros Nacionais da categoria. 

Seminário Estadual da Comissão de 
Formação Profissional  

15/05/15 

UPF – OUTUBRO  

06/10/15 

(confirmado) 

14:00hs 

 

Permanente 

 

 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

 

Problematizar a precarização do 
trabalho profissional e os 
rebatimentos no processo de 
formação (seja permanente ou via 
supervisão direta) 

1) Seminário Estadual da Comissão de 
Formação Profissional. Tema: “Em defesa 
da qualidade da formação profissional 
em Serviço Social”. 

2) Reuniões da Comissão de Formação. 

3) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação. 

4) Notas de Apoio à instalação do Curso 
de Serviço Social em UFAs públicas. 

5) Encontros Nacionais da categoria. 

Seminário Estadual da Comissão de 
Formação Profissional  

15/05/15 

 

UPF – OUTUBRO  

06/10/15 

(confirmado) 

14:00hs 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 
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Permanente 

 

Apoiar a realização do V Encontro do 
Fórum Estadual de Supervisão de 
Estágio em Serviço Social 

1) Apoio à organização 27 e 28  

Agosto/UNISINOS 

UFAs 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

Fortalecer o debate sobre os 
parâmetros quanto à carga horária de 
estágio curricular obrigatório, 
considerando a necessidade de 
apresentação de Declaração junto ao 
requerimento de inscrição, assim 
como os dispositivos postos nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais e 
nas Resoluções CFESS N. 533/2008 
e 582/2010. 

1) Seminário Estadual da Comissão de 
Formação Profissional. 

2) Reuniões da Comissão de Formação.  

3) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação 

4) Fórum Estadual de Supervisão de 
Estágio em SS. 

 

 

 

 

Permanente 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

 

Fortalecer o debate sobre o estágio 

curricular não obrigatório, em 

conformidade com a PNE e Lei 

Federal Nº11.788/08 

1) Seminário Estadual da Comissão de 
Formação Profissional. 

2) Reuniões da Comissão de Formação.  

3) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação 

4) Fórum Estadual de Supervisão de 
Estágio em SS 

 

 

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

Manter a realização de debates sobre 
as resoluções 533/08, 568/10, que 
regulamentam a supervisão direta de 

1) Seminário Estadual da Comissão de 
Formação Profissional. 

2) Reuniões da Comissão de Formação.  

 

 

Permanente 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 
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estágio e a Política Nacional de 
Estágio da ABEPSS 

3) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação 

4) Fórum Estadual de Supervisão de 
Estágio em SS 

 UFAs 

Problematizar a supervisão 
acadêmica e de campo quando 
realizadas por um mesmo 
profissional. 

1) Seminário Estadual da Comissão de 
Formação Profissional. 

2) Reuniões da Comissão de Formação.  

3) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação 

4) Fórum Estadual de Supervisão de 
Estágio em SS  

 

 

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

Debater e elaborar documento, 
explicitando o posicionamento das 

entidades CRESS, ABEPSS, ENESSO, 
FESSS, Unidades de Formação Acadêmica 
– UFAssobre os 20% da carga horária 

dos cursos presenciais que podem, 
segundo a LDB, ser realizadas à 
distância. 

1) Seminário Estadual da Comissão de 
Formação Profissional. 

2) Reuniões da Comissão de Formação.  

3) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação 

4) Fórum Estadual de Supervisão de 
Estágio em SS 

 

 

 

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

Apoiar e fortalecer o debate sobre 
Residência Multiprofissional e sobre os 
Programas de Educação pelo Trabalho 
em Saúde – PET/Saúde, como espaços de 
formação profissional. 

1) Reuniões da Comissão de Formação 

2) Encontro no CRESS. 

 

 

Permanente 

 

GT Saúde 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 
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Articular pautas políticas com os 
Programas de Pós-Graduação em SS e 
áreas afins.  

1) Reuniões da Comissão de Formação. 

 

 

 

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

 

Apoiar a abertura de novos cursos de 
Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu 
em SS e áreas afins. 

1) Reuniões da Comissão de Formação. 

 

 

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

 

Dar continuidade ao mapeamento da 
situação das Unidades de Formação 
Acadêmicas de Serviço Social do Rio 
Grande do Sul junto as coordenações dos 
cursos de Graduação, a fim de subsidiar a 
Comissão de Formação, com dados 
relativos ao processo de formação 
profissional no Estado. 

1) Reuniões da Comissão de Formação. 

2) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação. 

3) Parceria GEFESS/UFRGS. 

 

 

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

 

Participar da organização do Encontro 
Regional Pré-CBAS 

1) Reuniões da Comissão de Formação.  

NOV/DEZ. 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 
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3. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2015 

Considerando as ações desenvolvidas no ano de 2015, destacam-se as seguintes:  

Reunião do dia 07/06/2015 - Primeira reunião da Comissão de Formação 

Profissional na gestão: “O CRESS somos tod@s nós!”. 

Nesta reunião foram discutidos os seguintes assuntos: apresentação da 

sistematização do levantamento da situação das UFAs no Estado; Proposta de ampliação 

do espaço de discussão da Comissão de Formação Profissional, na perspectiva da Política 

de Educação Permanente do conjunto CFESS-CRESS; Continuidade dos encontros 

descentralizados da Comissão de Formação Profissional; 430Encontro Nacional 

CFESS/CRESS; Calendário das reuniões da Comissão para o próximo semestre; IV 

Encontro do Fórum Estadual de Supervisão de Estágios em Serviço Social/RS 

Quanto à apresentação da pesquisa sobre a situação das Unidades de Federação 

Acadêmica no Estado do Rio Grande do Sul - Durante o ano de 2011, a Comissão de 

Formação do CRESS 10ª Região, refletindo sobre as experiências dos cursos de Serviço 

Social das Unidades de Formação Acadêmicas (UFAs) que participam da referida 

comissão constatou que faltam informações sistematizadas sobre os cursos presenciais de 

Serviço Social no Estado. Na reunião de 02 de dezembro de 2011 ficou acordada a 

realização de um “mapeamento” sobre a formação profissional no Estado. Para tal foi 

proposta a construção de um instrumento que servisse para coletar as informações. 

O objetivo estabelecido em dezembro de 2011 foi: Mapear a situação das 

Unidades de Formação Acadêmicas de Serviço Social do Rio Grande do Sul junto às 

coordenações dos cursos de Graduação, a fim de subsidiar a Comissão de 

formação/CRESS com dados relativos ao processo de formação profissional no Estado. 

Desse modo, o questionário foi elaborado por uma representação da Comissão de 

Formação e encaminhado a todas as UFAS do Rio Grande do Sul, que oferecem curso de 

Serviço Social presencial. 

Considerando os resultados dessa pesquisa, podem-se destacar: os cursos de 

Serviço Social no Estado são predominantemente oferecidos no período noturno. Em sua 

maioria foram criados no período de 1991 a 2009. Todos os cursos têm seus currículos e 

projetos pedagógicos criados e/ou revistos a partir de 2006, ou seja, a partir da aprovação 

das diretrizes curriculares do curso de Serviço Social pelo Conselho Federal de Educação. 

Examinando a distribuição das UFAs segundo o número de estudantes nos 

semestres 2011/1 a 2012/1 verifica-se que apenas quatro informaram ter mais de 150 

alunos matriculados em todas as etapas do curso. Chama a atenção que quatro tem menos 
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de 70 alunos matriculados. Examinando-se o número de ingressantes por semestre a quase 

totalidade das UFAs recebeu menos de 70 alunos em cada um dos três semestres 

analisados. Comparando o número de ingressantes por semestre verifica-se que na grande 

maioria aconteceu uma redução no ingresso de estudantes. 

A distribuição de alunos em estágio nos três semestres é muito variada, 

considerando-se o número de alunos em estágio por UFAs. Isto quer dizer que podem ter 

um grande número de alunos realizando estágios obrigatórios ou não obrigatórios em um 

semestre e um número bem menor em outro. Observando-se os dados da tabela, verifica-

se que todas as UFAs oferecem a oportunidade de estágios não obrigatórios a seus alunos 

variando de menos de cinco alunos até uma UFA que possuía – nos três semestres 

analisados – mais de 90 alunos. Quanto ao estágio obrigatório uma UFA não oferecia 

porque o seu curso era recente e os alunos ainda não haviam alcançado a etapa onde esta 

atividade curricular estava inserida. Das demais, a grande maioria, possui até 40 alunos 

realizando estágio obrigatório por semestre, mas também bastante diversificado. 

Observa-se um decréscimo de alunos em estágio em algumas UFAs. 

Oito das nove UFAs referem possuir até dez professores assistentes sociais e o 

mesmo número de não assistentes sociais para ministrarem todas as atividades 

curriculares do curso de Serviço Social. 

Cinco UFAs são filiadas a ABEPSS. Mesmo número que oferece cursos de pós-

graduação. Apenas uma respondente oferece cursos de mestrado e doutorado, as demais 

somente curso de especialização. Todas as que possuíam cursos de pós-graduação 

referiram haver articulação entre a graduação e pós-graduação. Articulação que pode ser 

entendida apenas pela participação dos mesmos professores na graduação e na pós, ou 

pela realização de pesquisas conjuntas,  

Questionadas quanto à existência de convênios internacionais, seis UFAs 

responderam afirmativamente. O que não foi possível verificar é se o convênio referido 

era específico ao curso de Serviço Social ou um convênio geral da Instituição de Ensino 

que podia ou não incluir o curso de Serviço Social. 

O investimento Institucional na formação continuada dos docentes varia desde 

reuniões gerais de todos os professores da Instituição até cursos, encontros e eventos com 

liberação e licença parcial para realização de cursos de pós-graduação stricto sensu. Não 

existe um padrão de investimento em todas as Instituições, mas uma grande diversidade. 

Não foi informada a existência de plano de capacitação docente.  



56 
 

Para garantir o processo de formação profissional de seus estudantes as UFAs 

apresentam dificuldades que foram classificadas como gerais, em relação ao Estágio 

Supervisionado em Serviço Social, em relação aos estudantes e em relação aos docentes. 

Nas dificuldades gerais foram apontadas: número reduzido de alunos, condições de 

infraestrutura, apoio financeiro para eventos, surgimento de novos cursos tanto 

presenciais quanto à distância, rotatividade de professores. Em relação aos estágios foi 

apontada a necessidade de capacitação dos supervisores de campo além de uma melhor 

articulação dos mesmos com os professores responsáveis pelos estágios. No que se refere 

aos discentes destaca-se a falta de apoio institucional para organização de eventos e do 

diretório acadêmico. Em relação aos docentes foi apontada a dificuldade de novas 

contratações e o investimento de horas na pesquisa e na extensão devido ao número 

reduzido de alunos ingressantes. Por outro lado um pequeno grupo de professores com 

uma sobrecarga de disciplinas por semestre. O número de atividades extraclasse que não 

são computadas na carga horária do docente.  

Diante destas e outras dificuldades apontadas os respondentes identificaram 

algumas estratégias de resistência. Estão voltadas, em sua grande maioria, para ações 

dentro da própria instituição no sentido de buscar maior espaço do curso na instituição. 

Apenas uma aponta a busca de visibilidade externa, que se deduz, seja com o objetivo de 

ampliação do número de alunos. 

Reunião do dia 05/07/2015 – Nesta reunião foram discutidos os seguintes 

assuntos: encaminhamentos da Comissão de Formação Profissional para ida e 

participação no IV Fórum Estadual de Supervisão de Estágios em Serviço Social/RS. 

Planejamento dos encontros descentralizados da Comissão de Formação Profissional do 

CRESS 10ª Região. Apoio à instalação do Curso de Serviço Social na Universidade 

Federal da Fronteira Sul - UFFS. Apresentação da publicação no jornal CRESS Informa 

n. 96 de julho de 2014 dos principais resultados da pesquisa com as Unidades de 

Federação Acadêmica - UFAs aos membros da Comissão de Formação Profissional. 

22/08/2015 – Nesta reunião foram debatidos os seguintes assuntos: participação 

no IV Encontro do Fórum Estadual de Supervisão de Estágios em Serviço Social/RS.O 

encontro se realizou na cidade de São Borja/RS, na Unipampa, tendo a participação de 

entorno de 150 pessoas. A Comissão de Formação Profissional foi representada pelas 

conselheiras Loiva Mara de Oliveira e MariléiaGóin. Nesse encontro foi estabelecida a 

seguinte agenda: 
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AGENDA DO IV ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE SUPERVISÃO 

DE ESTÁGIOS EM SERVIÇO SOCIAL/RS 

 

1. Incidir junto a ABEPSS e Conjunto CFESS/CRESS para revisão de valores 

referentes às inscrições nos eventos de formação e articulação da categoria, a exemplo do 

CBAS e ENPESS, de modo a possibilitar a ampla participação. 

2. Garantir nos termos/convênios das instituições/serviços a liberação do 

supervisor de campo para reuniões/capacitações relacionadas à supervisão e pelas 

universidades a realização capacitações permanentes. 

3. Propor às Instituições de ensino e concedentes que constituam uma política de 

estágio, em conformidade com a Política Nacional de Estágio e publicizá-la. 

4. Criação e fortalecimento dos Fóruns Locais de Supervisão de Estágio em 

Serviço Social, bem como articulação com os NUCRESS. 

5. Criação de mecanismos de fomento à pesquisa sobre processo de estágio e 

supervisão em Serviço Social e socialização dos seus resultados. 

6. Instituir para os próximos fóruns espaços para a publicação de trabalhos, relatos 

e pesquisas sobre o processo de supervisão de estágio.  

7. Constituição de estratégias coletivas para o enfrentamento à evasão e ampliação 

dos campos de estágio supervisionado, considerando a realidade dos acadêmicos 

trabalhadores. 

8. Fortalecimento da articulação entre os atores partícipes do processo de 

supervisão de estágio. 

9. Aproximação entre as instituições concedentes e os Fóruns de Supervisão, 

visando à capacitação permanente e a qualificação da formação profissional.  

10. V Encontro do Fórum Estadual de Supervisão em Serviço Social 

Data: 28 de Agosto de 2015  

Tema: Desafios pedagógicos e instrumentais do processo de supervisão  

Local: UNISINOS  

11.Comissão Organizadora (2015/2016):  

Supervisão de campo: Marina (Gravataí)  

Supervisão acadêmica: UNIPAMPA (nome a definir em reunião da Comissão de 

Curso)  

Representação discente: Michael (UFSM-ENESSO) 
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13/09/2015 – Nesta reunião foram discutidos os seguintes assuntos: Retorno sobre 

o IV Encontro do Fórum Estadual de Supervisão de Estágios em Serviço Social/RS; 

Situação da URI e demais instituições que estão passando por processo de fechamento de 

cursos; Encontros descentralizados da Comissão de Formação; Participação na comissão 

de formação dos cursos em EAD; apoio à instalação do Curso de Serviço Social na UFFS 

(Profa. Solange/Unijuí). 

10/11/2015 – Nessa reunião os assuntos tratados foram: dificuldade de 

participação das (os) assistentes sociais, representantes da UFAs nas reuniões mensais da 

Comissão de Formação profissional; A necessidade de se fazer discussões sobre formação 

em Serviço Social com qualidade, que abarque não somente representantes das UFAs, 

mas também da ENESSO e da ABEPSS; Encontros descentralizados: estão previstos para 

o ano de 2015 três encontros descentralizados da comissão de formação. A ideia é dar 

prioridade para as localidades onde ainda não ocorreu este tipo de encontro; Iniciativa da 

Comissão de Formação Profissional de Promover um evento, de âmbito estadual, que 

discuta a qualidade da formação profissional em Serviço Social; Retorno sobre o 430 

Encontro CFESS/CRESS. O presidente do CRESS 10ª Região Alberto Terres explanou, 

de forma geral, as principais discussões do evento, que foi realizado de 18 a 21 de 

setembro em Brasília (DF), com o tema Projeto Ético-político do Serviço Social: memória 

e resistência. O evento destacou os 50 anos do golpe da ditadura militar no Brasil, 

trazendo à memória a luta de assistentes sociais contra a ditadura, profissionais que 

sofreram tortura e morreram em defesa da liberdade, da justiça social e da revolução! A 

conselheira Rosângela da Silva Almeida, coordenadora da Comissão de Formação, 

entregou e apresentou as deliberações do conjunto CFESS/CRESS sobre o eixo formação 

profissional fez um convite a UFA representada no momento e fará as demais para 

refletirem com seus pares sobre tais diretrizes, buscando responder a pergunta: Como 

cada UFA, como membro da comissão de formação profissional do CRESS podem 

contribuir para a materialização dessas deliberações? Este convite foi feito via e-mail e a 

devolutiva desse levantamento foi realizada na próxima reunião. Ambos conselheiros 

informaram que o Relatório do referido encontro está na íntegra no site do CFESS e do 

CRESS 10ª Região. 

 

06/12/2015 - Nesta reunião foi discutido o seguinte assunto: planejamento das 

atividades da Comissão de Formação Profissional para o ano de 2015. Foi exposto o 

planejamento realizado previamente pelas conselheiras, membros da Comissão, e 
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discutido ponto a ponto, de modo a introduzir as sugestões da UFAs. Definiu-se que as 

atividades não precisam ser, necessariamente, na sede do CRESS, uma vez que o 

planejamento propõe inúmeras ações descentralizadas. Ratificou-se a importância em 

descentralizar as atividades e socializar o planejamento, para que as instituições de 

formação acadêmica possam perceber a necessidade de participar dos encontros e fazer 

seu planejamento próprio para tal. 

- Sensibilização das coordenações de curso em Serviço Social para a participação 

nas reuniões da comissão. 

- Sensibilização das entidades representativas da categoria para a participação nas 

reuniões e ações da comissão. 

- Auxílio em processos éticos, que envolveram questões sobre formação e trabalho 

profissional. 

- Conhecimento e planejamento da atualização do levantamento de dados 

realizados pela gestão anterior. 

- 23 e 24 de setembro – Participação e organização conjunta e participação na 

mesa na Oficina Regional de Graduação e Pós Graduação da ABEPSS SUL I. 
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4. PLANEJAMENTO DA COMISSÃO DE FORMAÇÃO E TRABALHO PROFISSIONAL DO CRESS/RS – ANO 2016 

Com o intuito de (1) qualificar as discussões realizadas, (2) potencializar a participação das UFAs e representantes das entidades da categoria e (3) dar 

continuidade ao trabalho que historicamente vem sendo desenvolvido pela Comissão de Formação do CRESS/RS, abaixo se apresenta o planejamento para o 

ano de 2016. Os objetivos, ações e parcerias propostas buscam trazer à cena dos debates os desafios expressos ao Serviço Social na cena contemporânea, 

particularmente as problematizações acerca da “precarização da formação e do trabalho profissional”, aqui definidos como eixos centrais deste 

planejamento, em face da dinâmica da vida social numa sociedade de classes em tempos de crise e tão adversos, que manifestam a disputa pelo poder e pela 

hegemonia de classe. 

OBJETIVOS AÇÕES MÊS PARCERIAS 

Problematizar a precarização do ensino 
de graduação em Serviço Social nas 
modalidades presencial, semi-presencial 
e à distância, bem como as repercussões 
à profissão. 

1) Tema do 100 EGAS. 

2) Oficina de formação e exercício 
profissional 

3) Levantamento de dados do CRESS. 

4) Reuniões da Comissão de Formação 
Profissional. 

5) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação. 

6) Notas de Apoio à instalação do Curso 
de Serviço Social em UFAs públicas. 

5) Encontros Nacionais da categoria. 

100 EGAS. 

19 e 20 de maio 

 

Oficina de formação e trabalho 
profissional 

19/05/16 

MAIO 

 

Permanente 

 

 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 
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Problematizar a precarização do trabalho 
profissional e os rebatimentos no 
processo de formação (seja permanente 
ou via supervisão direta) 

1) Oficina de formação e exercício 
profissional. 

2) Levantamento de dados do CRESS. 

3) Reuniões da Comissão de Formação 
Profissional. 

4) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação. 

5) Notas de Apoio à instalação do Curso 
de Serviço Social em UFAs públicas. 

6) Encontros Nacionais da categoria. 

JUNHO 

Encontro descentralizado UFSM 

(16/06/16 à tarde). 

VI Encontro do Fórum Estadual de 
Supervisão de Estágio em Serviço Social 

 

AGOSTO 

Encontro descentralizado UPF 

(13/08/16 à tarde)  

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

 

 

Apoiar a realização do VI Encontro do 
Fórum Estadual de Supervisão de Estágio 
em Serviço Social 

1) Apoio à organização 17 e 18 de junho na UNIFRA UFAs 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

Fortalecer o debate sobre os parâmetros 
quanto à carga horária de estágio 
curricular obrigatório, considerando a 
necessidade de apresentação de 
Declaração junto ao requerimento de 
inscrição, assim como os dispositivos 
postos nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais e nas Resoluções CFESS N. 
533/2008 e 582/2010. 

1) Oficina de formação e exercício 
profissional  

2) Reuniões da Comissão de Formação 
Profissional.  

3) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação 

4) Fórum Estadual de Supervisão de 
Estágio em SS. 

 

 

 

Permanente 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 
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Fortalecer o debate sobre o estágio 

curricular não obrigatório, em 

conformidade com a PNE e Lei Federal 

Nº11.788/08 

1) Oficina de formação e exercício 
profissional. 

2) Reuniões da Comissão de Formação 
Profissional.  

3) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação 

4) Fórum Estadual de Supervisão de 
Estágio em SS 

5) Pesquisa do FESSS 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

Manter a realização de debates sobre as 
resoluções 533/08, 568/10, que 
regulamentam a supervisão direta de 
estágio e a Política Nacional de Estágio da 
ABEPSS 

1) Oficina de formação e exercício 
profissional. 

2) Reuniões da Comissão de Formação 
Profissional.  

3) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação 

4) Fórum Estadual de Supervisão de 
Estágio em SS 

5) Pesquisa do FESSS, 

 

 

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

Problematizar a supervisão acadêmica e 
de campo quando realizadas por um 
mesmo profissional. 

1) Oficina de formação e exercício 
profissional. 

2) Reuniões da Comissão de Formação 
Profissional.  

 

 

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 
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3) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação 

4) Fórum Estadual de Supervisão de 
Estágio em SS  

Debater e elaborar documento, 
explicitando o posicionamento das 
entidades CRESS, ABEPSS, ENESSO, 
FESSS, Unidades de Formação Acadêmica 
– UFAssobre os 20% da carga horária dos 
cursos presenciais que podem, segundo a 
LDB, ser realizadas à distância. 

1) Reuniões da Comissão de Formação 
Profissional.  

2) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação 

3) Fórum Estadual de Supervisão de 
Estágio em SS 

4) Levantamento de dados do CRESS. 

5) Pesquisa do FESSS. 

 

 

 

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

Apoiar e fortalecer o debate sobre a 
Política Nacional de Educação Superior. 

1) Oficina de formação e exercício 
profissional. 

2) Reuniões da Comissão de Formação 
Profissional. 

3) Encontros descentralizados da 
Comissão de Formação Profissional. 

 

 

Permanente 

 

GT Saúde 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

 

Articular pautas políticas com os 
Programas de Pós-Graduação lato e 
stricto sensu em SS e áreas afins.  

1) Reuniões da Comissão de Formação 
Profissional. 

2) Participar dos encontros da ABEPSS 
com os Programas de Pós-graduações. 

 

 

 

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 
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Apoiar a abertura e manutenção de 
cursos de Pós-Graduação lato sensu e 
stricto sensu em SS e áreas afins. 

1) Reuniões da Comissão de Formação 
Profissional. 

 

 

Permanente 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

 

Dar continuidade ao mapeamento da 
situação das Unidades de Formação 
Acadêmicas de Serviço Social do Rio 
Grande do Sul junto às coordenações dos 
cursos de Graduação, a fim de subsidiar a 
Comissão de Formação, com dados 
relativos ao processo de formação 
profissional no Estado. 

1) Levantamento de dados do CRESS. 

2) Articulação com a COFI. 

 

 

 

 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 

 

Participar do 150 CBAS   
SETEMBRO 

5 a 9 SET 

150 CBAS Olinda (PE) 

ABEPSS 

ENESSO 

FESSS 

UFAs 
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5. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2016 

Considerando as ações desenvolvidas no ano de 2016, destacam-se as seguintes:  

- JANEIRO A DEZEMBROde 2016 – reuniões em sua maioria mensais. Pautas 

debatidas, conforme atas. 

- MAIO -19 de maio – Realização da Oficina Trabalho e Formação profissional 

com tema: “Conjuntura do País, Projeto Ético Político da profissão, formação e trabalho 

profissional”– palestrante: Profa. Dra. Mailiz Garibotti Lusa (ABEPSS/ANDES/UFRGS). 

- JUNHO - 16 de junho de 2016 – Encontro descentralizado da Comissão de 

Trabalho e Formação Profissional em Santa Maria na UFSM. 

- JUNHO - 16 e 17 de junho de 2016 – Participação e organização do VI Encontro 

do Fórum Estadual de Supervisão de Estágio em Serviço Social na UNIFRA. 

- SETEMBRO 

-Participação no 150CBASOlinda (PE), que se realizou nos dias 5 a 9 Setembro. 

- OUTUBRO - Participação na construção do livro: Formação e Trabalho 

Profissional: desafios, resistências e sonhos marcando coletivamente a história do sul 

brasileiro. Autoria de capítulo do livro: Comissão de formação e trabalho profissional do 

CRESSRS: sujeitos envolvidos, lutas conjunturas e desafios coletivos. 

- OUTUBRO – Participação e organização da 3ª edição da Abepss Itinerante 

(região Sul I), que se realizou nos dias 7 e 8 de outubro em Caxias do Sul com o tema: 

“Os fundamentos do Serviço Social em debate: formação e trabalho profissional”. 

- DEZEMBRO – Participação no XV ENEPSS – Ribeirão Preto/SP. Lançamento 

do livro: Formação e Trabalho Profissional: desafios, resistências e sonhos marcando 

coletivamente a história do sul brasileiro. 

- Atualização do número de cursos de Serviço Social ativos no Estado, bem como 

identificação de seus coordenadores. 

- Identificação do número e das entidades, que ofertam o curso de Serviço Social 

na modalidade à distância. Esta ação foi construída em conjunto com o núcleo de pesquisa 

FORMAS, da PUCRS, a qual a professora Ana Lúcia Maciel é coordenadora. 

- Sensibilização das coordenações de curso em Serviço Social para a participação 

nas reuniões da comissão. 

- Sensibilização das entidades representativas da categoria para a participação nas 

reuniões e ações da comissão. 

- Auxílio em processos éticos, que envolveram questões sobre formação e trabalho 

profissional. 



66 
 

- Planejamento e realização da atualização do levantamento de dados realizados 

pela gestão anterior. 

- Planejamento, em conjunto, da Pesquisa sobre estágio, encabeçada pelo Fórum 

Estadual de Supervisão de Estágio. 

 

6. AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2017, ATÉ O MÊS DE MAIO 

- MARÇO A MAIO – Reuniões mensais da Comissão de Formação e Trabalho 

Profissional, conforme atas. 

- MARÇO - Planejamento da oficina de trabalho e formação profissional. 

- ABRIL – Planejamento da oficina de trabalho e formação profissional. 

- MAIO - Planejamento da oficina de trabalho e formação profissional. 

- MAIO – Planejamento do VII Encontro do Fórum Estadual de Supervisão de 

Estágio em Serviço Social – FESSS, que se realizará em agosto de 2017 na UNISC em 

Santa Cruz do Sul.  

- MAIO – 12/05/17 – Realização da oficina de Trabalho e Formação Profissional. 

 

16.7 - Comissão de Seguridade Social  

A Comissão de Seguridade foi instituída com a finalidade principal de discutir e 

acompanhar as temáticas: Saúde, Educação, Previdência, Assistência Social, Idoso e 

Criança e Adolescente. Constitui-se como um espaço fundamental de participação, 

articulação e defesa da seguridade social e dos direitos sociais, preconizados no Projeto 

Ético-Político dos Assistentes Sociais, reunindo as políticas que asseguram a proteção 

social dos cidadãos. 

A Comissão de Seguridade Social não se reuniu durante o período desta Gestão.  

 

17 – Grupo de Trabalho (GT’s) 

  

17.1 - GT SS na Assistência Social 

O GT Assistência Social foi criado em dezembro de 2010 com objetivo de possibilitar um 

espaço de discussão dos/as Assistentes Sociais que trabalham nesta política. As/os 

profissionais participam de vários fóruns de discussão e debate – constitui mais um espaço 

para as questões específicas da atividade profissional da categoria. 

Este Relatório apresenta as principais atividades realizadas junto ao GT Serviço 

Social na Assistência Social (2014-2017). Importa destacar que para o objetivo de compor 
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o Relatório de Transição e repassar as informações tanto impressas quanto em meio digital 

para a nova gestão, cabe o registro que a Coordenação do GT, representada pelo 

Conselheiro Tiago Martinelli, organizou o material, em específico desta gestão, em uma 

pasta contendo as Atas assinadas. Além disso, foram realizados os registros no livro de 

reuniões do CRESSRS e em lista de participação específica, criada pelo GT, contendo 

nome e contatos.  

O material impresso está depositado em pasta arquivo na sala da Assessoria Técnica, 

ao lado da Secretaria e o material em meio digital está na rede do CRESSRS organizado 

na pasta nomeada "GT Assistência Social". 

O GT Serviço Social na Assistência Social realizou reuniões mensais, desde julho de 

2014, conforme planejamento da Gestão, justificando-se quando da impossibilidade de 

manutenção ou cancelamento da atividade. 

A definição dos dias e horários das reuniões das serem segundas-feiras das 17 às 18 

horas foi tomada em reunião do GT, justificada pelas demandas das representações dos 

Assistentes Sociais nos Conselhos de Assistência Social e Fórum de Trabalhadores, com a 

possibilidade, conforme necessidade, da realização de outros encontros. 

Os/as integrantes do GT estão em diferentes espaços municipais de discussão e de 

defesa da política de Assistência Social enquanto uma política não contributiva, pública e 

de qualidade. 

Foram acolhidas e realizadas discussões junto às representações nos Conselho 

Municipais de Assistência Social, apontando a necessidade e importância da participação 

das representações dos Conselho Municipais de Assistência Social, mais atuante e 

representativa na defesa da Agenda Permanente e das Bandeiras de Lutas do Conjunto 

CFESS/CRESS.  

A Coordenação do GT, representada pelo conselheiro Tiago Martinelli apresentou as 

propostas de ação da Gestão, as atividades que o GT Assistência Social vem desenvolvendo 

e as pautas do Conjunto CFESS/CRESS: Eixo Seguridade Social – Assistência Social e 

Agenda Permanente na Roda de Conversa sobre os Grupos de Trabalho do CRESS no 

Seminário Regional sobre Políticas Públicas, Intersetorialidade e Família, realizado nos 

dias 06 e 07 de novembro de 2014. 

Em novembro de 2014 o CRESSRS teve representação eleita (Assistentes Sociais 

Léa Maria Ferraro Biasi e Almadiva Gomes do Valle) para o Conselho Estadual de 

Assistência Social. Em 2015 foram realizadas as Eleições da Mesa Diretora do Conselho 

Estadual de Assistência Social/RS, foram eleitas presidente Carla Capitanio, pelo 
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Departamento de Assistência Social, vice-presidente, diretora governamental Elisete 

Ribeiro Lopes e a diretora da sociedade civil, Iara de Fátima da Rosa e Léa Maria Ferraro 

Biasi, pelo Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), representando o segmento dos 

trabalhadores da sociedade civil.A representante no Conselho Estadual de Assistência 

Social, Assistente Social Léa Maria Ferraro Biasi foi bastante atuante e participativa no 

GT. 

As representações de Assistente Sociais para participação de Fóruns e Eventos que 

envolvem a política de Assistência Social foram deliberadas neste GT.  

Em âmbito nacional teve-se a representação no Fórum Nacional de Trabalhadoras e 

Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (FNTSUAS), cujas representações, 

dentro do planejamento e da previsão do Plano de Metas, estão habilitadas a recebe apoio 

de diárias e passagens do CRESRS no FNTSUAS.A Assistente Social Leila Thomassim 

representou o CRESSRS no FNTSUAS. 

O CRESS teve representação no III Seminário Nacional do FNTSUAS sobre o 

trabalhador de nível médio, realizado nos dias 25 e 26 de junho de 2015 em Curitiba. 

No GT Serviço Social na Assistência Social foram apresentados as deliberações de 

defesa da política de Assistência Social, a partir do eixo Seguridade Social e da Agenda 

Permanente, do Relatório Final do 43º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS, 

com o tema Projeto Ético-político do Serviço Social: memória e resistência.  Ficou 

sugerido que se possa estar realizando uma publicação compilando o conteúdo, com o 

material específico da política de Assistência Social. 

Foram realizadas discussões sobre a Resolução CNAS n. 9 de 15/04/2014 que 

ratifica e reconhece as ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio e 

fundamental do SUAS, em consonância com a NOB-RH SUAS. 

A partir do Ofício Circular CFESS Nº 40/2015 de 17 de março de 2015 que trata 

sobre informações das Conferencias Nacionais foi discutido o conteúdo e temáticas da 

Conferência Nacional de Assistência Social. Conforme as deliberações do último Encontro 

Nacional CFESS/CRESS, é de grande importância as/os assistentes sociais continuem 

incidindo nos espaços de controle social democrático. A “X Conferência Nacional de 

Assistência” teve como tema central “Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026” com 

objetivo de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o 

aperfeiçoamento do SUAS e contribuir com processo de construção do Plano Decenal do 

SUAS, realizada no período 07 a 10 de dezembro de 2015.  
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Em deliberação tomada no GT, o Conselheiro Tiago Martinelli representou o Fórum 

Estadual das Entidades de Assistência Social no Centro de Eventos da PUCRS no dia 17 

de junho de 2015 no Seminário Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – 

Lei 13019/2014. 

Assistentes Sociais aprovados no último concurso público para o cargo em Porto 

Alegre estiveram presentes no GT informando que têm cobrado a ocupação destes cargos 

conforme o cronograma para o provimento de cargos concursados até 2021 apresentados 

pela prefeitura municipal. 

O GT promoveu o Seminário Estadual “Assistente Social: atribuições, competências 

e defesa das Políticas Públicas – o Serviço Social na nas instâncias de controle social da 

política de Assistência Social”. Foi realizado no dia 09 de outubro de 2015, no SIMPA. O 

material, desde o projeto e material gráfico, deste seminário está em meio digital, em pasta 

específica na rede digital "GT Assistência Social", "Seminário" 

Foram indicadas representações para o 5º Encontro Nacional de Serviço Social e 

Seguridade Social, Belo Horizonte, Minas Gerais de 19 a 21 de novembro de 2015. O GT 

indicou um representante da diretoria e um Assistente Social da base, que não pode 

participar. 

Foi realizado, após a participação de integrantes do GT, avaliação da XI Conferência 

Estadual de Assistência Social. Os/as presentes entendem que a Conferência teve êxito, 

que o instrumento foi importante para muitos municípios avaliarem e comporem os debates 

em suas Conferências Municipais. Trinta e seis (36) municípios não realizaram 

conferências. O eixo controle social teve uma redução considerável em propostas. A 

dimensão sobre pacto federativo deve ser revista. A gestão da secretaria teve empenho em 

efetivar a conferência e as pré-conferências. 

No debate sobre a Execução de Benefícios Eventuais da Política de Assistência 

Social, a Assistente Social Lucia Helena foi convidada para relatar como vem sendo 

encaminhado esse processo junto a FASC. Também participou a conselheira do Conselho 

regional de Psicologia (CRPRS).As agentes fiscais representando a COFI relatam sobre o 

histórico das demandas e citam a dificuldade de tratar do assunto, muitas vezes em função 

dos municípios terem criado suas leis municipais sobre benefícios eventuais antes da 

Política Nacional de Assistência Social (2004). Afirmam, assim como esta gestão, que o 

CRESSRS não corrobora com o documento do CRESS do Paraná, que tem sido fonte e 

material de orientação para os/as Assistentes Sociais que defendem a proposta de que a 

execução dos benefícios eventuais sejam atribuições privativas. O CRESSRS em conjunto 
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com os demais conselhos profissionais como de Psicologia e Fisioterapia estará elaborando 

documento conjunto na defesa de ser parte das competências, também dos Assistentes 

Sociais. Deixando claro que se trata de benefícios que exigem um processo de trabalho que 

contemple a equipe e que no caso de dar acesso, não se restrinja a uma profissão ou aos 

gestores e coordenadores dos serviços. Este debate também está sendo realizado nos Fóruns 

de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, tanto nos municípios, como 

Estadual (RS e SC, que se tem conhecimento) e Nacional. Defende-se também, para o 

documento, que é necessário local e condições de trabalho adequadas para a realização e 

concessão dos benefícios. Além disso, é necessária a ampliação dos recursos destinados 

aos benefícios eventuais. O Grupo de Trabalho Serviço Social na Assistência Social, 

realizou Oficina no 10º EGAS, com mesa temática sobre “Os benefícios eventuais no 

SUAS e a identidade profissional dos/as Assistentes Sociais”. 

O GT deliberou sobre a participação no IV Seminário Nacional dos Trabalhadores/as 

do SUAS, ocorrido em Florianópolis/SC, nos dias 15 e 16 de abril de 2016, com a pauta 

"Avanços e Desafios da Participação Democrática e Controle Social no SUAS!". Junto ao 

Seminário Nacional, aconteceu a IV Plenária Nacional do FNTSUAS, instância máxima 

de deliberação do Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS, que nessa plenária elegeu 

a composição da nova coordenação nacional, onde o FETSUASRS tem assento e irá 

compor com os representantes eleitos: Titularidade: Agnaldo Engel Knevitz CRESSRS - 

1ª Suplência: Isadora Bento CRPRS - 2ª Suplência: Andréia Mileski CREFITO.  

Um grupo de Assistentes Sociais aprovados em concurso público da SMARH de 

2014, homologados no Edital de Concursos Públicos nº 24/2014, publicado no Diário 

Oficial do Estado  do dia 15 de junho de 2015, solicitaram apoio para incidência política 

do CRESS. As assistentes sociais relatam sobre a dificuldade da nomeação pelo Estado, 

solicitam apoio e construção coletiva e trazem a necessidade de articulação com a 

Associação dos Servidores do Quadro dos Técnico-Científicos do Estado do Rio Grande 

do Sul (ASTERS), o Sindicato dos Técnicos-Científicos do Rio Grande do Sul 

(SINTERGS) e o Sindicato dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul 

(SINDSEPERS). O CRESSRS apoiou em Audiência Pública realizada na Assembleia 

Legislativa, no âmbito da Política de Assistência Social no Estado pautado pelo processo, 

através do CEAS, incidindo através das deliberações da Conferência Estadual de 

Assistência Social, e junto ao Departamento de Assistência Social e a partir das bandeiras 

de lutas do conjunto CFESS/CRESS. 
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Em debate no GT Serviço Social na Assistência Social, este regional, por considerar 

a atual conjuntura, tem atuação junto a Frente Gaúcha em Defesa da Seguridade Social e 

do SUAS. Participam da frente, os conselheiros Tiago Martinelli e Agnaldo Engel Knevitz. 

O Decreto nº 8.805, de 07 de julho de 2016, que altera o Regulamento do Benefício 

de Prestação Continuada foi pauta no GT, considerando-se necessária a manutenção 

constante das alterações que vem sendo propostas para a política de Assistência Social. 

O GT Serviço Social na Assistência Social participou nas mobilizações contra a PEC 

241/2016. Além disso, foi veiculado a orientação aos/as assistentes sociais a participar das 

mobilizações que acontecem em Porto Alegre contra a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 241/2016. 

Em dezembro de 2016, este regional participou das Eleições do XI Fórum de 

Representantes da Sociedade Civil no Conselho Estadual de Assistência Social do Rio 

Grande do Sul (CEAS/RS). Foi eleita enquanto entidade representante dos/as trabalhadores 

da área, Gestão 2017 - 2019. As Assistentes Sociais representantes do CRESSRS junto ao 

CEAS são Leila Aparecida Cunha Thomassim, como titular e Elisabete Ramos Glassman, 

suplente, estão representando o CRESSRS no CEAS/RS. 

 

17.2 - GT SS na Questão Urbana  

O CRESS/RS através da Comissão de Seguridade Social e das deliberações do 39º 

Encontro Nacional CFESS-CRESS de 2010, apontava a necessidade de fortalecer as lutas 

pelo direito à cidade, nas dimensões urbana e rural.  

 Nesta Gestão GT não se reunir por falta de coordenação. 

 

17.3 - GT SS na Previdência 

Este grupo de Trabalho realiza reuniões mensais na sede do CRESSRS desde agosto 

de 2014 com a participação de Assistentes Sociais do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS de Porto Alegre e Região Metropolitana. O GT também está aberto à participação 

de Assistentes Socias que atuem em Regimes Próprios de Previdência.  

A Coordenação do GT não encaminhou informações para incluir no relatório. 

 

 

17.4 - GT Serviço Social na Educação 

O Grupo de Trabalho Serviço Social na Educação tem a finalidade de discutir, 

problematizar e socializar experiências acerca da inserção do/a profissional do serviço 
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social na Política de educação, além de criar estratégias de mobilização da categoria na luta 

pela educação como direito social. A criação do GT foi uma deliberação do 35º Encontro 

do Conjunto CFESS/CRESS (2006) e foi formada em maio de 2009. A partir de 2012 com 

a extinção do GT nacional os GT’s passaram a existir em nível regional. O GT tem como 

embasamento de discussão o material produzido pelo CFESS “Subsídios para atuação de 

Assistentes Socias na Política de Educação.” 

A Coordenação do GT não encaminhou informações para incluir no relatório. 

 

17.5 - GT SS na Saúde 

É um espaço aberto à participação de todos/as Assistentes Sociais e acontece na 

sede do CRESSRS às 14h, na segunda sexta-feira de cada mês. Os membros desse GT 

estão inseridos nos diversos espaços de Controle Social (conselhos de direitos, conselho de 

políticas públicas e conferências de saúde), no Fórum de Defesa do SUS/RS e na Frente 

Nacional Contra Privatização da Saúde. 

A Coordenação do GT não encaminhou informações para incluir no relatório. 

 

17.6 - GT Sociojurídico 

O termo sóciojurídico é recente na história do Serviço Social brasileiro. Surge 

segundo Borgianni (2004), a partir da iniciativa da Editora Cortez de publicar uma edição 

da Revista Serviço Social & Sociedade, nº 67, de 2001, com artigos que versassem sobre 

a intervenção profissional no Poder Judiciário e no sistema penitenciário. Segundo 

Borgianini,(...) é toda nossa intervenção (de assistentes sociais) com universo jurídico, dos 

direitos, dos direitos humanos, direitos reclamáveis, acesso a direitos via judiciário e 

Penitenciário. O GT se reúne toda última sexta-feira do mês. 

A Coordenação do GT não encaminhou informações para incluir no relatório. 

 

18 - Núcleos de Assistentes Sociais – NUCRESS 

Os Núcleos são espaços de articulação e organização dos/as Assistentes Sociais que 

cumprem o papel de interiorização da gestão política do CRESS, e expressam o 

compromisso em assegurar uma gestão democrática com participação da base, conforme a 

resolução CFESS nº 470/2015, parágrafo 2º que determina a criação de destes espaços 

Em outubro de 2016, no 45° Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS, 

realizado em Cuiabá (MT), aprovou-se as Diretrizes Nacionais acerca da Interiorização 

das Ações Políticas dos CRESS, compreendendo assim os processos de 
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nucleação/interiorização, ações político-pedagógicas com intuito de fortalecer e mobilizar 

a categoria em defesa da profissão e da qualidade dos serviços prestados às/aos usuárias/os, 

aproximando também os profissionais do Conjunto CFESS/CRESS. 

Os Núcleos são vinculados ao CRESS, não possuindo autonomia 

adminstrativo/financeira, com natureza precípua a realização de ações de caráter político-

pedagógico e de educação permanente, visando à materialização do projeto ético-político. 

Conforme disposto nas Diretrizes Nacionais acerca da Interiorização das Ações Políticas 

dos CRESS:  

 

“São ações que contribuem para o movimento de 

interiorização do trabalho político e educativo das Comissões 

de Ética e Fiscalização Profissional, conforme previsto no 

documento Instrumentos para a fiscalização do exercício 

profissional do Assistente Social, do Conjunto CFESS-

CRESS; mobilização e organização política das/os 

assistentes sociais na luta contra a precarização das 

condições de trabalho e das políticas sociais; debate e 

formação sobre as possibilidades e limites do exercício 

profissional.” 

 

Assim, esta Gestão realizou ações sistemáticas, corroborando com as diretrizes 

Nacionais de nucleação/interiorização, com intuito de aproximar os profissionais através 

de ações político-pedagógicas, qualificando o debate em defesa da profissão e contribuindo 

na qualidade dos serviços prestados às/aos usuárias/os. 

A sigla NUCRESS significa Núcleo de Base do CRESS, podendo ser acrescido por 

nomes/frases para denominar diferentes Núcleos, atualmente estão constituídos 36 (trinta 

e seis) núcleos, sendo eles: Alvorada, Alto da Serra do Botucaraí, Alto Uruguai, Alegrete, 

Bagé, Celeiro, Cachoeira do Sul, Campos de Cima da Serra, Canoas, Capão da Canoa, 

Carazinho, Centro, Centro-Sul, Extremo Sul, Frederico Westphalen, Fronteira Noroeste, 

Gravataí, Ijuí, Litoral Norte, Novo Hamburgo, Pampa, Planalto Médio, Região dos 

Vinhedos, Região Serra, Santo Ângelo, São Borja, São José do Norte, São Leopoldo, Sem 

Fronteiras, Taquari, Uruguaiana, Vale do Caí, Vale do Paranhama, Vale do Rio 

Pardo/ACM Serra, Vale do Taquari, Verdes Campos. Dentre estes 7 (sete) estão 

desmobilizados e/ou desativados: Carazinho, Gravataí, Região Centro Sul, Região Serra, 

Santiago, São Leopoldo e Vale do Paranhama. 

No período desta Gestão, foram realizadas duas reuniões anuais ampliadas de 

Conselho Pleno, uma em cada semestre, com a participação das Coordenações e/ou 
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representantes dos Núcleos (subsidiados pelo CRESS), com objetivo de garantir maior 

participação. Nas reuniões debatemos diversos temas, visando qualificar o trabalho dos 

Núcleos, dentre eles os critérios de elegibilidade para os projetos de 

capacitação/qualificação profissional; ofício aos Gestores, para liberação dos profissionais 

à participarem das reuniões dos NUCRESS; representações em Conselhos de Políticas 

Públicas e de Direitos; Lei 12.317 que aprova a jornada de 30 horas semanais para 

assistentes sociais; demandas do MP e Poder Judiciário; Resoluções que regulamentam a 

criação dos Núcleos e as condicionalidades das coordenações e representações do CRESS; 

multiplicação do curso Ética em Movimento; projetos de capacitação dos NUCRESS; 

critérios para escolha da delegação do CRESS no Encontro Nacional do Conjunto; relatório 

de acompanhamento das Representações do CRESS; principais ações desenvolvidas pelo 

CRESS,  

Em 2014 as reuniões ampliadas ocorreram nos meses de junho com a participação 

de 27 (vinte e sete) núcleos e no mês de outubro contando com 12 (doze) representantes de 

cada Núcleo: Amuceleiro, Vinhedos, Livramento, Canoas, Alto da Serra do Botucaraí, 

Santo Ângelo, Alegrete, Santa Maria, Novo Hamburgo, Fronteira Noroeste, São Leopoldo 

e Gravataí. 

Em 2015 as reuniões ampliadas ocorreram nos meses de junho com o total de 7 

(sete) representantes dos NUCRESS: Uruguaiana; Amuceleiro; Alegrete; Santo Angelo; 

Bagé; Litoral Norte; Canoas; Ijuí e no mês de outubro com o total de 8 (oito)  representantes 

dos NUCRESS:  Santo Angelo; Alvorada; São Leopoldo; Alto da Serra do Botucaraí; Ijuí; 

Alegrete; Vale do Rio Pardo; Litoral Norte.  

E em 2016 a primeira reunião ampliada também ocorreu no mês de junho com a 

participação de 31 (trinta e um) representantes dos NUCRESS: Alegrete, Alvorada, 

Celeiro, Capão da Canoa, Carazinho, Centro, Extremo Sul, Fronteira Noroeste, Ijuí, Litoral 

Norte, Novo Hamburgo, Planalto Médio, Santiago, São Borja, São Leopoldo, Sem 

Fronteiras, Uruguaiana, VRP/AMC Serra, Vale do Taquari, Frederico Westphalen, 

Erechim, Alto Uruguai, Novo Hamburgo, Extremo Sul, Santo Ângelo, Litoral Norte, 

Alvorada, Santo Ângelo, Centro, Capão da Canoa e Canoas; e a segunda reunião ocorreu 

em novembro com a presença de 13 (treze) representantes dos NUCRESS: Vale do Caí, 

Uruguaiana, Santo Ângelo, Extremo Sul, Fronteira Noroeste, Litoral Norte, Ijuí, Alvorada, 

Canoas, Centro, Frederico Westphalen, VRP/AMC Serra, Amuceleiro. 

Foram homologadas a criação de novos núcleos no período desta Gestão, em junho 

de 2014 o NUCRESS Sem Fronteiras, em outubro do mesmo ano o NUCRESS Alto da 
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Serra do Botucaraí. No ano de 2015 em novembro constituíram-se os Núcleos: NUCRESS 

Alvorada, NUCRESS Capão da Canoa e o NUCRESS Extremo Sul no município de Santa 

Vitória do Palmar. No ano de 2016 em abril a Criação NUCRESS Frederico Westphalen, 

e maio a Criação NUCRESS Vale do Caí. Em 2017 foram homologadas criação do 

NUCRESS do Pampa no município de São Gabriel em janeiro, e o NUCRESS Verdes 

Campos no município de Palmeira das Missões, em abril de 2017. No ano de 2016, foi 

encaminhado pedido de encerramento NUCRESS São Leopoldo, que esta desativado até o 

momento.  

Neste período foram realizadas visitas aos Núcleos, em 2014, Nucress Região dos 

Vinhedos no mês de março, AS Neide O. de Lara, Coordenadora Téc. e estagiária de SS 

Manuela, em Gravataí, em abril, AS Neide O. de Lara, Coordenadora Técnica e estagiária 

de SS Manuela. Em setembro as Agentes Fiscais e Conselheiras do CRESS participaram 

da reunião do NUCRESS Litoral. A partir desta data houve nova proposta de visitas aos 

NUCRESS com indicativo de realização de 08 visitas aos NUCRESS (Serra, Bagé, Centro 

Sul, Vale do Taquari, São José do Norte, Carazinho, Santiago e Taquari). As visitas que 

foram agendadas não estão confirmadas, iremos realizar pesquisa para confirmar as visitas 

realizadas neste ano. 

Em 2015 foi realizado o Cronograma de visitas aos Nucress, o NUCRESS do 

Litoral Norte em Osório, no dia 25 de fevereiro de 2015. O NUCRESS Santo Ângelo em 

03 de março de 2015. O NUCRESS Novo Hamburgo dia 10 de março de 2015. Foram 

realizadas as visitas ao NUCRESS Sem Fronteiras no dia 02/03/2015 reuniram-se no 

espaço do CREAS em Santana do Livramento, a Conselheira, Vilma Pimentel Siqueira, 

Assessora Técnica, Michele M. Davanzo e a Assessora de Comunicação Kátia Marko. Em 

25 de novembro o Conselheiro Vice-presidente e a Assessora Técnica estiveram presentes 

na reunião de criação do NUCRESS Alvorada. 

Em 2016 foram realizadas visitas aos seguintes Núcleos, em 17 de fevereiro ao 

NUCRESS Capão da Canoa a Assessora Técnica Fabiana Beretta Bialoglowka esteve 

representando o CRESS; em 31 de março NUCRESS Vinhedos, estiveram representando 

o CRESS a Conselheira Roberta Rama de Brito, Agente Fiscal Fabíola Fischer e a 

Assessora Técnica; em 14 de abril estivemos reunidos com a Coordenação do NUCRESS 

São Leopoldo na sede do CRESS a Agente Fiscal Neorides Bianchini e Assessora Técnica 

e no dia 16 de maio a Agente Fiscal Neorides participou a convite do Núcleo, do encontro 

alusivo ao dia do Assistentes Social em São Leopodo; em abril de 2014 a Assessora 

Técnica esteve em visita ao NUCRESS Centro em Santa Maria; em 19 de abril o 
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Conselheiro Vice-presidente e a Assessora Técnica estiveram representando o CRESSRS 

em visita ao NUCRESS Litoral Norte; em 31 de maio a Assessora Técnica realizou visita 

ao NUCRESS Cachoeira do Sul;  setembro foram realizadas visitas com o Nucress Celeiro 

em  três Passos e Santa Rosa pela Conselheira Vilma Pimentel e as Fiscais Neorides 

Biachini e Cleonice Stefani.  

Em 2014, foram aprovados os projetos de capacitação seguintes Núcleos: Nucress 

Ijuí, Nucress Planalto Médio, Nucress Região Centro, Nucress Região dos Vinhedos, 

Nucress Santo Ângelo, Nucress São Leopoldo, Nucress Litoral Norte, Nucress Novo 

Hamburgo, Nucress Cachoeira do Sul. 

Em 2015 foram recebidos 16 projetos de capacitação e os seguintes aprovados e 

realizados: Alegrete, Alto Serra do Botucaraí, Alto Uruguai, Amuceleiro, Canoas, Centro, 

Ijuí, Litoral Norte, Novo Hamburgo, Vinhedos, Santo Ângelo, São Leopoldo, VRP/AMC 

Serra, Vale do Taquari.  

Em 2016 foram recebidos 9 projetos de capacitação, dentre estes 4 (quatro) não 

foram realizados: Alto Uruguai, Extremo Sul, Novo Hamburgo e Vale do Rio Pardo, e 5 

(cinco) realizados: Uruguaiana, Capão da Canoa, Alvorada, Litoral Norte e Sem Fronteiras. 

Em 30 novembro de 2016, os Núcleos participaram do Dia Nacional de 

Mobilização, as ações foram parte da proposta discutida e aprovada no último Encontro 

Nacional do Conjunto CFESS/CRESS que deliberou pela organização frente à 

contrarreforma do governo Temer, em defesa dos direitos da classe trabalhadora e contra 

os impactos no trabalho profissional. Foram realizadas atividades nos seguintes núcleos: 

Nucress Centro - Atividade na Praça Saldanha Marinho. Nucress Ijuí - Roda de Conversa 

no Cerest- Ijuí. Nucress Vale do Rio Pardo e AMC Serra - Atividade na Praça Getúlio 

Vargas no Centro de Santa Cruz do Sul. Nucress Litoral Norte - Roda de Conversa na 

AMLINORTE. Nucress Canoas - Debate sobre o desmonte das políticas sociais e recessão 

de direitos, no Auditório da Biblioteca Pública e ato público em defesa do direito à ter 

direitos. Nucress Planalto Médio em conjunto com os Nucress Alto Uruguai e Alto da Serra 

do Botucaraí - Atividade com professores e colegas assistentes sociais discutindo as 

repercussões da PEC 55 nos direitos sociais na UPF. Nucress Capão da Canoa -  no dia  

29/11/16 o Núcleo participou e divulgou a mobilização na rádio local e no dia 30/11 

realizou caminhada com entrega de folders, saindo do Ginásio Municipal de Esportes Otto 

Birlemcom trajeto final na Praça das bancas no centro da cidade de Capão da Canoa. 

Nucress Alegrete - Mobilização no centro da Cidade com cartazes e realização de mateada 
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e roda de conversa. Nucress Santo Ângelo - Debate sobre a análise de conjuntura, desmonte 

da seguridade social, no Centro Municipal de Cultura - Santo Ângelo. 

 

19 - Representações nos Conselhos e Fóruns de Políticas Públicas e de Direitos 

A seguir apresentamos as representações do CRESS 10ª Região nas esferas 

Municipais e Estaduais: 

 

Conselhos Municipais de Políticas Públicas e de Direitos 

14 Representações em Conselhos de Comunidades (CC) 

65 Representações em Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS) 

6 Representações em Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

09 Representações em Conselhos Municipais de Entorpecentes e Políticas sobre Drogas 

06 Representações em Conselhos Municipais do Idoso (CMI) 

20 Representações em Conselhos Municipais da Saúde (CMS) 

06 Representações em Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

(COMDEPA) 

03 Representações em Conselhos Municipais de Habitação (CMH) 

01 Representação em Conselho Municipal de Segurança Alimentar (CMSAN) 

01 Representação em Conselhos Municipais de Erradicação do Trabalho 

Infantil (COMPETI) 

03 Representações em Conselhos Municipais de Entorpecentes (CME) 

03 Representações em Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 

02 Representações em Conselhos de Políticas sobre Drogas 

 

Conselhos Estaduais de Políticas Públicas 

01 Representação no Conselho Estadual das Cidades (CONCIDADES) 

02 Representações Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) 

01 Representação em Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas 

01 Representação Conselho Estadual da Saúde (CES) 

05 Representações Conselhos Regionais de Saúde (CRS) 

01 Representação Conselho Estadual do Idoso (CEI) 

01 Representação Corregedoria Conselhos Tutelares 
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Fóruns 

01 Representação GT Prevenção e Combate à Tortura 

01 Representação Seminário Nacional FNTSUAS 

01 Representação GT MP Saúde Mental da FASE 

01 Representação em Residências Multiprofissionais em Saúde 

01 Representação Fórum DCA 

01 Representação Fórum Estadual da Política Estadual do Idoso 

01 Representação Fórum Estadual de Assistência Social Não Governamental 

 

20 – Outros assuntos relevantes  

Durante esta Gestão foram realizados importantes eventos: três Encontros Gaúchos 

de Assistentes Sociais em comemoração ao dia do/a assistente social, participação nos 

Encontros Descentralizados da Região Sul, sendo que em 2016 o CRESS sediou o 

Encontro Descentralizado, o ComunicaSul e o Seminários das COFIs; dois Encontros 

Estaduais de Representantes nas Políticas Públicas e na Defesa de Direitos; um encontro 

sobre a Organização da Categoria e Participação Política; a multiplicação do curso Ética 

em Movimento realizado junto aos Nucress; As Seccionais e os Núcleos Regionais de 

Serviço Social – Nucress também organizaram suas programações em comemoração ao 

mês do/a assistente social. A entrega coletiva de Carteiras, recebendo os formando, 

mensalmente. 

 

20.1 - Principais participações na gestão 2014-2017 do CRESSRS pelo conselheiro 

Vice Presidente, Agnaldo Engel Knevitz 

1. Representação do CRESSRS no CMAS de Porto Alegre até Janeiro de 2016; 

2. Representação do CRESSRS no FOMTAS de Porto Alegre até Janeiro de 2016; 

3. Representação do CRESSRS no FETSUAS-RS desde Janeiro de 2015; 

4. Representação do CRESSRS na Coordenação Nacional do FNTSUAS desde Abril de 

2016; 

5. Participação no GT Nacional Agenda Permanente do Conjunto CFESS CRESS; 

6. Participação no XIV Curso para Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em 

Movimento do CFESS em 2015; 

7. Participação no Encontro Local e Descentralizado em SC preparatório ao 43º Encontro 

Nacional do Conjunto CFESS CRESS como delegado; 

8. Participação no 44º Encontro Nacional do Conjunto CFESS CRESS como delegado; 
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9. Participação no Encontro Local e Descentralizado no PR preparatório ao 44º Encontro 

Nacional do Conjunto CFESS CRESS como participante; 

10. Participação no Encontro Local e Descentralizado no RS preparatório ao 45º Encontro 

Nacional do Conjunto CFESS CRESS como delegado; 

11. Participação no 45º Encontro Nacional do Conjunto CFESS CRESS como delegado; 

12. Representação do CRESSRS no Fórum de Enfrentamento ao Genocídio e o Extermínio 

da Juventude/ RS  desde 2016; 

13. Coordenação da Comissão de Comunicação, Coordenação da Comissão Organizadora 

do 9º e do 10º EGAS e da Comissão de Ética e Direitos Humanos e participação na 

Comissão ADMFIN, Comissão de Transparência, Comissão do PCCR, Comissão 

Ampliada de Ética e DH, Comissão de compra da nova sede, Comissão de Avaliação dos 

Projetos dos NUCRESS e no GT Serviço Social na Assistência Social; 

14. Participação regular nas reuniões de Diretoria, de Conselho Pleno, de Conselho Pleno 

Ampliado e de Assembleias Gerais do CRESSRS. 

 

21 – Seccionais 

 

21.1 - Seccional de Caxias do Sul 

 A nomeação da diretoria provisória da Seccional de Caxias do Sul aconteceu no dia 

22 de dezembro de 2016, eleita em Assembleia Geral extraordinária por meio da resolução 

nº044, ata nº436. 

 

I – Atividades: 

No mês de janeiro de 2017 a diretoria assumiu os atendimentos administrativos, 

devido o período de férias do agente administrativo.  

No dia 02 de março promovemos Plenária Ampliada das Chapas CRESS – 

Seccionais, na qual participaram 17 pessoas para apresentação das propostas das 

campanhas eleitorais das chapas concorrentes. Auxiliamos na inscrição e campanha 

eleitoral. Bem como, realizamos em conjunto a comissão eleitoral o processo na seccional. 

A participação na organização do 11º EGAS, se deu através da conselheira Maria 

Neiva de Campos que foi integrante da comissão Organizadora, participando de (04) 

reuniões no CRESS e em parceria da nova gestão divulgou nas instituições e Faculdades 

de Caxias do Sul o evento, até mesmo numa forma de divulgar o CRESS e fomentar a 

participação no mesmo. 
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No período de janeiro a maio de 2017 foram realizados: 

Emitiram 13 ofícios 

Reuniões: 03 (funcionários) e 3(gestão) 

Assembleia geral: 01 

Participação em reunião de Pleno:04 

 

Representações  

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

Conselho Municipal de Saúde 

Conselho Municipal CEREST-SERRA 

 

II – Situação Financeira da entidade (receita, despesa e inadimplência) 

Administrativo-Financeiro 

 A diretoria provisória tendo em vista a proximidade das eleições e a morosidade do 

processo para autorização da movimentação bancária decidiu por movimentar o valor 

existente em caixa para suprir algumas necessidades e as contas fixas, sendo que as de 

valores elevados seriam enviados para o financeiro do CRESS Porto Alegre para serem 

pagas. 

 Dessa forma, assumiu-se o caixa em dezembro com o valor de R$ 228,74 em 

31/12/2016. No período de janeiro a maio do corrente ano tivemos as seguintes 

movimentações: 

 Entrada de R$625.20 referentes a vendas de agendas, códigos de ética e devolução 

de valores da fiscalização; 

 Saída do valor de R$777.62 para pagamentos de despesas com suprimentos 

(mercado e material de expediente) ressarcimentos de passagens, condomínio e 

correios; 

 Saldo atual em 04/05/2017 do valor de R$ 76.32. 

III – Comissão de Orientação e Fiscalização - COFI  

A Sub COFI teve a participação em (01) uma COFI ampliada, (03) três reuniões com a 

presença das fiscais de Porto Alegre e (04) quatro reuniões da Sub COFI.  

 

21.2 - Seccional de Pelotas 

  Em 2016, na área administrativa foram realizadas as atividades de cancelamentos 

de registros (11), inscrições definitivas (12), novos registros (43), revigoramentos de 
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registros (4) e transferências (1). Foram elaboradas e expedidas (38) correspondências 

entre ofícios e informações. 

 

Realizações: 

 Palestra sobre Sigilo Profissional / Oficina “O Serviço Social e Previdência Social 

/ 02 junho 

 Reunião com Assistentes Sociais da área da AS da área da Saúde. / 28 junho 

 Roda de Conversa Categoria e Gestão / 27 outubro 

 Aula na UCPel sobre processos de Registro e Fiscalização / 31 outubro 

Participações/Apoios: 

 Reunião Acadêmica de Supervisores de Estágio / 12 setembro 

 Manifestação Nacional contra retrocessos do Governo Federal / 29 setembro 

 I Colóquio sobre Políticas Sociais: Práticas, Saberes e Estratégias Emancipatórias 

/ 25 novembro 

 Roda de Conversa Faculdade Anhanguera / 09 dezembro 

 Representações    

 Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas; 

 Conselho Municipal de Saúde de Pelotas;  

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pelotas;  

 Conselho Municipal do Idoso. 

  

22 - Participação do Conselho em Eventos Externos 

 

 Membros do Conselho participam regularmente de eventos externos 

representando o Conselho em Colações de Grau: IPA-Metodista, PUC, 

ULBRA/Canoas-Gravataí, Unisinos, PUC. 

 Como palestrantes em encontros de Nucress, Seccionais, Universidades e outros 

eventos afins; 

 Nos Fóruns Municipais, Regional e Nacional dos Trabalhadores do SUAS, no 

Estado e em outros Estados brasileiros; 

 Participação nas Reuniões do Fórum dos Conselhos Regionais das Profissões 

Regulamentadas em Porto Alegre; 

 Fórum de Entidades em Defesa do SUS, em Porto Alegre; 

 Reuniões da Câmara de Educação do Fórum dos Conselhos Profissionais; 
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 Participação em Encontros e Seminários Municipais, Estaduais e Nacionais; 

Conferências municipais, estaduais e nacional; 

 Contribuição de conselheiros/as em disciplinas do Curso de Serviço Social em 

diversas unidades de formação acadêmica no Estado; 

 Participação em oficinas, capacitações. 

 Seminário Nacional Sigilo Profissional e Serviço Social:  o Seminário ocorrerá 

nos dias 12 e 13 de outubro em Cuiabá, antecedido ao 45º Encontro Nacional do 

Conjunto CFESS/CRESS. 

 Representação do CRESSRS na reunião do Fundo de Apoio aos CRESS: a 

reunião ocorrerá no dia 13 de outubro em Cuiabá, antecedido ao 45º Encontro 

Nacional do Conjunto CFESS/CRESS 

 

EVENTOS E DEMAIS REUNIÕES – 2014: 

 Reunião na UFRGS às 18h30min., no dia 07/07/2014, referente ao estágio 

curricular obrigatório no CRESS sobre apresentação do Relatório Final de 

Estágio, da estagiária Manuela Fonseca; 

 I Encontro dos Acadêmicos com os Conselhos Profissionais da Saúde; 

 Participação do CRESS no painel do 1º Seminário Serviço Social e Fronteira 

UNIPAMPA; 

 Reunião do Colegiado da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde; 

 Reunião da Frente Nacional contra a privatização da Saúde. 

 Participação do Presidente e Vice-Presidente em audiência pública no STF em 

Brasília que tratou da mudança de classe no SUS em 26 de maio de 2014. 

 Participação dos Conselheiros Agnaldo Knevitz e Aline Aiko no Encontro de 

Fiscalização promovido pelo Fórum dos Conselhos e Ordens de profissões 

regulamentadas no RS. 

EVENTOS E DEMAIS REUNIÕES – 2015: 

 Evento Comemorativo dos 10 anos do Curso de Serviço Social do Centro 

Universitário Metodista, IPA/ Porto Alegre; 

 V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 

 Conferência Municipal de Assistência Social de Porto Alegre; 

 Representação da CEDH na Parada do Orgulho Louco; 

 Seminário Estadual sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil – OSC; 
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 Faculdade de Educação – UFRGS –Disciplina de Introdução ao Serviço Social; 

 Reunião com Fórum dos conselhos com pauta a audiência no STF dia 18/08 

(RJU). 

 

EVENTOS E DEMAIS REUNIÕES – 2016: 

 Visita à Seccional de Caxias do Sul para tratar sobre a eleição da Diretoria 

Provisória (ata 2055 de 15/02/16). 

 Reunião sobre o fluxo dos Processos Éticos do CRESS 10ª Região 

 Formatura Serviço Social Unisinos (representou o CRESS AS Luciane Warnava 

– NUCRESS São Leopoldo) 

 II Semana Estadual de doenças raras 2016 (Assessora Técnica, enquanto 

representante do COMDEPA) 

 Participação na Conferência Nacional de Direitos Humanos (Agnaldo Knevitz – 

24 a 29/04) 

 Participação do presidente do CRESS RS na aula magna de Serviço Social da 

FADERGS 

 Participação de reunião junto ao SINDFARS, para criação do Comitê em Defesa 

da Democracia na área da saúde (Alberto Terres) 

 Apoio à III Conferência Estadual LGBT RS 

 Conselheira Suely representou o CRESS na reunião do Fundo Nacional 

CFESS/CRESS em apoio aos CRESS 

 Conselheira Vilma representou o CRESS no Seminário Nacional Serviço Social, 

Relações Fronteiriças e Fluxos Migratórios 

 Conselheira Rosângela Almeida representou o CRESS no Congresso Brasileiro 

de Assistentes Sociais 

 Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização 

Profissional: participaram o presidente do CRESS Alberto Terres, o coordenador 

administrativo Tiago Aiub, e o agente administrativo Joveny Jacobsen.  

 No dia 07 de maio de 2016, o CRESS RS sediou o Encontro do FORTSUAS 

(Fórum Regional dos Trabalhadores do SUAS da região Sul RS, SC e PR) 

 Seminário Nacional Descentralização Política e Administrativo-Financeira das 

ações dos CRESS: Assessora Técnica Fabiana Beretta representou o CRESS RS 

 Representação junto ao Seminário Nacional FETSUAS: Vice-presidente 

Agnaldo Knevitz foi escolhido como representante titular. 
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ANEXO - I  

 

RELATÓRIO N.º 12/2014 

BALANCETE MENSAL 

 

 

De: Assessor Contábil e Financeiro do CRESS 
Ao: Conselho Fiscal do CRESS 

 

Após análise do Balancete no mês de dezembro de 2014, passamos a 

demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CRESS 1Oª Região, 
conforme demonstrado abaixo: 

 

 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1.1 -  DA RECEITA 

O Conselho arrecadou no mês de dezembro de 2014, o valor 
correspondente de R$ 1.375.269,51 representa 80,57% da Proposta Orçamentária de 

2014, que foi de R$ 1.707.000,00. 
 

 
1.2 -   DA DESPESA 

A despesa realizada no mês de dezembro de 2014, atingiu o valor de R$ 
1.412.357,56 que corresponde a 82,74% da Proposta Orçamentária de 2014, que foi de 

R$ 1.707.000,00. 

 

1.3 -   DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de 

dezembro de 2014, verificou-se um DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO no valor de R$ 
37.088,05. 

 

2.0  - DISPONÍVEL 

O saldo disponível que passou para o mês de janeiro 2015 foi no valor de 
R$ 751.767,38, que está demonstrado no Balanço Financeiro de dezembro de 2014. 

 

 

3.0 ATIVO FINANCEIRO 
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 3.1  DIVERSOS RESPONSÁVEIS 

 

O Valor de R$  29.125,95 refere-se a: 

- Adiantamento Despesa Viagem Denise Rossetto R$ 562,31 
- Adiantamento Despesa Viagem Sílvia Silva Tejadas R$ 209,55 
- Pagamento Ad.Despesas NUCRESS-Vanusa T. Oliveira R$ 319,86 
- Pagamento Ad.Despesas NUCRESS-Nariluci F. M. Camargo R$ 237,01 
- Pagamento Ad.Despesas NUCRESS-Darlene C. Agnolett R$ 302,36 
- Pagamento Ad.Despesas NUCRESS-Marta R Flores Almeida R$ 2.800,00 
- Pagamento Ad.Despesas NUCRESS- Andreia R. Ribeiro R$ 2.800,00 

- Adiantamento Despesa Viagem Denise Rossetto R$ 562,31 
- Adiantamento Despesa Viagem Sílvia Silva Tejadas R$ 209,55 
- Pagamento Ad.Despesas NUCRESS-Vanusa T. Oliveira R$ 319,86 
- Pagamento Ad.Despesas NUCRESS-Nariluci F. M. Camargo R$ 237,01 
- Pagamento Ad.Despesas NUCRESS-Darlene C. Agnolett R$ 302,36 
- Pagamento Ad.Despesas NUCRESS-Marta R Flores Almeida R$ 2.800,00 

- Pagamento Ad.Despesas NUCRESS- Andreia R. Ribeiro R$ 2.800,00 

  - Pagamento Ad. Despesas Viagem Mara Brum      R$          320,00 

- Pagamento Ad. Despesas Viagem Neide M. O. Lara     R$      200,00 

  -Pagamento Ad. Despesas Isabel Marques Melgare                         R$        348,00 

 -Pagamento Ad. Despesas Viagem Denise T Z Rossetto                   R$       275,30 

 -Pagamento Ad. Despesas Viagem Ligia Dias                                  R$       60,00 

- Pagamento Adiantamento Despesas Rosangela S Almeida        
R$ 

160,00 

- Pagamento Ad. Despesas Rafael Werkema Martins R$ 300,00 
- Pagamento Ad. Despesas Artur Willian Cardoso R$ 300,00 
- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Odete A. Bianchini R$ 3.000,00 
- Pagamento Multa Condomínio Sérgio Corrêa Imóveis R$ 7,20 
- Pagamento Diferença Suprimento Pedro G S Pires R$ 0,02 

- Pagamento Ad. Despesas Neorides Bianchini t R$ 3.720,00 

- Pagamento Ad. Despesas Roberta Rama de Brito R$ 170,00 

- Pagamento Dif. Ad. Despesas Adriane Pereira Leite R$ 86,97 

- Pagamento . Boleto Uol Host R$ 110,21 

- Pagamento Recibo Cia Brasileira Soluções Serv. R$ 422,60 
- Pagamento Férias Dani Leandro Xavier Costa R$ 2.175,22 
- Pagamento Férias Cleonice M Pokorski Stefani R$ 5.192,34 
- Pagamento Férias Paula Ziglia Bicca R$ 1.986,02 
- Pagamento N.F. Implanta Informática Ltda R$ 1.517,08 
- Pagamento  Pensão Alimentícia Simone S Guimarães R$ 686,91 

- Suprimento Caixa Pedro G S Pires R$ 492,99 

- Recebimento Secretaria (Livros e Agendas) R$ 364,00 

TOTAL                                                                                         R$ 29.125,95 

 

4.0- COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA-EXERCÍCIO DE 

2013/2014. 

A seguir demonstramos o comparativo da receita arrecadada com a 

despesa realizada relativo aos exercícios de 2013 e 2014. 
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QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA RELATIVO AOS 

EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014. 

 

MÊS        DESPESA              DESPESA              DIFERENÇA            DIFERENÇA 

             REALIZADA          REALIZADA            APURADA               APURADA 

                     2013                          2014                        EM R$                       EM % 

 

JAN 149.970,93 198.252,58 48.281,65   32,19 

FEV 306.616,15 313.408,78 6.792,63   2,22 

MAR 123.446,73 145.873,76 22.427,03   18,16 

ABR 110.614,15 110.517,72 ( 96,43)   (0,09) 

MAi 169.766,23 135.520,39 (34.245,84) ,  (20,17) 

JUN 87.626,71 122.548,87 34.922,16   39,85 

JUL 68.729,82 93.697,93 24.968,11   36,33 

AGO 49.177,15 54.422,15 5.245,00   10,67 

SET 46.512,11 46.221,86 (290,25)  , (0,62) 

OUT 49.022,46 48.251,11 (771,35)   (1,57) 

NOV 33.978,26 44.273,96 10.295,70   30,30 
DEZ 44.701,86 62.280,40 17.578,54   39,32 

 

TOTAL 1.240.162,56 1.375.269,51 135.106,95 10,89 

 

QUADRO COMPARATIVO DESPESA REALIZADA RELATIVOS 

AOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014. 

 

MÊS        DESPESA              DESPESA              DIFERENÇA            DIFERENÇA 

             REALIZADA          REALIZADA            APURADA               APURADA 

                     2013                          2014                        EM R$                       EM % 
JAN 68.714,22 86.106,90 17.392,68 25,31 
FEV 74.245,11 100.587,95 26.342,84 35,48 
MAR 72.467,28 103.897,76 31.430,48 43,37 
ABR 81.919,76 88.919,55 6.999,79 8,54 
MAi 117.370.62 104.454,31 (12.916,31) (11,00) 
JUN 88.114,40 106.192,59 18.078,19 20,52 
JUL 86.331,52 146.013,39 59.681,87 69,13 
AGO 93.403,96 109.466,36 16.062,40 17,20 
SET 186.840,90 140.482,12 (46.358,78) (24,81) 
OUT 96.541,98 140.250,32 43.708,34 45,27 
NOV 90.055,93 97.891,09 7.835,16 8,70 
DEZ 141.748,35 188.095,22 46.346,87 32.70 

 

TOTAL 1.197.754,03 1.412.357,56 214.603,53 17,92 
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CONCLUSÃO: 

Tendo em vista que não constatamos nenhuma falta na documentação 

contábil, que deu origem ao Balancete relativo no mês de dezembro 2014 do CRESS 

10° Região, informamos que o mesmo está apto à aprovação pelo Conselho Fiscal 

e Conselho Pleno do Conselho Regional. 

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014. 

            Alexandre Freitas 

                 Contador  CRC RS n.º 51.563 

                Assessor Contábil e Financeiro do CRESS 1Oª REGIÃO 

 

 

ANEXO - II 

 

RELATÓRIO N.º. 12/2015 

BALANCETE MENSAL 

 

 

De: Assessor Contábil e Financeiro do CRESS. 

Ao: Conselho Fiscal do CRESS 

 

 

                    Após análise do Balancete até o mês de dezembro de 2015, passamos a 

demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CRESS 10a Região, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

    –     DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       

               

                  

1.1   -  DA RECEITA 

       O Conselho arrecadou até o mês de dezembro de 2015, o valor 

correspondente de R$ 1.522.182,03 representa 84,57% da Proposta Orçamentária de 

2015, que foi de R$ 1.800.000,00. 

 

 

           1.2   -   DA DESPESA 

                      A despesa realizada até o mês de dezembro de 2015, atingiu o valor de R$                   

1.774.399,89 que corresponde a 98,58% da Proposta Orçamentária de 2015, que foi de 

R$ 1.800.000,00.  

 

          1.3    -   DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

                      Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de 

janeiro de 2016, verificou-se um DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO no valor de R$ 

252.217,86.   
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           1.4 – DO RESULTADO PATRIMONIAL 

                   Houve uma Receita Realizada Patrimonial de R$ 2.063.815,32 e uma 

Despesa Realizada Patrimonial de R$ 1.774.399,89, onde verificou-se um SUPERÁVIT 

PATRIMONIAL de R$ 289.415,43. 

  

     2.0   -     DISPONÍVEL 

                      O saldo disponível que passou para o mês de janeiro de 2016 foi no valor 

de R$ 530.071,98, que está demonstrado no Balanço Financeiro de dezembro de 2015. 

 

      

3.0  -  ATIVO FINANCEIRO 

  

3.1 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS 

          

         O Valor de R$ 18.597,41, refere-se a: 

 

 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Vanusa T Oliveira         R$      319,86 

- Pagamento Ad.Despesas NUCRESS- Darlene C Agnolett        R$        24,15 

- Pagamento Ad.Despesas NUCRESS- Andreia R Ribeiro          R$   2.800,00 

-  Pagamento Ad.Despesas Neide M O Lara                                 R$      200,00 

- Pagamento Ad. Despesas Viagem Denise T Z Rossetto             R$      275,30 

- Pagamento Ad. Despesas Viagem Lígia Dias                             R$        60,00 

- Pagamento Ad. Despesas Rosangela S Almeida                         R$      160,00 

- Pagamento Ad. Despesas Artur Willian Cardoso                       R$       300,00 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Odete A. Bianchi           R$    3.000,00 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Claudio E. Santos          R$    2.174,50 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Camila B.Azambuja      R$       107,70 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Daniela B.Ferreira         R$    3.000,00 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Juliane Neumann           R$    1.352,00 

- Pagamento Adiantamento Despesas Cristina G. Santos             R$    1.278,95 

- Pagamento Multa Guia FGTS 09/2015- Caxias do Sul              R$         42,78 

- Adiantamento Despesas NUCRESS- Andreia Regina Ribeiro   R$    3.000,00 

- Diferença Pagamento Hotel Nikko Ltda                                      R$           2,02 

- Pagamento Multa e Juros Condomínio Promark Ad Cons.         R$         25,47  

- Pagamento Despesa Combustível- Suely Silva Santos               R$       100,00 

- Venda de Código de Ética, Broches e Serviço Cópias                R$       292,60 

- Diferença Suprimento Caixa – Viviane Faraon Rodrigues         R$         33,58 

- Pagamento Multa – Folha Pagamento 12/2015- Caxias Do Sul R$         48,50 

 

   TOTAL                                                                                      R$  18.597,41 

 

 

6.0 -     COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014/2015. 

 

- A seguir demonstramos o comparativo da receita arrecadada com a despesa 

realizada relativo aos exercícios de 2014 e 2015. 
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QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA RELATIVO AOS 

                                  EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014. 

     

MÊS        RECEITA         RECEITA            DIFERENÇA                  DIFERENÇA   

                    ARRECADADA   ARRECADADA      APURADA                  APURADA 

                       2014                          2015                    EM R$                          EM %      

 

 JAN          198.252,58               159.151,33              (39.101,25)                    (19,72) 

 FEV          313.408,78               291.805,61              (21.603,17)                      (6,90) 

 MAR        145.873,76                164.984,30               19.110,54                       13,10 

ABR          110.517,72                194.966,58               84.448,86                       76,41 

MAI          135.520,39                249.725,11             114.204,72                       84,27 

JUN           122.548,87                108.467,01             (14.081,86)                    (11,49) 

JUL             93.697,93                109.921,80               16.223,87                       17,32 

AGO           54.422,15                  45.060,47               (9.361,68)                     (17,20)  

SET             46.221,86                  51.945,06                 5.723,20                       12,38 

OUT            48.251,11                  42.926,36               (5.324,75)                    (11,04) 

NOV           44.273,96                   40.901,27               (3.372,69)                     (7,62) 

DEZ            62.280,40                   62.327,13                     46,73                        0,08 

 

TOTAL  1.375.269,51             1.522.182,03             146.912,52                     10,68 

 

 

QUADRO COMPARATIVO DESPESA REALIZADA RELATIVOS AOS  

                                    EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. 

 

MÊS        DESPESA              DESPESA              DIFERENÇA            DIFERENÇA 

             REALIZADA          REALIZADA            APURADA               APURADA 

                     2014                          2015                        EM R$                       EM % 

 

JAN            86.106,90                91.871,42                         5.764,52                    6,69 

FEV           100.587,95               99.713,26                           (874,69)                 (0,87) 

MAR         103.897,76              108.831,05                         4.933,29                    4,75 

ABR            88.919,55              177.925,79                       89.006,24                100,10 

MAI          104.454,31              174.634,31                       70.180,00                  67,19 

JUN          106.192,59               140.490,72                       34.298,13                 32,29 

JUL          146.013,39               165.945,27                       19.931,88                  13,65 

AGO        109.466,36               144.809,55                        35.343,19                 32,29  

SET          140.482,12               186.730,54                       46.248,42                 32,92 

OUT         140.250,32               147.558,11                         7.307,79                   5,21 

NOV           97.891,09               130.144,33                       32.253,24                 32,95 

DEZ          188.095,22               205.745,54                       17.650,32                  9,38 

 

TOTAL 1.412.357,56            1.774.399,89                     362.042,33                25,63 
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CONCLUSÃO: 

 

- Tendo em vista que não constatamos nenhuma falta na documentação contábil, 

que deu origem ao Balancete relativo no mês de dezembro de 2015 do CRESS 10° 

Região, informamos que o mesmo está apto à aprovação pelo Conselho Fiscal e Conselho 

Pleno do Conselho Regional. 

 

                                     Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015. 

 

Alexandre Freitas 

Contador CRC RS n.º 51.563 

Assessor Contábil e Financeiro do CRESS 10a REGIÃO 

 

 

 

ANEXO - III 

 

                                    RELATÓRIO N.º. 12/2016 

                                       BALANCETE MENSAL 

 

De: Assessor Contábil e Financeiro do CRESS. 

Ao: Conselho Fiscal do CRESS 

 

                    Após análise do Balancete até o mês de dezembro de 2016, passamos a 

demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CRESS 10a Região, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

 

    –     DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         

               

                            

1.1   -  DA RECEITA 

       O Conselho arrecadou até o mês de dezembro de 2016, o valor 

correspondente de R$ 1.748.007,76 representa 67,23% da Proposta Orçamentária de 

2016, que foi de R$ 2.600.000,00 e 97,11% das Receitas Correntes que são R$ 

1.800.000,00. 

 

 

           1.2   -   DA DESPESA 

                       A despesa realizada até o mês de dezembro de 2016, atingiu o valor de R$                   

1.818.847,57 que corresponde a 69,96% da Proposta Orçamentária de 2016, que foi de 

R$ 2.600.000,00; as despesas correntes foram de R$ 1.799.908,01, que correspondem a 

99,99% das Despesas Correntes Orçado de R$ 1.800.000,00.  
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          1.3    -   DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

                      Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de 

dezembro de 2016, verificou-se um DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO no valor de R$ 

70.839,81.   

 

           1.4 – DA EXECUÇÃO  PATRIMONIAL 

 

                   Houve uma Receita Realizada Patrimonial de R$ 2.071.670,76 e uma 

Despesa Realizada Patrimonial de R$ 1.849.262,71 onde verificou-se um SUPERÁVIT 

PATRIMONIAL de R$ 222.408,05. 

    

 

2.0   -     DISPONÍVEL 

 

                      O saldo disponível que passou para o mês de janeiro 2017 foi no valor de 

R$ 399.132,10, que está demonstrado no Balanço Financeiro de dezembro de 2016. 

 

 

3.0  -  ATIVO FINANCEIRO 

  

3.1 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS 

             

    O Valor de R$ 14.859,65, refere-se a: 

 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Vanusa T Oliveira         R$      319,86 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Darlene C Agnolett        R$       2 4,15 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Andreia R Ribeiro          R$      582,78 

- Pagamento Ad. Despesas Viagem Lígia Dias                             R$        60,00 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Odete A. Bianchi           R$    3.000,00 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Claudio E. Santos          R$    2.174,50 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Daniela B.Ferreira         R$    1.622,98 

- Pagamento Ad. Despesas NUCRESS- Juliane Neumann           R$    1.352,00 

- Pagamento Despesa Combustível- Suely Silva Santos               R$       100,00 

- Pagamento Nota Entrega Cia da Informática- Pelotas                R$         40,00 

- Pagamento Contribuição Conselho Estadual –LGB                   R$       400,00 

- Pagamento Condomínio Edifício General Osório- Pelotas        R$          17,15  

- Pagamento Juros/Multa Terra Networks Brasil S/A                  R$            2,67 

- Pagamento Adiantamento Despesas Marli R P Caldeirão         R$        842,00 

- Diferença Prestação Contas Fabíola Fischer                             R$            1,55 

- Diferença Prestação de Contas Mariluci Fofonka                     R$            0,01 

- Pagamento Fatura Capellerry Consultoria Ltda                        R$      2.880,00 

- Pagamento Fatura Capellerry Consultoria Ltda                        R$      1.440,00 

                                                

   TOTAL                                                                                  R$      14.859,65 
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6.0 -     COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA - EXERCÍCIO DE 2015/2016. 

- A seguir demonstramos o comparativo da receita arrecadada com a despesa 

realizada relativo aos exercícios de 2015 e 2016. 

  

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA RELATIVO AOS 

                                  EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016. 

    MÊS            RECEITA             RECEITA             DIFERENÇA                  DIFERENÇA   

                    ARRECADADA   ARRECADADA        APURADA                    APURADA 

                       2015                          2016                      EM R$                              EM %      

 

 JAN          159.151,33               174.419,96                 15.268,63                            9,59 

 FEV          291.805,61               391.203,21                 99.397,60                          34,06 

 MAR        164.984,30               192.253,87                 27.269,57                           16,53  

 ABR         194.966,58               123.336,82               (71.629,76)                         (36,74) 

 MAI         249.725,11               265.950,20                 16.225,09                             6,50  

 JUN         108.467,01               114.791,00                    6.323,99                             5,83   

 JUL         109.921,80               127.916,36                  17.994,56                           16,37 

 AGO          45.060,47               114.257,08                  69.196,61                         153,57 

 SET           51.945,06                 55.807,94                    3.862,88                             7,44 

 OUT          42.926,36                 57.283,73                  14.357,37                           33,45 

 NOV         40.901,27                  50.597,69                    9.696,42                           23,71  

 DEZ          62.327,13                 80.189,90                   17.862,77                           28,66 

 

TOTAL 1.522.182,03            1.748.007,76                 225.825,73                          14,84 

 

 

 

QUADRO COMPARATIVO DESPESA REALIZADA RELATIVOS AOS  

                                    EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016. 

MÊS          DESPESA                DESPESA              DIFERENÇA            DIFERENÇA 

                REALIZADA          REALIZADA             APURADA               APURADA 

                      2015                          2016                          EM R$                        EM % 

  

JAN             91.871,42                  129.432,51                   37.561,09                     40,88 

FEV             99.713,26                  123.760,80                   24.047,54                     24,12 

MAR          108.831,05                  147.560,63                  38.729,58                     35,59 

ABR           177.925,79                  130.106,16                (47.819,63)                   (26,88) 

MAI           174.634,31                  166.583,73                  (8.050,58)                     (4,61) 

JUN           140.490,72                  144.977,11                    4.486,39                       3,20 

JUL           165.945,27                  144.759,73                (21.185,54)                    (12,77) 

AGO         144.809,55                  166.304,48                  21.494,93                     14,85  

SET           186.730,54                  125.410,38                (61.320,16)                   (32,84) 

OUT          147.558,11                  201.159,12                  53.601,01                     36,33                

NOV          130.144,33                  170.388,67                  40.244,34                     30,92 

DEZ           205.745,54                  168.404,25                 (37.341,29)                  (18,15) 

 

TOTAL  1.774.399,89               1.818.847,57                  44.447,68                      2,50 
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CONCLUSÃO: 

 

 

- Tendo em vista que não constatamos nenhuma falta na documentação contábil, 

que deu origem ao Balancete relativo no mês de dezembro de 2016 do CRESS 10° 

Região, informamos que o mesmo está apto à aprovação pelo Conselho Fiscal e Conselho 

Pleno do Conselho Regional. 

 

                                     Porto Alegre, 31 de dezembro de 2016. 

 

             

Alexandre Freitas  

Contador CRC RS n.º 51.563 

Assessor Contábil e Financeiro do CRESS 10a REGIÃO 

 

 

 

ANEXO – IV 

RESOLUÇÃO Nº 024, DE 23 DE JUNHO DE 2016, ATA 2073. 

EMENTA: Dispõe sobre os procedimentos de 

cobrança administrativa, extrajudicial, judicial e 

inscrição de  

débitos de anuidades na Dívida Ativa do 

Conselho Regional de Serviço Social da 10ª 

Região. 

O Presidente do Conselho Regional de Serviço Social da 10ª 

Região – CRESS/RS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

Considerando que os Conselhos de Fiscalização Profissional, a teor 

da ADI 1717-DF - STF, possuem natureza jurídica de autarquias federais sui generis, 

sendo dotadas de personalidade jurídica de direito público;  

Considerando a natureza tributária das anuidades devidas pelos 

Assistentes Sociais ao CRESS/RS;  

Considerando a necessidade de constituição dos débitos de 

anuidades em Dívida Ativa, nos termos da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980;  

Considerando o disposto no inciso VI do artigo 10, e no artigo 13, 

ambos da Lei n. 8.662/93, no artigo 3º e seguintes da Lei n. 12.514/2011, na Lei n. 

5.172/66, na Lei n. 6.830/80, no parágrafo único do art. 1º da Lei 9.492/97 – acrescido 

pela Lei n. 12.767/12, e no art. 22, alínea c, do Código de Ética do/a Assistente Social; 

Considerando as Resoluções do Conselho Federal de Serviço Social;  

Considerando a necessidade de reduzir os índices de inadimplência 

e estimular o pagamento espontâneo do débito; 
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Considerando a necessidade de criação da prática de cobrança 

sistemática, visando o aumento da arrecadação e otimização de recursos; 

Considerando a necessidade de serem sistematizados o processo de 

cobrança administrativa, a inscrição na Dívida Ativa, a cobrança judicial e o protesto da 

certidão da Dívida Ativa no âmbito do CRESS/RS;  

Considerando a deliberação do Conselho Pleno do CRESS/RS, em 

reunião ordinária realizada nesta data;  

RESOLVE:  

Art. 1º - Esta Resolução dispõe sobre os procedimentos de cobrança administrativa, 

inscrição de débitos em Dívida Ativa e protesto da certidão da Dívida Ativa ou e/ou 

cobrança judicial, provenientes de anuidades devidas por pessoas físicas e jurídicas 

registradas no CRESS/RS.  

Art. 2º - Os débitos de anuidades tratados na presente resolução serão atualizados 

desde a origem pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, tal como 

previsto no §1º do art. 6º da Lei n. 12.514/2011, sobre os quais incidirão juros e multa 

de mora indicados nas resoluções do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS. 

CAPÍTULO I 

DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA 

SEÇÃO I 

Dos Processos Administrativos de Cobrança 

Art. 3º - O processo administrativo de cobrança será instaurado quando a pessoa física 

ou jurídica registrada no Sistema do CRESS/RS deixar de adimplir com a obrigação, no 

caso, o pagamento da anuidade devido ao CRESS/RS.  

Art. 4º - Todos os procedimentos de cobrança deverão ser juntados no processo de 

cobrança, em ordem cronológica, tendo suas folhas numeradas e rubricadas, e será 

arquivado na pasta de registro do profissional, em autos apartados.  

Art. 5º - O processo administrativo de cobrança, no formato físico ou eletrônico, deverá 

conter as seguintes peças:  

I – cópia do e-mail encaminhado; 

II - certidão da secretaria com nome do funcionário que realizou o contato telefônico, 

data e horário; 

III - notificação de cobrança; 

IV - notificação de inscrição em dívida ativa; 

V - manifestação apresentada pelo notificado, quando existente; 

VI - termo de inscrição em Dívida Ativa; 

VII - certidões e outras relacionadas à cobrança (se houver); 
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VIII – encaminhamento do protesto da certidão da Dívida Ativa ou da petição de 

execução fiscal devidamente protocolizada, quando houver. 

 

Art. 6º - Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e 

incluindo-se o do vencimento, a teor do que dispõe o artigo 210 do Código Tributário 

Nacional.  

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal do 

CRESS/RS.  

Art. 7º - A cobrança administrativa do CRESS/RS consiste em seis etapas, a saber:  

I – encaminhamento de e-mail; 

II – contato telefônico; 

III – notificação de cobrança;  

IV – inscrição em Dívida Ativa 

V - notificação de inscrição em Dívida Ativa; 

VI -  procedimentos para o protesto da certidão da Dívida Ativa ou para a cobrança 

judicial. 

SEÇÃO II 

Da cobrança administrativa preliminar 

Art. 8° - De posse de relatório atualizado contendo o nome dos devedores e seus 

respectivos débitos detalhados, deverá o CRESS/RS informar a cada devedor sua 

situação financeira junto ao Conselho. 

Parágrafo primeiro. Para os Assistentes que possuem email cadastrado no sistema do 

CRESS/RS, o primeiro contato deverá ser por meio eletrônico, com confirmação de 

recebimento, solicitando ao profissional que no prazo de 5 (cinco) dias entre em contato 

com o CRESS/RS para tratar de assunto de seu interesse. 

Parágrafo segundo. O texto da mensagem eletrônica tratado no parágrafo primeiro 

acima será encaminhado seguindo o seguinte padrão: 

Prezado(a) Assistente Social, 

Visando tratar de assunto de seu interesse neste Conselho Regional de Serviço Social 

da 10ª Região – CRESS/RS, solicitamos a Vossa Senhoria entrar em contato, no prazo 

de 05 (cinco) dias corridos, a partir da data do envio desta mensagem eletrônica, pelo 

telefone (051) 3224-3935, das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira, ou dirigir-se ao 

seguinte endereço: Rua Coronel André Belo, 452, 2º andar, bairro Menino Deus, Porto 

Alegre (RS), CEP 90110-020. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 

12h às 18h. 

Atenciosamente,  

Conselho Regional de Serviço Social da 10ª Região – CRESS/RS 
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Parágrafo terceiro. O funcionário deverá evitar o envio de arquivos anexados.  

Parágrafo quarto. Para os profissionais que não tenham endereço eletrônico 

cadastrado, o primeiro contato deverá ser realizado por telefone, quando deverá ser 

esclarecida a origem da dívida e os valores devidos, concedendo prazo de 30 (trinta) 

dias para pagamento integral ou, no mesmo prazo, aderir ao parcelamento previsto nas 

resoluções do CFESS sobre o tema. 

Parágrafo quinto. Em todos os contatos telefônicos os funcionários deverão atualizar 

o cadastro dos profissionais;     

Art. 9º - No caso do/a profissional não responder a mensagem eletrônica, não 

estabelecer contato telefônico com o Conselho, não quitar a dívida ou aderir ao 

parcelamento no prazo concedido, será encaminhada notificação (Anexo I) de cobrança 

oportunizando ao profissional a quitação integral da dívida no prazo de 30 (trinta) dias, 

sendo encaminhado em anexo boleto bancário, ou, no mesmo prazo, aderir ao 

parcelamento previsto na resoluções do CFESS, sob pena de inscrição do débito em 

Dívida Ativa. 

Parágrafo primeiro. A notificação prevista no caput será encaminhada via correio, na 

modalidade de carta AR.     

Parágrafo segundo. A correspondência a que se refere o caput deste artigo será 

assinada pelo Presidente do CRESS/RS, sendo facultada a delegação do ato 

administrativo, que deverá ser efetuada por meio de Portaria específica.  

Parágrafo terceiro. Optando o devedor pelo parcelamento do débito, o pagamento da 

primeira parcela importa em confissão da dívida e aquiescência ao acordo oferecido 

pelo CRESS/RS, devendo ser quitadas as parcelas subsequentes consecutivamente 

até a última, sendo que o não pagamento de uma das parcelas importará o vencimento 

antecipado do débito remanescente, incidindo a regra prescrita no art. 12 e seguintes 

desta normativa.  

Parágrafo quarto. Em caso de parcelamento, o crédito ficará com sua exigibilidade 

suspensa nos termos do artigo 151, VI, e o prazo prescricional será interrompido, nos 

termos do artigo 174, parágrafo único, IV, ambos do Código Tributário Nacional. 

Art. 10 - Ocorrendo o pagamento integral da dívida por meio do boleto anexada na 

notificação tratada no art. 9º, ou no caso da opção de parcelamento pelo devedor com 

o pagamento de todas as parcelas, o processo administrativo de cobrança será 

encerrado, com o consequente arquivamento do mesmo, dando-se por extinto o crédito 

devido, por força do artigo 156, I do Código Tributário Nacional. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo da notificação prevista no art. 9º e do respectivo 

boleto, sem que o devedor tenha procedido ao pagamento ou aderido ao parcelamento, 

independentemente da opção, o CRESS/RS deverá inscrever o débito em Dívida Ativa, 

notificando o devedor nos moldes do Anexo II, por meio de correspondência, na 

modalidade AR, a ser encaminhada ao endereço registrado no sistema interno. 

Art. 11 – Não sendo encontrado o devedor, o CRESS/RS publicará edital em jornal de 

grande circulação no estado do Rio Grande do Sul, notificando o(s) devedor(s) para 

comparecer junto ao CRESS/RS ou entrar em contato telefônico no prazo de 30 (trinta) 

dias (Anexo III). 
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Parágrafo primeiro. A fim de evitar a exposição e constrangimento dos profissionais 

devedores, no edital previsto no caput não poderá constar qualquer referência à 

inadimplência, devendo ser utilizado preferencialmente a minuta constante no Anexo III. 

Parágrafo segundo. Decorrido o prazo previsto no caput sem qualquer manifestação 

ou sem que o devedor tenha procedido ao pagamento ou aderido ao parcelamento, 

independentemente da opção, o CRESS/RS deverá inscrever o débito em Dívida Ativa, 

notificando o devedor nos moldes do Anexo II, por meio de correspondência, na 

modalidade AR, a ser encaminhada ao endereço registrado no sistema interno. 

SEÇÃO III 

Da notificação para inscrição em Dívida Ativa 

 

Art. 12 - A notificação para inscrição em dívida ativa (Anexo IV) será numerada 

sequencialmente, seguindo-se ao número o ano de sua emissão, e deverá indicar, no 

mínimo: 

I - o valor total e detalhado do débito, com a previsão legal da correção monetária, juros 

de mora, multa e demais encargos; 

II – os dados do(s) devedor(es) e/ou representante legal; 

III - o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; 

IV – as consequências do não pagamento, tais como a inscrição do débito em Dívida 

Ativa, protesto da certidão da Dívida Ativa e/ou ajuizamento de execução fiscal, além de 

outras medidas julgadas pertinentes. 

SEÇÃO IV 

Da inscrição do débito em Dívida Ativa 

 

Art. 13 - O não pagamento do débito no prazo do artigo anterior autoriza a inscrição do 

devedor e do respectivo débito em Dívida Ativa.  

Art. 14 - Constitui Dívida Ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, 

regularmente inscrita no CRESS/RS, depois de esgotados os prazos fixados para 

pagamento. 

 

Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a 

liquidez do crédito. 

Art. 15 - O termo de inscrição da Dívida Ativa, em conformidade com o § 5º do art. 2º 

da Lei nº 6.830/80, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: 

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou 

residência de um e de outros; 

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora, multa e demais encargos previstos na legislação; 

III - a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida; 
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IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem 

como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; 

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e 

VI - o número do processo administrativo de cobrança, se nele estiver apurado o valor 

da dívida. 

Parágrafo primeiro. A inscrição far-se-á no livro de registro da Dívida Ativa mediante o 

preenchimento do Termo de Inscrição da Dívida Ativa, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, que poderá ser elaborado por processo manual, mecânico ou eletrônico, 

devidamente numerado e rubricado, folha por folha, pelo Presidente do CRESS/RS ou 

por quem ele delegar por ato administrativo. 

Parágrafo segundo. O livro a que se refere o caput deste artigo pode ser impresso, 

sendo necessária a assinatura do Presidente do CRESS/RS ou de quem ele delegar 

por ato administrativo. 

Parágrafo terceiro. No caso do livro ser gerado ou mantido virtualmente, deve ser 

arquivado em mídia e assinado digitalmente pela autoridade competente, e ainda ficar 

disponível para impressão.  

Art. 16 - Feita a inscrição, a autoridade expedirá a Certidão de Dívida Ativa – CDA, que 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição, 

sob pena de ser considerada nula, e será autenticada pelo Presidente do CRESS/RS 

ou por quem ele delegar por ato administrativo.  

Parágrafo primeiro. A Certidão de Dívida Ativa é o título executivo extrajudicial do 

Conselho, com base no artigo 784, IX do Código de Processo Civil, e servirá para instruir 

o protesto, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei 9.492/97 – acrescido pela 

Lei n. 12.767/12, e/ou o processo judicial de Execução Fiscal, gozando de presunção 

de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, conforme aduzido pelo artigo 

204 do Código Tributário Nacional. 

 

 

Parágrafo segundo. A Certidão de Dívida Ativa também poderá ser preparada e 

numerada por processo manual, mecânico ou eletrônico.  

Art. 17 - Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu 

começo, por sujeito passivo em débito por crédito tributário regularmente inscrito como 

dívida ativa, conforme redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido 

reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida 

inscrita.  

Art. 18 - A inscrição do débito em Dívida Ativa somente será cancelada após a quitação 

total do débito que a originou, e ocorrendo parcelamento da dívida, a transação deverá 

ser averbada à margem do termo de inscrição em dívida ativa.  
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CAPÍTULO II 

DO PROTESTO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA  

E DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL   

Art. 18 – Após a expedição da Certidão de Dívida Ativa, o CRESS/RS deverá 

encaminhá-la para protesto, nos termos do parágrafo único da Lei n. 9.492/1997, 

incluído pela Lei n. 12.767/2012.  

Art. 19 – o CRESS/RS somente irá propor ação de execução fiscal nos casos do 

devedor permanecer inadimplente mesmo após o protesto da dívida ativa, e desde que 

acumuladas 4 (quatro) anuidades e os créditos ultrapassem o valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais) por devedor, tal como disciplinado nos artigos 7º e 8º da Lei n. 

12.514/2011.  

Art. 20 - Após o protesto da Certidão da Dívida Ativa e/ou do ajuizamento da execução 

fiscal, havendo quitação ou negociação do débito objeto da execução, deverá o 

CRESS/RS informar ao Tabelião de Protesto de Títulos ou ao Juízo competente, 

oportunidade em que, conforme o caso, solicitará a extinção ou suspensão do processo 

administrativo/judicial, na forma da legislação processual vigente. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 21 - Os créditos prescritos, nos termos dos artigos 156, V e 174 do Código Tributário 

Nacional, serão considerados extintos e não serão passíveis de inscrição em dívida 

ativa, protesto ou execução fiscal.  

 

Art. 22 - Poderá o Notificado a qualquer tempo, ainda que já iniciado a fase litigiosa do 

processo administrativo ou mesmo da ação executiva fiscal, pagar o seu débito 

acrescido dos juros, correção monetária, honorários advocatícios e demais despesas, o 

que acarretará na extinção não só do crédito tributário como do processo.  

Art. 23 – Nos casos de parcelamento dos débitos o profissional devedor deverá no 

momento do deferimento da opção assinar Termo de Confissão de Dívida, o qual será 

arquivado no expediente administrativo. 

Art. 24 - Os anexos desta Resolução têm caráter orientador, trazendo modelos que 

auxiliarão nos procedimentos descritos nestes dispositivos. 

Art. 25 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho Pleno do CRESS/RS. 

Art. 26 - Esta Resolução entrará em vigor na presente data, ficando revogadas as 

disposições em contrário.  

Alberto Moura Terres 

Presidente 
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NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO 

MINUTA DE NOTIFICAÇÃO 

NOTIFICAÇÃO N. ____/201x. 

 

ASSISTENTE SOCIAL/PJ:  

CPF/CNPJ:  REGISTRO:  

 

 

Prezada(o) Senhora(o), 

Considerando que ainda consta pendente em nosso sistema o 

pagamento do débito de anuidades informado via contato telefônico pela Secretaria do 

CRESS/RS; considerado o disposto no inciso VI do artigo 10, e no artigo 13, ambos da 

Lei n. 8.662/93, no artigo 3º e seguintes da Lei n. 12.514/2011, na Lei n. 5.172/66, na 

Lei n. 6.830/80, na Resolução CFESS n. 724/2015; e no art. 22, alínea c, do Código de 

Ética do/a Assistente Social, e outras normas e legislações pertinentes; 

Fica Vossa Senhoria notificada(o) para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar do recebimento desta, realize o pagamento junto ao CRESS/RS do (s) 

débito(s) de R$ _______ (__________), devidamente atualizado, acrescido de juros de 

mora e multa previstos nos parágrafos xxxx e xxxx do artigo xº da Resolução CFESS n. 

xxx/201x e no parágrafo 1º do art. 6º da Lei n. 12.514/2011, conforme demonstrativo 

detalhado e boleto em anexo.  

Esclarecemos que o não atendimento à presente notificação no prazo 

estabelecido ensejará a inscrição do débito em Dívida Ativa, para posterior cobrança 

judicial (execução fiscal) ou extrajudicial, sendo esta última por meio de protesto da 

certidão de dívida (parágrafo único do art. 1º da Lei 9.492/97 – acrescido pela Lei n. 

12.767/12). 

Salientamos que o pagamento do débito acima poderá ser realizado 

por meio do parcelamento previsto no art. xx da Resolução CFESS n. xxx/201x, no 

mesmo prazo contido na presente notificação. Para tanto, basta entrar em contato com 
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o CRESS/RS através dos contatos constantes no rodapé ou comparecer pessoalmente 

junto à Secretaria do Conselho. 

Se porventura Vossa Senhoria já tenha liquidado o débito antes do 

recebimento desta, queira considerá-la sem efeito, cientificando o CRESS/RS, 

pessoalmente ou mediante correspondência, e apresentando os comprovantes de 

pagamento para que possamos atualizar os nossos registros. 

Atenciosamente, 

__________________________________ 

XXXXXXXXXXXXX 

Presidente, Tesoureira ou responsável 

 

 NOTIFICAÇÃO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

NOTIFICAÇÃO N. ____/201x. 

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA  

 

ASSISTENTE SOCIAL/PJ:  

CPF/CNPJ:  REGISTRO:  

 

Prezada(o) Senhora(o), 

Tendo em vista que até o presente momento seus débitos não foram 

regularizados junto a este Conselho, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria de que o débito, 

no valor total de R$ __________  (_______________), devidamente atualizado, 

acrescido de juros de mora e multa previstos nos parágrafos xxxx e xxxx do artigo xº da 

Resolução CFESS n. xxx/201x e no parágrafo 1º do art. 6º da Lei n. 12.514/2011, foi 

inscrito em DÍVIDA ATIVA, nos termos previstos na Lei n. 6.830/80, consoante cópia 

em anexo. 

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA(O) para que, no prazo de 30 

(trinta) dias a contar do recebimento desta, regularize a sua situação junto ao 

CRESS/RS. Caso não regularizada, serão adotados os procedimento necessários para 

a cobrança por meio de execução fiscal, nos moldes da  Lei n. 5.172/1966, ou 
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extrajudicial, por meio de protesto da certidão de dívida (parágrafo único do art. 1º da 

Lei 9.492/97 – acrescido pela Lei n. 12.767/2012). 

Salientamos, ainda, que o não pagamento das anuidades poderá ser 

tipificado como infração disciplinar, nos termos da alínea c do art. 22 do Código de Ética 

do/s Assistente Social, redigido nos seguintes termos: 

Art. 22 Constituem infrações disciplinares: 

(...) 

c – deixar de pagar, regularmente, as anuidades e contribuições 

devidas ao Conselho Regional de Serviço Social a que esteja 

obrigado/a;    

Não deixe para resolver sua situação somente após a cobrança 

judicial ou extrajudicial, evitando assim transtornos desnecessários e maior ônus 

financeiro, pois haverá incidência de custas processuais e honorários advocatícios ou 

emolumentos, custas e outras despesas cartoriais. 

Se porventura Vossa Senhoria já tenha liquidado o débito antes do 

recebimento desta, queira considerá-la sem efeito, cientificando o CRESS/RS, 

pessoalmente ou mediante correspondência, e apresentando os comprovantes de 

pagamento para que possamos atualizar os nossos registros. 

Atenciosamente, 

__________________________________ 

XXXXXXXXXXXXX 

Presidente, Tesoureira ou responsável 

 

 EDITAL PARA NOTIFICAÇÃO DE DEVEDORES 

EDITAL PARA NOTIFICAÇÃO DE DEVEDORES 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 10ª REGIÃO – CRESS/RS, no 
uso de suas atribuições legais, notifica pelo presente, os Assistentes Sociais abaixo 
relacionados, dispostos por nome e registro no CRESS/RS, em ordem alfabética, para 
que compareçam, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente, na sede do 
CRESS/RS localizada na rua Coronel André Belo, 452, bairro Menino Deus, CEP 90110-
020, em Porto Alegre(RS), com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 
12h às 18h, ou entrem em contato pelo telefone (51) 32224-3935, para tratar de assunto 
relevante e de seu interesse, uma vez que se encontram em lugar incerto e não sabido: 
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Profissional: NOME: XXXXX – CRESS/RS XXXXXX 

NOME: XXXXX – CRESS/RS XXXXXX 

NOME: XXXXX – CRESS/RS XXXXXX 

.............................................................. 

 

Porto Alegre, XX de xxxxxxx de 201x. 

Nome 
Presidente do CRESS/RS 

 
 

 

ANEXO V 

CONVÊNIO ENTRE O INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DO RIO GRANDE 

DO SUL - IEPRO E O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS RS. 

 

                      

 

 

 

 

O INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DO RIO GRANDE DO SUL - IEPRO, 

inscrito no CNPJ de nº 20.256.306/0001-10, neste ato representado por ROMÁRIO 

PAZUTTI MEZZARI, brasileiro, casado, portador do R.G. n° 9008967961, inscrito no 

C.P.F sob n° 240.870.250-04, residente e domiciliado na cidade de Montenegro, e 

CONSELHO REGIONAL E SERVIÇO SOCIAL, CRESS RS inscrito no CNPJ de nº 

90.890.427/0001-03, neste ato representada (qualificação), 

Considerando ser interesse público a promoção da racionalização e da 

otimização da cobrança de créditos do CRESS RS, notadamente aqueles 

representados em títulos executivos; 

Considerando a clara disposição do art. 1 da Lei n 9492, de 1997, que estabelece 

o protesto como ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, 

conjugada à inexistência de  qualquer disposição legal que imponha vedação à 

utilização do serviço de protesto de títulos pelas entidades da Administração Pública;  

Considerando, ainda, a imperativa necessidade de estabelecer a dispensa do 

CRESS RS, pessoa jurídica de direito público, do pagamento dos valores dos 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE ESTUDOS 

DE PROTESTOS DO RIO GRANDE DO SUL - IEPRO E O CRESS RS. 

OBJETIVANDO A DISPENSA DO APRESENTANTE, DO PAGAMENTO 

DOS EMOLUMENTOS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS 

DESTINADOS AO ‘SENHOR TABELIÃO DE PROTESTO, EM RAZÃO 

DA APRESENTAÇÃO PARA PROTESTO DE TÍTULOS EXECUTIVOS 

REPRESENTATIVOS DE CRÉDITOS DO CRESS RS. 
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emolumentos e de quaisquer outras despesas,  destinados aos senhores Tabeliães de 

Protesto,  relativas à apresentação para protesto dos títulos executivos representativos 

de créditos do CRESS RS, inclusive nos casos de desistência e cancelamento do 

protesto por decisão administrativa, e de suspensão ou sustação do protesto por 

decisão judicial definitiva ou não; 

RESOLVEM celebrar o presente CONVÊNIO, nos termos das cláusulas e itens 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONVÊNIO 

1 – Constitui objeto deste CONVÊNIO a remessa para protesto de CERTIDÕES DA 

DÍVIDA ATIVA. 

2 – Fica estabelecido que o envio a protesto dos títulos referidos no item acima, será 

feito independente do prévio depósito do valor relativo a emolumentos e quaisquer 

outras despesas, os quais devem ser pagos na forma prevista no item seguinte. 

3 – Os emolumentos, custas, e quaisquer outras despesas serão pagos pelos 

devedores, na seguinte conformidade: 

§1º no ato elisivo do protesto; 

§2º no ato de parcelamento da dívida, quando o devedor quitará a dívida ou realizará a 

negociação, o apresentante exigirá o comparecimento do devedor ao cartório para 

efetuar o pagamento dos emolumentos, evitando ou cancelando o protesto. 

§3º No ato do pedido do cancelamento do respectivo registro, quando protestado o 

título, devendo o cálculo ser feito com base nos valores da tabela e das despesas em 

vigor na data em que ocorrer o respectivo cancelamento. 

4 – Também constitui objeto deste convênio, a renúncia por parte do Tabelião de 

Protesto de Títulos e Outros Documentos de Dívida à percepção dos emolumentos e de 

outras despesas nas hipóteses de desistência e cancelamento do protesto por remessa 

indevida, e de suspensão ou sustação do protesto por decisão judicial definitiva ou não. 

5 - Após encaminhado o pedido de protesto à Central de Remessa de Arquivos - CRA, 

o CRESS RS fica impedido de aceitar o recebimento da quantia correspondente 

diretamente do devedor, enquanto estiver tramitando o pedido de protesto no âmbito do 

tabelionato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E DOS 

PROCEDIMENTOS 

1 – É de responsabilidade do apresentante (Conselho Regional de Serviço Social, 

representado pelo seu Presidente Alberto Moura Terres), o conteúdo dos dados 

fornecidos ao IEPRO, cabendo Ao Tabelionato a mera instrumentalização dos títulos, 

bem como a verificação dos caracteres formais extrínsecos, não devendo imiscuir-se 

nas causas que ensejaram sua criação. 



  
 

105 
 

2 – O CRESS RS, por seu órgão competente, compromete-se a adotar as providências 

e cautelas administrativas necessárias para evitar pedidos de desistência e/ou 

cancelamento de protestos, em decorrência de indevida remessa de títulos a protesto. 

§1º Nos casos da necessidade de desistência e/ou cancelamento do protesto a pedido 

do CRESS RS, por remessa indevida a protesto, será enviado por escrito o pedido 

contendo os motivos pelos quais está sendo procedida a desistência ou o cancelamento. 

Nestes casos, esta solicitação expressa é condição sine qua non para a dispensa do 

pagamento dos emolumentos e quaisquer outras despesas. 

3 – Ocorrendo pagamento por parte do devedor, ou celebrado respectivo acordo para 

parcelamento da dívida, antes ou depois do protesto, o pedido de desistência e/ou do 

cancelamento do protesto será expedido pelo CRESS RS, por seu órgão competente, 

constando que o devedor deverá arcar com o pagamento dos emolumentos e quaisquer 

despesas, inclusive as relativas à intimação. 

4 – Os títulos deverão ser encaminhados no primeiro decêndio de cada mês, 

preferencialmente, por meio eletrônico, em conformidade com o § 2° do art. 10 da 

Medida Provisória n° 2.200-2, de 2001, juntamente com a respectiva Guia de 

Recolhimento. 

5 – Quando do pagamento por parte do devedor, o Tabelionato fica obrigado, sob as 

penas da lei, a efetuar, no prazo de 1 dia, o pagamento da Guia e encaminhar o 

respectivo arquivo de retorno.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESISTÊNCIA AUTOMÁTICA 

1 – Caso o Tabelião não consiga efetuar a intimação do devedor em até 3 (três) dias 

úteis antes do término do mês de envio a protesto, ou, perceba que, uma vez efetuada 

a intimação, não haverá tempo hábil para que o recolhimento da GA, GNRE ou DARF 

seja feito dentro do vencimento, o trâmite do protesto deverá ser automaticamente 

cancelado e devolvido por parte da serventia.  

§1º Nessa hipótese, a CDA será devolvida ao apresentante com o código específico da 

irregularidade, permitindo assim, o reenvio da CDA pelo apresentante nos meses 

subsequentes. 

§2º Ocorrendo a hipótese prevista nesta cláusula, o apresentante estará dispensado de 

recolher emolumentos, custas, contribuições e demais despesas. 

§3º O Tabelião que não observar o previsto nesta cláusula, havendo pagamento do título 

pelo devedor após o vencimento, será responsável pelo pagamento da diferença do 

valor do título em virtude da atualização de taxas, juros e multa. 

§4º As CDAs que forem objeto de desistência nas condições desta cláusula serão 

devolvidas ao Apresentante acompanhadas de código específico que possibilite a sua 

identificação e o seu reenvio nos meses seguintes. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 

1 – O presente convênio é firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, contados desta data, 

podendo ser prorrogado, passando a vigorar por prazo indeterminado após o decurso 

deste prazo. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 

1 – Este convênio poderá ser alterado, de comum acordo, por meio de instrumento 

aditivo, para a criação e adoção de novos mecanismos que propiciem o 

aperfeiçoamento da realização do objeto ajustado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA 

1 – Este convênio poderá ser denunciado, a qualquer tempo pelos partícipes, mediante 

notificação escrita, reputando-se extinto 60 (sessenta) dias após o recebimento da 

notificação por qualquer dos contratantes, sem que disto resulte ao partícipe denunciado 

o direito a reclamação ou indenização pecuniárias.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

1 – Fica eleito o foro de Porto Alegre, para dirimir eventuais questões decorrentes da 

execução do presente convênio, quando não resolvidas de comum acordo na esfera 

administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por estarem de acordo as partes e prezarem ao máximo os princípios e regras 

do direito, firmam o presente CONVÊNIO, em 3 (três) vias, de igual teor, juntamente 

com as testemunhas abaixo. 

 

 

_______________________, ___ de ____________ de 2017. 

 

ROMÁRIO PAZUTTI MEZZARI 

INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

___________________________________________ 

ALBERTO MOURA TERRES 

PRESIDENTE  

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS RS 
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ANEXO VI 

 

 

 

Relatório estatístico do sistema relacionado as cobranças (renegociações) 

realizadas de 05/07/2017 até 05/05/2017. 
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ANEXO VII 
 

 

Procedimentos 

Compras, Obras e Serviços 

Revisão 

 

Data da Revisão:XX/XX/XX 

Página 108 de 2 

 

OBJETIVO: 

Orientar a Comissão de Licitações na condução dos Processos Licitatórios para Aquisição 
de Bens  

 

AQUISIÇÃO DE BENS 

 

SOLICITANTE: 

Setor responsável encaminha memorando, com a justificativa de necessidade à 

Coordenação Administrativa, com a descrição técnica e detalhada e o valor estimado do bem 

adquirido; 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA: 

Recebida documentação, a Coordenação Administrativa deverá: 

 Certificar recebimento da solicitação, abrir expediente administrativo (através de 

Termo de Abertura);  

 Autuar, numerar e rubricar o expediente administrativo; 

 Encaminhar expediente à Comissão de Patrimônio e Almoxarifado, solicitando 

verificar disponibilidade de bens capazes de suprir a solicitação; 

COMISSÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO: 

 Recebido expediente da Coordenação Administrativa verifica se há bens disponíveis; 

 Se sim:  

Entrega o bem ao requerente, mediante contra recibo; 

 Encaminha o expediente à Coordenação Administrativa para arquivamento; 

 Se não: 

  Encaminha expediente para a Coordenação Administrativa, para Cotação 

Orçamentária; 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 Consultar Assessoria Contábil, via ofício, se há disponibilidade orçamentária; 

 Fazer a cotação do bem, com, no mínimo três orçamentos; 

 Solicitar CND das empresas cotadas; 

 Anexar ao expediente, o parecer contábil, os orçamentos e as CNDs; 

 Encaminhar para a Diretoria Executiva; 

DIRETORIA EXECUTIVA/CONSELHO PLENO 

Diretoria inclui na pauta do Conselho Pleno; 

 Conselho Pleno avalia expediente; 

 Aprovada a compra; 

  Encaminha para a Comissão de Licitação (numerar o procedimento); 

 Não aprovada a compra; 

  Arquiva o Expediente Administrativo; 
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OBRAS E SERVIÇOS 

 

SOLICITANTE: 

Setor responsável encaminha memorando, com a justificativa de necessidade à 

Coordenação Administrativa, com a descrição técnica e detalhada e o valor estimado da obra 

ou serviço a ser contratado; 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA: 

Recebida documentação, a Coordenação Administrativa deverá: 

 Certificar recebimento da solicitação, abrir expediente administrativo (através de 

Termo de Abertura);  

 Autuar, numerar e rubricar o expediente administrativo; 

 Consultar Assessoria Contábil, via ofício, se há disponibilidade orçamentária; 

 Fazer a cotação da obra ou serviço, com, no mínimo três orçamentos; 

 Solicitar CND das empresas cotadas; 

 Anexar ao expediente, o parecer contábil, os orçamentos e as CNDs; 

 Encaminhar para a Diretoria Executiva; 

DIRETORIA EXECUTIVA/CONSELHO PLENO 

Diretoria inclui na pauta do Conselho Pleno; 

 Conselho Pleno avalia expediente; 

 Aprovada a compra; 

  Encaminha para a Comissão de Licitação (numerar o procedimento); 

 Não aprovada a compra; 

  Arquiva o Expediente Administrativo; 

 

 

 

 

Realizado por: 

 

      

 

Data:      

 

Conferido por: 

 

      

 

Data:      

 

RESUMO DAS ALTERAÇÕES NA REVISÃO ATUAL: 

Revisão Data Descrição da alteração Responsável 

 28/07/2016 Criação do documento. Dani 

    

 

 

ANEXO VIII 

 

Comissão de estudos sobre o arquivamento e eliminação de documentos do 

Conjunto CFESS-CRESS 

Coordenadora da Região Sul: Lizandra Hoffmann Passamani, Assistente Social – 

CRESS RS 9329 

Objetivo: Regulamentação de arquivo e descarte de documentos do Conjunto 

CFESS/CRESS, no que diz respeito à classificação, temporalidade e eliminação de 

documentos. 
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Deliberação nº. 7 do eixo administrativo-financeiro - 43º Encontro Nacional 

CFESS/ CRESS 

O GT e a Comissão estudos sobre o arquivamento e eliminação de documentos 

cumprem a deliberação n. 7 do eixo administrativo-financeiro do 43º Encontro Nacional 

CFESS/ CRESS que visa dar continuidade aos estudos do GT Nacional com 

representação do CFESS e dos CRESS, por região, para estabelecer: tabela de 

temporalidade, classificação de documentos, termo de listagem de eliminação de 

documentos, termo de eliminação de documentos e procedimento para digitalização de 

documentos para registro profissional, bem como Edital de ciência de eliminação de 

documentos, conforme disposto na Resolução CFESS n. 648/2013. 

Composição do GT e Comissão: Composto por representantes do CFESS e de um 

CRESS por região geográfica. 

A Região Sul está representada pelo CRESS RS – 10ª Região por meio da 

Comissão de estudos sobre o arquivamento e eliminação de documentos do Conjunto 

CFESS-CRESS. 

O GT, bem como a Comissão iniciou seus trabalhos em 2014 e deu sequência aos 

estudos 2015 a partir de 2 encontros que aconteceram no primeiro semestre, no CFESS, 

em Brasília: 

Reunião em 9 de fevereiro, A reunião do Grupo de Trabalho Estudos sobre 

Arquivamento e Eliminação de Documentos aconteceu no dia 9/02, na sede do CFESS 

em Brasília e teve como escopo principal dar continuidade ao trabalho a partir do estudo 

e apreciação de matérias que tratam do processo de gestão de documentos, por meio 

sobretudo da Legislação Arquivística Brasileira do Arquivo Nacional e Relatório de 

Transição do GT Estudos sobre Arquivamento e Eliminação de Documentos. A partir 

disso, deu-se início à construção de um documento que será repassado aos CRESS, 

através de ofício, para que possam adensar informações de acordo com suas realidades. 

Além de outros encaminhamentos, ficou deliberado nesse encontro, proposta de reunião 

deste GT a ser convocada para o dia 29 de maio do corrente ano, a fim de dar sequência 

às frentes que precisam ser trabalhadas. Participaram do encontro o presidente do CFESS, 

Sr. Maurílio Castro de Matos e demais conselheiros do CFESS membros do GT, assim 

como os representantes dos CRESS 10ª - RS, CRESS 6ª - MG, CRESS 19ª - GO e 

Seccional de Roraima - RR. O GT contou com a presença e participação do assessor 

jurídico do CFESS.tendo como objetivos estudos, discussões com vistas aos 

encaminhamentos das ações do GT ; 

 26/02 - Reunião da Comissão no CRESS/RS a fim de socializar o deate realizado 

pelo GT e dar ciência das atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano; 

 13 e14/04 - contato com as comissões de arquivamento e eliminação de 

documentos dos CRESS SC e PR a fim de socializar e acompanhar ações 

solicitadas no oficio 55/2015 – CFESS; 

 23 e 24/04 reunião comissão de arquivamento e eliminação de documentos CRES 

RS com vistas a responder ao atendimento do no oficio 55/2015 – CFESS  
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 29 de maio. Reunião do GT para estudos e compilação das informações 

encaminhadas pelos CRESS e aná, análise e encaminhamento das demais 

demandas. Reportamo-nos à reunião do GT Arquivamento, realizada no último 

dia 29 de maio, ocasião em que ficou decidido que a próxima reunião seria 

realizada no dia 13 de julho.   

 Considerando que até o momento nenhum dos CRESS atendeu ao Ofício Circular 

CFESS Nº 

 103/2015, que solicita contribuições ao Código de Classificação de Documentos, 

sistematizado na última reunião do GT, e que as respostas seriam sistematizadas 

no próximo encontro; 

  Considerando que até o momento não conseguimos agendamento com o Arquivo 

Nacional para verificar o perfil adequado de profissional (arquivista) para 

acompanhar o GT e sabendo que a presença de arquivista é fundamental para o 

trabalho; 

 

ANEXO VIV  

 

        RESOLUÇÃO CFESS Nº 648, de 15 de junho de 2013. 
 

EMENTA: Regulamenta o arquivamento 

e eliminação dos documentos do 

Conjunto CFESS-CRESS 

 

A Presidente do Conselho Federal de Serviço Social, no exercício de suas atribuições 

legais e regimentais, e conforme deliberação do Conselho Pleno ocorrido de 13 a 16 

de junho de 2013  em Brasília/DF: 

Considerando a necessidade de dar encaminhamento às deliberações do 41º Encontro 

Nacional CFESS/CRESS, ocorrido entre os dias 6 e 9 de setembro de 2012, em Palmas 

- TO; 

 

Considerando a deliberação número 10 do eixo Administrativo-Financeiro, que aponta 

para: "Aperfeiçoar os instrumentos normativos  para  arquivamento  e  incineração  dos  

documentos do CFESS e dos CRESS, inclusive aqueles que tratam de registro 

profissional.”; 
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Considerando o que estabelece a Lei Federal nº 8159/1991, que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências; 

 

Considerando o que estabelece a Resolução nº 7/1997 do Arquivo Nacional, que 

dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos 

e entidades integrantes do Poder Público; 

 

Considerando a Resolução CFESS nº 279/1993, que dispõe sobre a guarda, 

conservação ou inutilização de papéis e documentos existentes nos arquivos do 

Conselho Federal de Serviço Social. 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1° Criar no âmbito do CFESS e recomendar a criação no âmbito dos CRESS de 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, tomando como base as atribuições 

estabelecidas na legislação arquivística brasileira. 

 

Art. 2° Os documentos do Conjunto CFESS-CRESS serão classificados como 

correntes, intermediários e permanentes. 

. 

§ 1º Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem 

movimentação, constituam objeto de consultas frequentes. 

 

§ 2º Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente 

nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua 

eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

 

§ 3º Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, 

probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. 
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Art. 3º As comissões permanentes de avaliação de documentos elaborarão tabelas de 

temporalidade, tomando como base os parâmetros estabelecidos na legislação 

arquivística brasileira. 

 

Art. 4º Para proceder à eliminação de documentos do Conjunto CFESS-CRESS, as 

comissões permanentes de avaliação produzirão Listagem de Eliminação de 

Documentos e Termo de Eliminação de Documentos, bem como Edital de Ciência de 

Eliminação de Documentos. 

 

Art. 5º A eliminação de documentos no âmbito do Conjunto CFESS-CRESS será 

efetuada por meio de fragmentação manual ou mecânica, com a supervisão de servidor 

autorizado. 

 

§ 1º O papel destruído será destinado à reciclagem. 

§ 2º O procedimento de incineração não será utilizado, em obediência à legislação de 

proteção  ao meio ambiente. 

 

Art. 6° Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos do Conjunto 

CFESS-CRESS de valor permanente ou considerado como de interesse público e 

social. 

 

Art. 7º Revoga-se a Resolução CFESS nº 279/1993, bem como as demais disposições 

em contrário. 

 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor no dia 15 de junho de 2013. 

Samya Rodrigues Ramos 

Presidente do CFESS 
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ANEXO XX 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA -  PLANILHA DE DENÚNCIAS 

Nº Processo   Denunciado/Requerido Denunciante/Requerente Entrada/CPE 

 

03/2014 

04/2014 

SIGILO SIGILO  

29/12/2015 

05/07/2016  

 

08/2015 

SIGILO  

SIGILO 

 

11/12/2015 

 

09/2015 

SIGILO SIGILO  

11/12/2015 

 

01/2016 (falta 

relatório) 

SIGILO SIGILO  

05/04/2016 

 

02/2016 

SIGILO SIGILO  

05/04/2016 

 

04/2016 

SIGILO SIGILO  

17/06/2016 
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03/2016 

SIGILO SIGILO  

19/07/2016 

 

05/2016 

SIGILO SIGILO  

19/07/2016 

06/2016 

(falta relatório) 

SIGILO SIGILO 06/09/2016 

07/2016 SIGILO SIGILO 14/09/2016 

08/2016 SIGILO SIGILO 21/11/2016  

09/2016 SIGILO SIGILO 27/12/2016 

10/2016 SIGILO SIGILO 21/11/2016 

01/2017 SIGILO SIGILO 13/03/2017 

02/2017 SIGILO SIGILO 21/03/2017 

03/2017 SIGILO SIGILO 21/03/2017 

04/2017 SIGILO SIGILO 21/03/2017 

05/2017 SIGILO SIGILO 19/04/2017 
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PROC. DE 

DESAFORAMENTO 

SIGILO SIGILO  

ENTRADA 

 

CFESS  02/2014 

SIGILO SIGILO  

12/02/2015 

 

CFESS 04/2009 

SIGILO SIGILO  

08/02/2015 

CFESS 01/2016 SIGILO SIGILO 10/10/2016 
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ANEXO XXI 

SINDICÂNCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Em 2016, foram instauradas as seguintes Comissões de Sindicância 

Administrativa: 

 

 Portaria nº 105, de 02 de dezembro de 2016, Ata nº 2096: instauração de 

Comissão de Sindicância Administrativa referente à situação dos 

“contracheques zerados” das Agentes Fiscais. 

 Portaria nº 039, de 20 de março de 2017, Ata nº 2110: recomposição da 

Comissão de Sindicância relativa ao atraso no pagamento dos 

funcionários do CRESS 10ª Região no mês de agosto de 2016. 

 Portaria nº 048, de 17 de abril de 2017, Ata nº 2113: recomposição de 

Comissão de Sindicância Administrativa, referente ao vencimento do 

segundo período de férias do funcionário Dani Xavier, caracterizando 

reincidência. 

 Portaria nº 049, de 17 de abril de 2017, Ata nº 2113: recomposição da 

Comissão de Sindicância Administrativa, referente ao memorando 

036/2017 – boleto parcela 2 de 2017, para apurar os fatos que levaram ao 

atraso no encaminhamento dos boletos às Caixa Econômica Federal. 

 

 

 

 


