LUTAR, RESISTIR E
SONHAR: JUNTOS PELO
CRESS QUE QUEREMOS!
Prestação de contas do CRESS-MG

A

gestão “Lutar, resistir e sonhar” (2017-2020) do CRESS-MG busca construir com transparência e compromisso um Conselho que represente a todas e todos os assistentes sociais de
Minas Gerais através da escuta e da aproximação com a categoria.

Desde a posse, realizada em maio de 2017, a construção do CRESS que queremos tem se focado
na interiorização das ações do Conjunto CFESS-CRESS, por meio de visitas e apoio à criação de novos Núcleos de Assistentes Sociais (NAS), além de esforços para oferecer uma comunicação mais
democrática, levando debates a todas as partes do estado e subsidiando as e os profissionais com
conteúdos sobre temas atuais, pertinentes ao Serviço Social e fundamentais para toda a sociedade.
Embora a conjuntura seja difícil, principalmente pela crise econômica, política e social do Brasil e
pelo desmonte dos direitos sociais anunciados pelo atual governo ilegítimo, não é tempo de Temer,
mas sim de unir forças e fortalecer os instrumentos de luta por uma nova ordem societária!
Diante dos desafios impostos pelo momento presente, que também refletem na categoria profissional de assistentes sociais e em suas entidades representativas, o CRESS-MG preparou um informativo sobre a situação financeira da instituição. Confira!

INADIMPLÊNCIA
A base financeira do conjunto CFESS-CRESS é a anuidade. Através desse recurso, o CRESS-MG
desempenha, principalmente, a orientação e fiscalização do exercício profissional, o que contribui
para a garantia da qualidade dos serviços prestados às usuárias e usuários e, naturalmente, leva ao
fortalecimento da profissão
PROFISSIONAIS INADIMPLENTES - 2012 A 2017
e do projeto ético-político,
permitindo que a sociedade
reconheça as e os assistentes sociais por sua defesa
intransigente da liberdade,
da democracia, dos direitos
humanos, da cultura e da
riqueza produzida coletivamente, entre outros.
Conforme o gráfico ao lado
apresenta, o índice de inadimplência se mantém elevado em todos os períodos
em Minas Gerais, comprometendo a arrecadação do
CRESS-MG e, consequentemente, a qualidade e periodicidade de muitas outras
ações.

Atualmente, o percentual de inadimplência no CRESS-MG é de 28,92%. Para cada 100 profissionais inscritas/os, quase 30 estão em débito. A seguir, confira como esse fato interfere diretamente
na saúde financeira do Conselho.

DESPESAS DO CRESS-MG DE 2013 A 2017
O gráfico abaixo demonstra o total de despesas realizadas pelo CRESS-MG até o mês de setembro
nos anos de 2013 a 2017.
Neste período, nota-se que os gastos da instituição aumentaram gradativamente, ano após ano,
tendo diminuido apenas em 2017, devido às medidas emergenciais para contenção de custos adotadas a partir da posse da nova gestão, em maio de 2017.
DESPESA ACUMULADA ATÉ SETEMBRO - 2013 A 2017

A tabela abaixo corrobora as informações apresentadas na imagem anterior. Para maior clareza,
observe a variação percentual da despesa acumulada até setembro, no período de 2013 a 2017:

XX

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
A previsão do resultado orçamentário* para o exercício de 2017 é de déficit de R$ 13.101, 29, pois
o valor das despesas tendem a ser maiores que os valores arrecadados. Essa condição exige cautela
e planejamento para as ações propostas no plano de ação da nova gestão, conforme demonstra a
tabela abaixo:
_____________
*A previsão orçamentária é apurada com base em médias ponderadas e dados históricos. Quaisquer alterações podem fazer com que o
valor varie positiva ou negativamente.

RESULTADO FINANCEIRO
O resultado financeiro do Conselho em setembro também é deficitário, já que os saldos da instituição não foram suficientes para arcar
com passivos a pagar, incluindo a cota parte ao CFESS.
A cota parte, um repasse obrigatório ao CFESS de 20% da receita
do CRESS-MG referente às anuidades, é feita automaticamente através de convênio a Caixa Econômica Federal. É importante esclarecer
que por questões burocráticas e técnicas, em alguns meses de 2012 a
2016, este repasse não foi feito pela contratada. Veja a tabela a seguir:

RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO 2017

Desde 2012, O CRESS-MG apresenta déficit financeiro que vem se
acumulando. Isso acontece quando se é gasto mais do que os valores
arrecadados, gerando uma incapacidade de arcar financeiramente
com as despesas contratadas. Confira o histórico das dívidas acumuladas do CRESS-MG:

RESULTADOS DOS DÉFCITS FINANCEIROS ACUMULADOS EM REAIS - 2012 A 2016

A previsão da dívida do CRESS-MG para o ano de 2017, é de R$ 455.309,25. Caso esta estimativa se
concretize, o déficit de 2017 será mais baixo que dos últimos dois anos, indicando possibilidades de
quitação destas pendências financeiras do passado.

FIQUE POR DENTRO!
Em outubro de 2017, a gestão “Lutar, resistir e sonhar” (2017-2020) lançou o
Portal da Transparência do CRESS-MG.
Através deste endereço eletrônico, é possível consultar processos de licitação e
contratos, informações relacionadas a recursos humanos, relatórios financeiros
mensais dos últimos anos do CRESS, entre outras.
Por ser alimentado gradualmente, caso a informação pesquisada não seja
encontrada, é possível o envio de uma solicitação especial, no próprio portal.
ACOMPANHE AS AÇÕES DA GESTÃO E A VIDA FINANCEIRA DO CONSELHO. A
PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO DE TODOS É MUITO IMPORTANTE
PARA O FORTALECIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL!

CLIQUE AQUI E CONHEÇA AGORA!

WWW.CRESS-MG.ORG.BR
GESTÃO LUTAR, RESISTIR E SONHAR: NOVOS TEMPOS PARA O CRESS QUE QUEREMOS

