PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2019
CRESS 17ª Região – Espírito Santo
Devido à situação de calamidade pública, decretada pelo Congresso
Nacional até 31 de dezembro deste ano – o que resultou na adoção de
medidas preventivas para evitar o aumento do contágio pelo novo Corona
vírus, no país – o Conselho Federal de Serviço Social-CFESS aprovou a
Resolução nº 949/2020 que dispõe sobre as medidas regimentais
excepcionais em decorrência da pandemia do Novo Corona vírus COVID-19
no
âmbito
do
conjunto
CFESS-CRESS
(http://www.cfess.org.br/arquivos/rescfess94920.pdf). De acordo com essa
resolução as assembleias gerais do exercício 2020 foram canceladas, bem
como o Encontro Nacional CFESS/CRESS e os Encontros
Descentralizados. Dessa forma, o Conselho Pleno dos CRESS passa a ser o
espaço deliberativo da categoria.
O Conselho Regional de Serviço Social - 17ª Região por meio da Gestão
“É Preciso Estar Atenta e Forte”-2020-2023 vem apresentar a categoria e
toda sociedade a Prestação de Contas do exercício 2019 aprovada na 8ª
reunião do Conselho Pleno deste regional ocorrida em 08 de agosto de
2020.
Cabe ressaltar que o CRESS-17ª Região tem um contrato de prestação de
serviços de assessoria de contabilidade com a empresa RL Assessoria
Contábil LTDA (CNPJ: 17.694.198/0001-53) especializada em
contabilidade pública. A presente prestação de contas foi aprovada com
base num parecer técnico emitido por essa assessoria.
Analisando o comportamento das arrecadações realizadas no exercício
2019 é possível observar que o conselho arrecadou R$ 1.643.183,38 (Um
milhão, seiscentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e três reais e
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trinta e oito centavos), ou seja, menos R$ 51.353,47 (Cinquenta e um mil,
trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) que o fixado.
Contudo a receita foi positiva, comparada com o exercício 2018 apresenta
uma diferença de R$ 94.029,52 (Noventa e quatro mil, vinte e nove reais
e cinquenta e dois centavos), correspondendo a um crescimento na
arrecadação de 6,07%. Resultado das ações e estratégias construídas a
partir da Política Nacional de Enfrentamento a Inadimplência do
conjunto CFESS-CRESS.
A receita do CRESS, considerada tributo, se sujeita aos princípios
administrativos. Somos uma autarquia pública que tem por finalidade
precípua a fiscalização do exercício profissional, na perspectiva do
fortalecimento do Serviço Social como profissão regulamentada,
reconhecida e respeitada socialmente, o que se dá por meio do
recebimento das anuidades. Que é ao mesmo tempo dever de cada
assistente social como também é que mantém o Serviço Social como
profissão regulamentada.

No tocante a despesa o conselho executou R$ R$ 1.491.920,94 (Um
milhão, quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e vinte reais e
noventa e quatro centavos), ou seja, utilizou menos que o previsto em R$
202.615,91 (duzentos e dois mil, seiscentos e quinze reais e noventa e um
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centavos, o que representa uma economicidade de 11,96% do previsto
para o exercício 2019.

Vale salientar que deste montante utilizado em 2019, R$ 86.000,00
(Oitenta e seis mil reais) foram para investimento com aquisição de 02
Salas comerciais para ampliação da sede.
Da quantia não investida pelo conselho em 2019, encontra-se montante de
R$40.000,00 (Quarenta mil reais) destinados a implantação do PCCR
que ainda está em fase de elaboração/implantação.
Ao confrontar a arrecadação com as despesas é possível verificar o valor de
R$ 151.262,44 (Cento e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e dois
reais e quarenta e quatro centavos), que não foi utilizado em 2019. O que
informa que no tocante à gestão orçamentária o conselho evolui a cada ano
para um planejamento administrativo financeiro exequível e responsável.
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Dos valores investidos, os recursos humanos correspondem a 60,04% e
52,86% do valor total planejado para 2019. Ressaltamos que o
investimento na estruturação e organização dos recursos humanos do
CRESS, corresponde a um compromisso pela busca contínua do
aprimoramento da qualidade dos serviços prestados à categoria. As/os
trabalhadoras/os executam diariamente atividades precípuas para o
desenvolvimento das atribuições conferidas a esta autarquia federal.
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As demais despesas correspondem ao pagamento de serviços diversos,
repasse ao CFESS, contratos terceirizados, passagens e diárias.
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O percentual de inadimplência teve uma redução de 3,27% comparado
com 2018 e de 5,99% em relação a 2017, ficando em 26,61%. O que ainda
nos preocupa e temos investido em ações que envolvam desde orientar a
categoria nos nossos meios de comunicação sobre os prazos e formas de
negociação e pagamento. Assim como também investimos em ações
internas, como por exemplo, o fortalecimento da Comissão de
Inadimplência formada pela Gestão e por trabalhadoras/es do CRESS.

No exercício de 2018 foi apresentado à categoria em Assembleia de
prestação de contas o valor de 997.314,77 (Novecentos e noventa e sete
mil, trezentos e quatorze reais e setenta e sete centavos) correspondente a
uma economicidade entre as receitas e despesas ao longo dos últimos anos.
Em 2019 este valor total totalizou o montante de R$ 1.139.029,59 (Um
milhão, cento e trinta e nove mil, vinte e nove reais e cinquenta e nove
centavos).
Com a publicização da Prestação de Contas - exercício 2019, a gestão “É
Preciso Estar Atenta e Forte” reafirma a defesa de uma gestão
administrativa amparada nas diretrizes da gestão pública e democrática que
se assentam nos valores e compromissos do nosso Código de Ética
Profissional e da Lei de Regulamentação do Serviço Social. Colocamo-nos
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à disposição da categoria para dirimir eventuais dúvidas quanto ao
documento por meio do e-mail: cress@cress-es.org.br.

Sabrina Moraes Nascimento
Conselheira Presidente

Assinado de forma digital por
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Rodrigo Lagasse Dias
CRC-ES 018993/O-9
Assessor Contábil do CRESS
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