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O Relatório de Gestão do exercício de 2021 representa mais um canal 
disponibilizado por este Regional, que corrobora para o compromisso com a 
gestão democrática, coletiva e transparente. O documento apresenta a 
efetivação do Plano de Metas do Conselho, mostrando a direção das ações e 
intervenções em conformidade com as propostas da Plenária Nacional do 
conjunto CFESS/CRESS, realizada em 2020. 

A atual conjuntura, marcada por ameaças constantes à garantia de direitos já 
conquistados pela sociedade brasileira, bem como a situação de pandemia 
por COVID-19, exigiram estratégias para avanços na comunicação com a 
categoria e com a sociedade em geral. Os resultados do Plano de Metas, 
expressos no presente relatório, manifestam a organização sólida do 
Regional na atuação que cumpre com os objetivos traçados e com a 
execução responsável do orçamento proposto.

A gestão “É preciso estar atento/a e forte”, reunindo as informações das 
atividades realizadas e recursos financeiros executados, expressa as 
estratégias, os avanços, os riscos e limitações, os desafios e os resultados 
alcançados no exercício de 2021 frente ao cumprimento da função social e 
normativa do Conselho. Assim, o Relatório de Gestão evidencia as ações e 
os objetivos alcançados pelo Regional, potencializando a democratização do 
acesso à informação e a transparência.
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“Os rios gostam de entardecer entre os pássaros.”

(Manoel de Barros)

Como construção coletiva, seguimos na caminhada histórica de mais uma 
gestão do Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região – CRESS/AL, 
Gestão “É preciso estar atenta/o e forte” - triênio (2020/2023), diante de um 
cenário atravessado pela crise capitalista em constante aprofundamento, 
numa conjuntura nacional de desigualdades e ataques aos direitos que se 
expressam nas mais variadas formas de precarização da vida. Assim, 
buscamos estratégias para fazer das nossas existências individuais e 
coletivas - possíveis em suas camadas de história. 

Ao longo do tempo, muitos desafios surgiram e colocaram mais uma vez a 
necessidade de afirmamos o compromisso coletivo na defesa dos direitos 
sociais e das políticas públicas, que ao longo da história vêm sendo 
construídas e aprimoradas pela categoria de assistentes sociais 
brasileiros/as. 

Nessa perspectiva, o projeto ético-político é o horizonte que a gestão desse 
regional tem estabelecido como tarefa coletiva, na dinâmica de construir 
possibilidades que dialoguem com a sociedade brasileira e alagoana, com a 
classe trabalhadora na dimensão do fortalecimento e ampliação dos direitos 
sociais no país.

Nossas principais ferramentas destacam-se pela fiscalização do exercício 
profissional que se articula diretamente com a qualidade das políticas 
públicas, alinhadas ainda nas diversas bandeiras de lutas, através das quais 
reafirmamos nosso compromisso cotidianamente. 

O CRESS Alagoas, ao longo de quase quarenta anos, vem materializando na 
realidade suas ações e fortalecendo o diálogo com as/os assistentes sociais 
no Estado – seja pelo aprimoramento e compromisso na fiscalização do exer-
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cício profissional, seja na atuação das comissões a exemplo da Comissão de Orientação e 
Fiscalização - COFI. Cabe destacar ainda, que a atuação do Regional também se expressa através 
dos eventos promovidos para pensar a realidade social e o exercício profissional, no alinhamento 
com os movimentos sociais e as lutas que se adensam às demandas históricas da classe 
trabalhadora. Portanto, falar em CRESS Alagoas é falar em compromisso histórico com os milhares 
de profissionais do estado e com a sociedade alagoana.

É preciso conhecer além das aparências, é preciso seguir atentas/os e fortes na construção coletiva 
da luta por uma sociabilidade livre e justa para todas as pessoas. Assim, o CRESS Alagoas afirma o 
seu compromisso nessa direção, sempre com a responsabilidade de zelar pela profissão e seu pleno 
e digno exercício profissional cotidiano. 

Gestão ‘É preciso estar atento/a e forte!’
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IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

O Conselho Regional de Serviço Social da 16ª Região é dotado de autonomia 
administrativa e financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho 
Federal de Serviço Social e tem na qualidade de órgão executivo e de 
primeira instância, as competências legais de disciplinar, orientar, fiscalizar e 
defender o exercício da profissão de assistente social em seu âmbito de 
jurisdição, de acordo com os princípios e normas gerais estabelecidos nos 
Encontros Nacionais CFESS/CRESS, e nos termos que estabelecidos na Lei 
Nº 8.662/93 (Lei de Regulamentação da profissão de Assistente Social).

A Gestão do Conselho é composta por 18 assistentes sociais com registro 
ativo no Regional, que são eleitas/os pela própria categoria para um triênio e 
não possuem remuneração por gerir a entidade. A estrutura organizacional é 
composta por: assembleia geral, conselho pleno, diretoria, conselho fiscal, 
comissões permanentes, comissões temáticas.

Juntamente com o Conselho Federal e demais Conselhos Regionais de 
Serviço Social, compõe o conjunto CFESS/CRESS desenvolvendo ações 
para além de um órgão regulador do exercício profissional. As atividades 
estabelecidas refletem a luta cotidiana em defesa da categoria e da 
qualidade dos serviços prestados por assistentes sociais à população 
usuária.
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COMISSÕES/GRUPOS DE TRABALHO E SUAS COMPOSIÇÕES

COMISSÕES REGIMENTAIS ÚLTIMA COMPOSIÇÃO 2021

Comissão Orientação e Fiscalização Profissional - COFI

Esta comissão tem caráter permanente e sua finalidade é a 
execução da função precípua do CRESS, estabelecida na Lei 
de Regulamentação da Profissão, Lei nº 8662/93, Art 10, inciso 
II. As ações são pautadas em conformidade com a Política 
Nacional de Fiscalização – PNF do Conjunto CFESS/CRESS, 
articulando as três dimensões: Afirmativa de princípios e 
compromissos conquistados, político-pedagógica, normativo e 
disciplinadora.

A atuação se dá através de demandas provenientes da ação 
fiscalizadora, de consultas da própria categoria e da sociedade 
e de denúncias sobre o exercício ilegal ou irregular da profissão.

Conselheiras/os Marciângela Gonçalves Lima (coordenadora), 
Lucyana Cláudia Leão e Japson Gonçalves Santos Silva; 
assistentes sociais da base Martha Aragão de Araujo Pinheiro e 
Rayane Maria Farias Santana, e as agentes fiscais Lidiane 
Ferraz de Almeida e Maria Helena da Silva Carvalho. 
Assessoria Jurídica de Zaldivana Athayde Vasconcelos.

Comissão de Registro Profissional - CORE

A CORE é uma comissão regimental, vinculada à Secretaria do 
Conselho Regional de Serviço Social de Alagoas - CRESS  16ª 
Região/AL, responsável por executar os procedimentos 
necessários para habilitar legalmente a/o profissional a exercer 
a profissão. 

Têm por objetivo analisar, deliberar e emitir pareceres 
pertinentes aos processos de solicitação de registro 
profissional de pessoa Física, e Pessoa Jurídica, conforme as 
regulações das Resoluções do CFESS n° 582 e 588 de 2010.

Conselheiras/os Simone Maria da Silva (coordenadora), 
Lucyana Cláudia Leão L. da Silva e Valderí Teles Nascimento, 
Agente Fiscal Lidiane Ferraz de Almeida e assistentes sociais 
da base Yasmim Barros 
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COMISSÕES/GRUPOS DE TRABALHO E SUAS COMPOSIÇÕES

COMISSÕES REGIMENTAIS ÚLTIMA COMPOSIÇÃO 2021

Comissão Permanente de Ética - CPE

A CPE é uma das comissões regimentais e cumpre a função de 
zelar pela ética no exercício da profissão sob o viés do projeto 
ético-político profissional. Cabe a esta desenvolver suas ações 
observando o sigilo profissional e a imparcialidade diante de 
cada caso, assim como de propiciar um ambiente democrático 
que respeite o princípio constitucional do contraditório e da 
ampla defesa (CF de 1988, Art. 5º - inciso LV).

Conselheiras Francisca Santos Sobral (Conselheira 
Coordenadora) e Simone Maria da Silva, assistentes sociai da 
base Thaís Karina Guedes Bezerra de Melo Barbosa.

Suplência: Luise Lima Fonseca dos Santos (Conselheira), 
Manuella Aragão Pinheiro (assistente social da base).

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Se constitui como instância indispensável no acompanhamento 
dos processos licitatórios obedecendo à lisura do orçamento 
público e a probidade administrativa.

Funcionárias Maria Helena de Carvalho (Presidente), Lidiane 
Ferraz de Almeida e Luciana Martins Gomes Rego.

COMISSÕES TEMÁTICAS ÚLTIMA COMPOSIÇÃO 2021

Comissão de Ética e Direitos Humanos

 Promover debate e reflexões sobre a centralidade da ética nas 
ações do Conjunto CFESS/ CRESS, contemplando: a 
intrínseca relação com a defesa dos Direitos Humanos; a forma 
organizativa das pautas no âmbito do Conjunto CFESS/CRESS 
e a relevância disso como princípio para o trabalho profissional 
de assistentes sociais.

Conse lhe i ras /os  My lena  Rafae l la  de  Abreu  S i l va 
(coordenadora), Valderí Teles Nascimento, Pollyana da Silva 
Alves; assistentes sociais da base Grayce Kelly Bruno da Silva, 
Mikaelle Aline Melo Cruz, Monique Angelis de Amorim Silva 
Damásio.
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COMISSÕES/GRUPOS DE TRABALHO E SUAS COMPOSIÇÕES

COMISSÕES TEMÁTICAS ÚLTIMA COMPOSIÇÃO 2021

Comissão de Comunicação

A comissão tem a tarefa de coordenar estratégias 
comunicativas que viabilizem e ampliem o acesso à informação 
qualificada sobre as pautas e as lutas da categoria buscando 
fortalecer e potencializar a produção e a socialização de 
informação entre o conjunto CFESS/CRESS, as/os assistentes 
sociais e a sociedade. É responsável também pela execução da 
Po l í t i ca  Nac iona l  de  Comun icação  do  Con jun to 
CFESS/CRESS. O trabalho da comissão é pautado nas 
decisões do Conselho Pleno e deve ser articulado com as 
demandas da entidade e de outras comissões, no âmbito da 
comunicação.

Conselheiras/os Marciângela Gonçalves (coordenadora), 
Valderí Teles Nascimento, assistente social da base Francine 
Lopes Miranda de Oliveira. Assessoria de Comunicação de 
Gustavo Marinho.

Comissão de Seguridade Social

Foi instituída com o objetivo de acompanhar e discutir as 
temáticas referentes à seguridade social, numa concepção 
ampliada conforme expresso pela Carta de Maceió (CFESS, 
2000). Reafirma a postura contundente de defesa dos direitos e 
de políticas sociais públicas universais, com ênfase na 
concepção de um amplo padrão de seguridade social, 
universal, redistributivo e de responsabilidade estatal.

Conselheiras/os Maria Cristina Oliveira (coordenação), Valderí 
Teles Nascimento, Polyana Palhares Martins; assistentes 
sociais da base Ams Marques Cavalcante, Ana Paula Pereira 
Portela, Isabelle Dantas de Oliveira, Hozana Alves de França, 
Lindalva Vanderlei Farias, Lourene Galdino da Silva, Maricélia 
Santana Lima, Martha de Araújo Aragão Pinheiro, Pollyana 
Venâncio da Silva, Remilda de Oliveira Souza e Rosenae da 
Silva Farias.
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COMISSÕES/GRUPOS DE TRABALHO E SUAS COMPOSIÇÕES

COMISSÕES TEMÁTICAS ÚLTIMA COMPOSIÇÃO 2021

Comissão Formação Profissional

A Comissão tem por objetivo fomentar o debate sobre a relação 
entre formação e trabalho profissional – conforme orienta a 
Política de Educação Permanente do Conjunto CFESS-CRESS 
(2012) –, tendo em vista o princípio do “compromisso com a 
qualidade dos serviços prestados à população e com o 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 
profissional” (Código de Ética Profissional/93).

Conselheiras Marta Patrícia Vilela de Lima, Luise Lima 
Fonseca dos Santos, Andrea Pacheco de Mesquita; assistente 
social da base Sueli Maria do Nascimento e Adielma Lima do 
Nascimento.

Comissão Administrativo e Financeiro – ADM-FIN

É a comissão responsável por acompanhar a arrecadação, 
auxiliar na execução do planejamento orçamentário, visando 
equilíbrio entre receita e despesa tendo como parâmetro uma 
administração responsável, transparente, ética, com 
compromisso político e social na utilização dos recursos 
advindos das anuidades dos profissionais. A Comissão também 
é parte fundamental para as ações de enfrentamento à 
inadimplência, buscando adotar estratégias para estimular a 
arrecadação e o consequente equilíbrio fiscal do CRESS 16ª 
Região. Por fim, atuando em articulação com o Conselho Fiscal 
e realizando discussões sobre gestão dos recursos com todos 
os conselheiros a comissão busca viabilizar as ações para a 
categoria profissional.

Conselheiras Valéria Coelho de Omena (coordenadora) e 
Marciângela Gonçalves Lima, funcionários/as José Augusto de 
Melo Filho, Lidiane Ferraz de Almeida, Luciana Martins Rego e 
Sandra Leandra do N. Silva. Assessoria Contábil MC Office 
Contabilidade.
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COMISSÕES/GRUPOS DE TRABALHO E SUAS COMPOSIÇÕES

COMISSÕES TEMÁTICAS ÚLTIMA COMPOSIÇÃO 2021

Comissão de Gestão do Trabalho

A Comissão é  par i tár ia  ent re  t raba lhadores/as e 
conselheiros/as e objetiva estabelecer diretrizes e critérios 
justos e equânimes das normativas de trabalho, organizando 
formas de ingresso, jornada de trabalho, Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração, benefícios e incentivos aos/às 
trabalhadores/as.

Conselheiras Valéria Coelho  Omena,  Lucyana Claudia Leão 
Leite da Silva; Funcionárias/os José Augusto Melo Filho e 
Maria Helena de Carvalho.

Comitê de Combate ao Racismo

O Comitê foi criado com o objetivo de estimular a organização 
política da identidade étnico-racial junto aos Assistentes 
Sociais em seu cotidiano profissional, bem como no 
fortalecimento desse diálogo com a sociedade.

O comitê é resultado do acúmulo de debates e experiências 
desenvolvidas durante a última campanha de gestão do 
Conjunto CFESS/CRESS “Assistentes Sociais no Combate ao 
Racismo”, que agora se desdobram em ações permanentes 
nos Regionais.

Conselheiras  Marciângela Gonçalves Lima,  Lucyana Claudia 
Leão Leite da Silva; Funcionária Maria Helena Carvalho e Luana 
Maria; assistentes sociais da base Mikaelle Alline de Melo Cruz, 
Anderson Rafael da Silva.
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VISÃO INSTITUCIONAL

MISSÃO

Defender o exercício profissional dos/as Assistentes Sociais no 
Estado de Alagoas em consonância com os princípios e normas 
da lei de Regulamentação da Profissão e o código de ética 
profissional de 1993, resguardando a garantia da qualidade 
técnica e ética dos serviços prestados à população usuária do 
Serviço Social.

VISÃO

Desenvolver as ações conforme as deliberações do conjunto 
CFESS-CRESS, observando os preceitos da regulamentação 
legal.

COMPETÊNCIAS

● Organizar e manter o Registro Profissional dos/as 
assistente sociais em Alagoas
● Organizar e manter o cadastro das instituições e obras 
públicas e privadas ou de fins filantrópicos em Alagoas.
● Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão do/a 
assistente social no Estado de Alagoas 
● Expedir carteiras profissionais de assistentes sociais, 
fixando a respectiva taxa
● Zelar pela observância do Código de Ética Profissional, 
funcionando como Tribunais Regionais de Ética Profissional.
● Aplicar as sanções previstas no Código de Ética 
Profissional.
● Fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que 
devem ser pagas pelos/as assistentes sociais
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ORGANOGRAMA DE FUNCIONAMENTO
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CRESS EM NÚMEROS

Os dados expostos a seguir trazem a demonstração de algumas ações desempenhadas pelo Regional no corrente ano, em 
conformidade com suas atribuições precípuas no tocante ao Registro, Orientação e Fiscalização e Ética Profissional. Percebe-se 
que, mesmo de forma remota, as demandas se fizeram presentes, o que nos revela o empenho para a resolutividade das 
requisições da categoria e da sociedade. Para uma melhor visualização da totalidade, organizamos algumas das ações 
desenvolvidas pelo Regional a partir da apresentação de dados quantitativos.

Registro Profissional

No último ano, observa-se que as requisições no tocante ao Registro Profissional demandadas pela categoria profissional e 
sociedade, foram atendidas de acordo com as normativas estabelecidas, a partir de um esforço coletivo da gestão, trabalhadores/as 
e assessorias e de um constante diálogo e reordenamento dos fluxos operacionais em articulação com as estratégias de 
comunicação e serviços online.
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Orientação e Fiscalização Profissional

As ações de orientação e fiscalização demonstram a perspectiva da defesa da profissão e da qualidade dos serviços prestados à 
população usuária dos serviços. Os dados quantificados possuem consonância com as questões centrais do exercício profissional 
de assistentes sociais e registram a congruência entre as ações normativas-disciplinadoras e as ações orientativas e pedagógicas.



RELATÓRIO INTEGRADO DE GESTÃO 2021 | CRESS Alagoas

17

Processos ético-disciplinares

A atuação relativa ao processamento ético-disciplinar materializa a ação normativa-disciplinadora necessária para evidenciar o 
compromisso com as demandas sociais e a preocupação com a qualidade dos serviços prestados à população por assistentes 
sociais, reforçando a relevância pública do Conselho na sociedade.
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inadimplência

As informações contidas no quadro a seguir referem-se à inadimplência, são dados que interferem diretamente na consolidação 
das ações precípuas do Conselho, restringindo as potencialidades das atividades. Os números apontam indicativos de 
intervenções no enfrentamento à inadimplência.

Os dados referentes à inadimplência expressam a necessidade de que o conselho desenvolva estratégias sistemáticas de 
acompanhamento e intervenção para o seu enfrentamento. A crise sanitária, política e econômica do país também repercutiu na 
capacidade de arrecadação, o que demanda enfrentamentos, com vistas à sustentabilidade financeira das entidades.
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CENÁRIO INTERNO E EXTERNO

A pandemia do novo coronavírus - COVID 19 decretada desde 2020 provocou mudanças na dinâmica 
societária, e consequentemente nos processos mais restritos como o funcionamento de instituições e 
autarquias profissionais que atuam na regulação e fiscalização do exercício profissional das categorias, 
dentre elas o CRESS Alagoas.

Este cenário de incertezas sociais, sanitárias e econômica interferiu significativamente nos processos de 
trabalho, em Alagoas permanece com uma elevada da taxa de desemprego, alcançando 17,8%, segundo 
informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (PNAD Contínua), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que impactaram no trabalho profissional da categoria de 
assistentes sociais e na atuação do Regional.

Outra questão que merece destaque é a intensificação da precarização dos vínculos de trabalho, muitos 
destes informais, principalmente na área da saúde, na atenção hospitalar, ocasionando o aumento de 
demandas para fiscalização do exercício profissional que precisou estar atento por exemplo, às contratações 
irregulares de graduadas/os em serviço social para atuar como assistentes sociais, sem inscrição ou 
reinscrição de registro profissional no Conselho. Reverberou também nas requisições incompatíveis às 
atribuições e competências profissionais de assistentes sociais, bem como na fragilização da rede de 
serviços dificultando a intervenção profissional de assistentes sociais frente às demandas da população 
usuária num cenário de retrocessos no campo das políticas sociais.
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Destacamos que o atendimento ao público realizado por este Regional permaneceu na modalidade online, 
por meio de ferramentas de comunicação com orientações para acesso aos serviços, bem como atendimento 
através da Plataforma Digital de Serviços Online com recurso para realização de Pré-cadastro, emissão de 
certidões de regularidade profissional, boletos de anuidade e atualização de dados cadastrais, além da 
realização de atendimento através do e-mail e contato telefônico. Com o avanço da vacinação foi adotado o 
trabalho híbrido, mas sem desconsiderar as exigências de distanciamento social e de segurança sanitária. 
Neste cenário, considerando o quadro reduzido de trabalhadores frente às demandas institucionais, foi 
necessária reorganização dos fluxos e rotinas de trabalho.

Outro desafio que requereu a intervenção do Regional e especificamente do conjunto CFESS/CRESS foi a 
manutenção da sua dimensão jurídica-normativa atualizada mediante a implementação de novas Portarias 
que pudessem se adequar à dinamicidade do atual contexto. Isso explicita o quanto o trabalho dos/das 
assistentes sociais está intimamente relacionado à conjuntura econômica, social, política e sanitária também 
enfrentados pelos Conselhos de profissão no decurso de suas atribuições.
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POSICIONAMENTOS PÚBLICOS DO CRESS ALAGOAS

CARTA UNIFICADA: Carta a gestores/as públicos da educação pautando a 
implementação da Lei  Federal  nº  13.935/2019.  Disponível  em 
http://www.cress16.org.br/noticias/entidades-lancam-carta-a-gestores-as-
publicos-da-educacao-pautando-a-implementacao-da-lei-federal-no-13-935-
2019 

MANIFESTAÇÃO PÚBLICA: CRESS Alagoas manifesta solidariedade às 
famílias do Acampamento Marielle Franco, em Atalaia (AL). Disponível em 
http://www.cress16.org.br/noticias/cress-alagoas-manifesta-solidariedade-as-
familias-do-acampamento-marielle-franco-em-atalaia-al 

NOTA PÚBLICA: CRESS Alagoas defende vacinação para toda a população. 
Disponível em http://www.cress16.org.br/noticias/em-nota-publica-cress-
alagoas-defende-vacinacao-para-toda-a-populacao 

ENTREVISTA “A Política de Assistência em tempos de Pandemia”, com 
A s s i s t e n t e  S o c i a l  M a r t a  P a t r í c i a  V i l e l a .  D i s p o n í v e l  e m 
http://www.cress16.org.br/noticias/cress-entrevista-a-politica-de-assistencia-
em-tempos-de-pandemia-confira-a-entrevista-com-marta-patricia-vilela
profissional-cress-alagoas-entrevista-valeria-correia 

http://www.cress16.org.br/noticias/entidades-lancam-carta-a-gestores-as-publicos-da-educacao-pautando-a-implementacao-da-lei-federal-no-13-935-2019
http://www.cress16.org.br/noticias/entidades-lancam-carta-a-gestores-as-publicos-da-educacao-pautando-a-implementacao-da-lei-federal-no-13-935-2019
http://www.cress16.org.br/noticias/entidades-lancam-carta-a-gestores-as-publicos-da-educacao-pautando-a-implementacao-da-lei-federal-no-13-935-2019
http://www.cress16.org.br/noticias/cress-alagoas-manifesta-solidariedade-as-familias-do-acampamento-marielle-franco-em-atalaia-al
http://www.cress16.org.br/noticias/cress-alagoas-manifesta-solidariedade-as-familias-do-acampamento-marielle-franco-em-atalaia-al
http://www.cress16.org.br/noticias/em-nota-publica-cress-alagoas-defende-vacinacao-para-toda-a-populacao
http://www.cress16.org.br/noticias/em-nota-publica-cress-alagoas-defende-vacinacao-para-toda-a-populacao
http://www.cress16.org.br/noticias/cress-entrevista-a-politica-de-assistencia-em-tempos-de-pandemia-confira-a-entrevista-com-marta-patricia-vilela
http://www.cress16.org.br/noticias/cress-entrevista-a-politica-de-assistencia-em-tempos-de-pandemia-confira-a-entrevista-com-marta-patricia-vilela
http://www.cress16.org.br/noticias/instancias-de-controle-social-e-os-desafios-para-a-atuacao-profissional-cress-alagoas-entrevista-valeria-correia
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ENTREVISTA “O Serviço Social no INSS”, com Assistente Social Lylia Rojas. 
Disponível em http://www.cress16.org.br/noticias/cress-entrevista-o-servico-
social-no-inss-confira-a-entrevista-com-lylia-rojas  

ENTREVISTA: “Solidariedade camponesa”, com assentada da Reforma Agrária 
M a r g a r i d a  d a  S i l v a .   D i s p o n í v e l  e m 
http://www.cress16.org.br/noticias/margarida-da-silva-e-a-solidariedade-
camponesa 

ARTIGO “Dia Internacional de Combate à LGBT+fobia: defender a vida, a 
liberdade, o amor e a alegria como uma trincheira!” da Conselheira e Assistente 
Social Andrea Pacheco. Disponível em http://www.cress16.org.br/noticias/dia-
internacional-de-combate-a-lgbtfobia-defender-a-vida-a-liberdade-o-amor-e-a-
alegria-como-uma-trincheira

ARTIGO “Por uma sociedade sem manicômios!” da Comissão de Seguridade 
Social. Disponível em http://www.cress16.org.br/noticias/por-uma-sociedade-
sem-manicomios 

ENTREVISTA “Serviço Social no Sistema Prisional” com Taciana Rocha. 
Disponível em http://www.cress16.org.br/noticias/cress-entrevista-servico-
social-no-sistema-prisional-confira-entrevista-com-taciana-rocha 

ARTIGO
WWW.CRESS16.ORG.BR

Por uma sociedade

sem manicômios!Pela Comissão de Seguridade Social
do CRESS Alagoas

ARTIGO
WWW.CRESS16.ORG.BR

Dia Internacional

de Combate à

LGBT+fobia: 
Defender a vida, a liberdade,

o amor e a alegria como

uma trincheira!Por Andrea Pacheco

http://www.cress16.org.br/noticias/cress-entrevista-o-servico-social-no-inss-confira-a-entrevista-com-lylia-rojas
http://www.cress16.org.br/noticias/cress-entrevista-o-servico-social-no-inss-confira-a-entrevista-com-lylia-rojas
http://www.cress16.org.br/noticias/margarida-da-silva-e-a-solidariedade-camponesa
http://www.cress16.org.br/noticias/margarida-da-silva-e-a-solidariedade-camponesa
http://www.cress16.org.br/noticias/dia-internacional-de-combate-a-lgbtfobia-defender-a-vida-a-liberdade-o-amor-e-a-alegria-como-uma-trincheira
http://www.cress16.org.br/noticias/dia-internacional-de-combate-a-lgbtfobia-defender-a-vida-a-liberdade-o-amor-e-a-alegria-como-uma-trincheira
http://www.cress16.org.br/noticias/dia-internacional-de-combate-a-lgbtfobia-defender-a-vida-a-liberdade-o-amor-e-a-alegria-como-uma-trincheira
http://www.cress16.org.br/noticias/por-uma-sociedade-sem-manicomios
http://www.cress16.org.br/noticias/por-uma-sociedade-sem-manicomios
http://www.cress16.org.br/noticias/cress-entrevista-servico-social-no-sistema-prisional-confira-entrevista-com-taciana-rocha
http://www.cress16.org.br/noticias/cress-entrevista-servico-social-no-sistema-prisional-confira-entrevista-com-taciana-rocha
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NOTA TÉCNICA: Atuação de assistentes sociais em equipe multiprofissional. 
Disponível em http://www.cress16.org.br/noticias/cress-alagoas-emite-nota-
tecnica-sobre-atuacao-de-assistentes-sociais-em-equipe-multiprofissional 

ENTREVISTA “Instâncias de controle social e os desafios para a atuação 
p r o fi s s i o n a l  c o m  V a l é r i a  C o r r e i a ” .  D i s p o n í v e l  e m 
http://www.cress16.org.br/noticias/instancias-de-controle-social-e-os-desafios-
para-a-atuacao-profissional-cress-alagoas-entrevista-valeria-correia 

http://www.cress16.org.br/noticias/cress-alagoas-emite-nota-tecnica-sobre-atuacao-de-assistentes-sociais-em-equipe-multiprofissional
http://www.cress16.org.br/noticias/cress-alagoas-emite-nota-tecnica-sobre-atuacao-de-assistentes-sociais-em-equipe-multiprofissional
http://www.cress16.org.br/noticias/instancias-de-controle-social-e-os-desafios-para-a-atuacao-profissional-cress-alagoas-entrevista-valeria-correia
http://www.cress16.org.br/noticias/instancias-de-controle-social-e-os-desafios-para-a-atuacao-profissional-cress-alagoas-entrevista-valeria-correia
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No CRESS Alagoas, os riscos são identificados a partir da avaliação da execução de cada ação 
desenvolvida pelo Regional, consubstanciadas na realidade do estado e nas deliberações do 
Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS, o que tem direcionado o planejamento e a 
execução das atividades. No ano de 2021, alguns processos puderam ser tratados com maior 
profundidade, realizando-se um diagnóstico mais apurado dos fatores que determinam as 
dificuldades e riscos encontrados na gestão da entidade, agravados pelo contexto da pandemia.
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Com vistas à melhoria na execução dos processos de trabalho e de mais conexão com o ritmo de respostas institucionais e políticas 
que a entidade realiza, integrando todo o quadro funcional e de assessorias na construção das soluções imediatas e mediatas, a 
perspectiva para 2022, consiste na conclusão do processo de aquisição da nova sede, na realização do concurso público para 
assistentes administrativos; na implantação da Lei Geral de proteção de Dados (LGPD), retomada das atividades presenciais; 
Melhorias na execução das rotinas de gestão documental, assim como nas atividades de protocolo, arquivo e uso de sistema 
informatizado.
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O Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região, enquanto autarquia federal, desempenha suas 
ações mediante uma estrutura de governança que nos permite disciplinar e acompanhar o 
exercício da profissão em nossa área de jurisdição, tendo por base o que está previsto no 
Regimento Interno do CRESS Alagoas (Resolução CRESS/AL n° 026/2005). Tal estrutura se 
consubstancia nas seguintes instâncias abaixo:
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A gestão “É preciso estar atento/a e forte” adotou estratégias para garantir a ampla participação de conselheiros/as e 
assistentes sociais da base que compõem as comissões temáticas do Regional, e trabalhadores/as com as reuniões ampliadas 
para a construção do planejamento estratégico, planejamento que tem por base as deliberações dos encontros Nacionais do 
conjunto CFESS/CRESS. Nesses momentos coletivos, o Regional se debruça sobre as demandas e os desafios para a gestão no 
tocante ao desempenho de suas funções, a partir do que se espera de cada comissão. Desta forma, é possível alinhar as 
expectativas na perspectiva de um trabalho articulado, bem como favorecer os processos de monitoramento e avaliação do 
que foi proposto.  

Tem-se observado que esses momentos são importantes, pois oportuniza conhecer de forma mais abrangente as ações que estão 
sendo propostas e realizadas no âmbito de cada comissão temática e regimental, contribuindo para que não haja a sobreposição 
de ações, e que sejam mais assertivas possíveis.  

Outra marca importante da gestão foi a implementação do Portal da Transparência, seguindo as recomendações da Lei de 
Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). O Portal lançado em 2021, reúne os relatórios anuais das atividades, prestações de 
contas, além dos balanços e documentos do Conselho, favorecendo o acesso de todas e todos, numa plataforma específica para a 
transparência do Regional. O portal é um passo importante do Conselho no sentido de aproximar a categoria e o conjunto da 
sociedade das demandas, planejamento e gestão da autarquia, assegurando que as informações do Conselho estejam reunidas, 
sistematizadas e direcionadas para o acesso da sociedade em geral, de forma transparente e integral,  além de possibilitar o 
acesso ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) e o Sistema Eletrônico de Ouvidoria (e-OUV), que se 
configura em mais um espaço de aproximação com a categoria e com a sociedade em geral, onde é possível receber as 
manifestações caracterizadas em sugestões, elogios, reclamações, solicitações e denúncias.
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As atividades finalísticas do CRESS Alagoas se materializam no Plano de Ação para o exercício de 2021. As atividades postas 
em movimento foram organizadas de forma articulada entre as Comissões, possibilitando um processo participativo e democrático 
da construção de um planejamento sintonizado com a atuação profissional da categoria diante dos diversos dilemas postos pela 
realidade atual, sempre numa perspectiva de defesa, valorização e fortalecimento da profissão.

A consecução das ações propostas, por este Regional, subsidia-se na Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social, nº 
8.662/1993, nos princípios que norteiam o Código de Ética Profissional de 1993, além das deliberações e propostas dos Encontros 
Nacionais e Plenária Nacional do Conjunto CFESS-CRESS. 

Dentre os objetivos propostos, encontram-se: Contribuir para a concretização do Projeto Ético-político do Serviço Social no 
cotidiano profissional; aprimorar as ações de orientação e fiscalização do exercício profissional junto à categoria de 
assistentes sociais; qualificar a gestão dos procedimentos administrativos e organizacionais do conselho para a oferta 
dos serviços prestados à categoria profissional e à sociedade. Nesta direção, apresentamos os principais resultados da 
atuação do Regional no exercício de 2021.

DESMPENHO NO EXERCÍCIO DE 2021
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PLENÁRIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

REUNIÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
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REUNIÕES DE COMISSÕES REALIZADAS
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EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRESS ALAGOAS
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DESAFIOS E PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS 

No ano de 2021, um dos principais desafios foi a realização do atendimento ao público exclusivamente na 
modalidade online, considerando o contexto pandêmico, que requereu a continuidade da adoção de medidas sanitárias 
para evitar a propagação do contágio pelo novo coronavírus. Mesmo assim, avalia-se que foi possível desenvolver as 
atividades utilizando estratégias que favoreceram a aproximação do Regional com as demandas da categoria 
profissional e do público em geral. 

Dentre as estratégias e resultados alcançados, importa destacar a ampliação e qualificação da comunicação do 
conselho com a categoria e a sociedade, fortalecendo a socialização de informações, transparência das ações e 
acesso aos serviços ofertados por meio de ferramentas virtuais. Além disso, embora tenha havido dificuldades para 
realização de atividades com grupos de maneira presencial, foram desenvolvidos importantes ações de orientação e 
debates sobre a atuação do/da assistente social.

Neste ano, o CRESS Alagoas desenvolveu ações que possibilitaram a melhoria das suas condições de 
funcionamento, dentre elas, a abertura de chamamento público para aquisição de nova sede do Conselho, contudo, a 
efetivação da compra não pode ser realizada no exercício, uma vez que a única proposta que foi apresentada de imóvel 
não estava consonante às especificações estabelecidas no edital, pois o valor apresentado ultrapassava a 
disponibilidade orçamentária. Assim, foram encaminhadas as medidas necessárias para abertura de um novo 
Chamamento Público, que diante da proximidade de finalização do exercício, foi contemplada no planejamento de ações 
e proposta orçamentária do exercício seguinte.

 A atividade precípua do Conselho no que se refere às orientações e fiscalizações do exercício profissional 
continuou a ser fortalecida por meio da articulação com os espaços socioprofissionais, especificamente aqueles 
no âmbito da política de saúde, como porta de entrada das principais demandas da população usuária desse serviço em 
decorrência da COVID-19, requerendo deste Regional maior atenção à qualidade dos serviços prestados à população, 
bem como nas orientações quanto a necessidade de uma atuação ética e comprometida com o que coletivamente e 
politicamente é defendido pela categoria e entidades representativas da profissão. Outra questão sobre a atuação do 
Regional neste ano, foi a promoção do estudo sobre as novas configurações de trabalho que foram se gestando diante da 
ampliação de novas ferramentas de trabalho em virtude das demandas sociais que passaram a requerer intervenções 
mais pontuais e emergenciais.
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Também foi fortalecida a articulação com outras categorias profissionais, que assim como a de assistentes sociais, 
se depararam com o agravamento das condições de vida da população e com o aviltamento das condições éticas e 
técnicas de trabalho, questões que expuseram diversos desafios para as profissões, desde a identificação de demandas 
que exigiram uma maior viabilização do acesso dos usuários às políticas públicas, aos desafios para as categorias em 
relação às condições objetivas de trabalho proporcionadas por parte dos órgãos empregadores. 

Importante destacar as estratégias de ação do CRESS Alagoas para a promoção de ações de combate ao racismo, 
fortalecendo o debate sobre as diferentes expressões do racismo na sociedade, no exercício profissional e na vida da 
categoria. Assumir uma posição crítica em relação ao racismo é incontornável para o/a assistente social que expressa no 
Código de Ética profissional no princípio fundamental VI "empenho na eliminação de todas as formas de preconceito" e 
reitera no princípio fundamental XI "o exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar" atuando para 
fomentar o respeito à diversidade na sociedade.

 Neste Cenário, embora a pandemia tenha imposto limites para a execução de algumas ações, evidencia-se que o 
CRESS Alagoas sempre esteve atento às suas atribuições legais e regimentais quanto ao exercício da profissão de 
assistentes sociais no Estado de Alagoas, importante ressaltar a realização das atividades de orientação e fiscalização, 
dentre elas, as visitas de fiscalização decorrentes do planejamento ou de denúncias, fortalecendo as dimensões 
afirmativa de princípios e compromissos conquistados, político-pedagógica e normativa e disciplinadora.
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A execução Orçamentária e financeira do CRESS Alagoas no exercício de 2021 demonstra o 
aprimoramento da implementação do plano financeiro estratégico da entidade, em observação ao 
que se compreende quanto ao equilíbrio da realização das receitas e despesas na administração e 
realização das ações no exercício.
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

A receita corrente arrecadada em 2021 superou o que estava orçado. Quanto à receita de capital, 
esta foi estimada a partir da receita advinda do superavit de exercícios anteriores e da projeção de 
venda da atual sede após a aquisição de novo imóvel e as despesas decorrentes desta compra, 
conforme previsto na Proposta Orçamentária 2021, contudo, a execução dessas despesas não foi 
possível de ser realizada no exercício em curso.
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DADOS SOBRE AS DESPESAS 2021

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2020 E 2021
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RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2020 E 2021
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DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS E PAGAMENTOS EM 2021
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GESTÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira do CRESS Alagoas é realizada no banco da Caixa Econômica Federal.



RELATÓRIO INTEGRADO DE GESTÃO 2021 | CRESS Alagoas

45

GESTÃO PATRIMONIAL

O Patrimônio imobilizado constituído em 31/12/2021 é de: R$ 369.955,19
Está discriminados em Bens Móveis e Imóveis
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PRINCIPAIS CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PRINCIPAIS FATOS CONTÁBEIS CONSIDERANDO OS EXERCÍCIO DE 2020 E 2021 

Os principais fatos contábeis dos exercícios de 2020 e 2021 foram os seguintes: No exercício de 2020, as despesas de custeio 
atingiram 39,43% e as despesas de pessoal, encargos sociais e benefícios atingiram 60,04%. No exercício de 2021, as despesas 
de custeio atingiram 34,53% e as despesas de pessoal, encargos sociais e benefícios atingiram 61,22%.

DEMONSTRAÇÃO EM VALORES
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GESTÃO DE PESSOAS

·Percentual de agentes fiscais em relação ao número dos/as demais trabalhadores/as: 25%;
·Não há fatos relevantes referentes ao aumento dos valores de pessoal, que se expressa devido ao reajuste da categoria 
ocorrido anualmente.

GESTÃO DE CUSTO 

Os registros contábeis do CRESS Alagoas são registrados por centro de custo desde o exercício de 2020, que tem contribuído para 
a realização de análises dos dados por meio de relatórios sintéticos e analíticos dos pagamentos efetivamente realizados, bem 
como de dotações orçamentárias específicas para cada Centro de Custo, as quais podem sofrer reformulações, transposições e 
eventuais correções.
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RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

No ano de 2021, no período de 01/01 a 31/01, a assessoria de contabilidade do CRESS alagoas foi realizada pela empresa 
MC OFFICE CONTABILIDADE INTEGRADA S/S, inscrita no CNPJ 11.311.926/0001-14, através do contrato de nº 
01/2018, firmado com o CRESS 16ª Região/AL, a qual é composta pelas sócias contadoras Elizabete Cristina Moraes 
Malta e Gabriela Carvalho Rolembreg Lima e pelo funcionário contador Fábio Cristiano Moraes Dos Santos, CRC AL 6.541.
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Portal da Transparência
 https://cress-al.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio

Regimento Interno CRESS Alagoas
https://cress-
al.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquiv
oAnexo=6adec9e6-6c28-4daa-b876-ec4507d43df4

Plano de Metas e Atividades 2021
https://cress-al.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/Listas?id=c0b9978d-
ca6f-451f-94da-24d52aca9326

Balanço Orçamentário 2021
https://cress-
al.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=17

Balanço Patrimonial
https://cress-
al.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=3

Balanço Financeiro
https://cress-
al.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=16

Demonstração de Fluxo de Caixa
https://cress-
al.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=15
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https://cress-al.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=6adec9e6-6c28-4daa-b876-ec4507d43df4
https://cress-al.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=6adec9e6-6c28-4daa-b876-ec4507d43df4
https://cress-al.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=6adec9e6-6c28-4daa-b876-ec4507d43df4
https://cress-al.implanta.net.br/portaltransparencia/
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https://cress-al.implanta.net.br/portaltransparencia/


RELATÓRIO INTEGRADO DE GESTÃO 2021 | CRESS Alagoas

50

Variações Patrimoniais
https://cress-al.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=18

Comparativo de Despesa de Receita
https://cress-al.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=2

Parecer do Conselho Fiscal
https://cress-
al.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=008bb9bd-2d8f-
4c4c-bbf0-a96b39ec7d21

LINKS

https://cress-al.implanta.net.br/portaltransparencia/
https://cress-al.implanta.net.br/portaltransparencia/
https://cress-al.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=008bb9bd-2d8f-4c4c-bbf0-a96b39ec7d21
https://cress-al.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=008bb9bd-2d8f-4c4c-bbf0-a96b39ec7d21
https://cress-al.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=008bb9bd-2d8f-4c4c-bbf0-a96b39ec7d21
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O Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região, em reunião realizada no 
dia 26/04/2022, APROVOU o Relatório de Gestão 2021, elaborado nos 
termos da Decisão Normativa TCU n° 187/2020, e respectivos anexos. 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

 
Marciângela Gonçalves Lima

Conselheira Presidente
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PARECER DA CONTABILIDADE - PRESTAÇÃO DE CONTAS
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FOTOS E MATERIAIS GRÁFICOS

Curso de Extensão
‘Politica e Organização da
Educação Básica no Brasil’

Seminário Online
‘Os desafios para a formação
e exercício profissional em
Serviço Social em tempos
de Pandemia’
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Encontro Ampliado
de Planejamento

Entrega de Documento
de Identidade Profissional
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Lançamento da Plataforma
Serviços Online

Lançamento do
Portal da Transparência
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Série ‘CRESS Entrevista’
sobre o exercício profissional

Série ‘Mulheres em Movimento’ 
especial para o mês da/o assis-
tente social



RELATÓRIO INTEGRADO DE GESTÃO 2021 | CRESS Alagoas

57

Série ‘Dicas
da COFI’ nas
redes sociais

Seminário de 
Orientação 
Inicial
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Curso Ética
em Movimento

Construção do
Comitê de Combate
ao Racismo



Conselho Regional de Serviço Social - 16ª Região
CRESS Alagoas

Gestão 2020/2023 ‘É preciso estar atento/a e forte!’
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