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 Este documento apresenta um relato sobre as ações de gestão
realizadas no mês de janeiro de 2022, destacando as principais
atividades de cada setor. 

A seguir,  serão apresentadas as informações relacionadas às
atividades de cada diretoria.
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janeiro 2022



Diretoria de
Inscrição e Registro

No mês de janeiro foram realizadas
as atividades indicadas a seguir:



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Indicador Quantidade

Novos registros

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Registros convertidos de temporários para principal

Registros cancelados

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Certidões emitidas

Solicitações de registro de especialidades

Solicitações de cursos

Atendimentos realizados

1.764

1.615

149

647

1.034

1.005

31

1.384

91

32

2.732



Atendimento

Uma ação importante para o setor de
Inscrição e Registro foi o início da

implantação do projeto de atendimento
via WhatsApp. 

No mês de janeiro de 2022 o Fale Conosco
realizou a seguinte quantidade de

atendimentos:





Diretoria de
Fiscalização

Indicadores e resultados obtidos no
mês de janeiro de 2022:



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Indicador Resultado

Quantidade de fiscais 

Quantidade de coordenadores 

Quantidade de fiscalizações realizadas 

Quantidade de atendimentos presenciais

Quantidade de resposta via Fale Conosco/Ouvidoria

40

10

1.379

160

110

1

101

0

20

0

Quantidade de denúncias recebidas 

Quantidade de processos enviados para Ética 

Quantidade de TACs realizados  

Quantidade de denúncias encaminhadas para VISA   

Quantidade de denúncias encaminhadas para outros órgãos   



Diretoria de
Fiscalização

Aprimoramento dos documentos em sistema
relacionados ao setor;
Readequação das rotinas da Fiscalização em
sistema;
Desenvolvimento de relatório customizado junto à
empresa Implanta – Relatório de Rotas para
fiscalizações proativas; 
Apresentação do Planejamento anual da
Fiscalização às Coordenações Regionais
(10/01/2022).

Elaboração de um plano de ações para adequação
dos processos e definição de metas visando atender
às Resoluções 238/2021 e 239/2021.

Reestruturação do departamento



Diretoria de
Fiscalização

Fiscalização Reativa: originária das demandas
encaminhadas ao CROSP (comunicações,
denúncias, representações, etc.);
 Fiscalização Proativa: originária do planejamento
anual e rotas de fiscalizações. 

Início dos testes do aplicativo para controle da
jornada de trabalho dos Fiscais através do celular
(Kairos) – janeiro de 2022; 
Início efetivo do controle da jornada de trabalho
dos Fiscais através do aplicativo para celular
(Kairos) – fevereiro de 2022; 

Sistemática adotada:

Controle da jornada de trabalho externo



Diretoria de
Fiscalização

Elaboração dos relatórios de atividades do mês de
janeiro de 2022 das Coordenações Regionais da
Fiscalização, após implementação do
Planejamento anual da Fiscalização.

 Levantamento de dados e informações das
atividades do ano de 2021 da Fiscalização para
elaboração dos relatórios:
Assembleia de Prestação de CROSP;
Prestação de Contas CFO;
Prestação de Contas TCU;
Planejamento para 2022.

Relatório Mensal de Atividades Macrorregiões 

Relatórios da Fiscalização



Diretoria de
Fiscalização

 Assessoria à Diretoria da Fiscalização;  
 Convocação – Concurso CROSP nº 01/2020:
Auxiliar administrativo – seccional Araraquara.

Adequação quadro de colaboradores



Diretoria de
Assuntos Éticos

      No mês de janeiro de 2022, o setor de Ética
primou pela análise jurídica dos expedientes
encaminhados pelo setor de Fiscalização
envolvendo exercício ilegal, publicidade
irregular/ilegal, violação às normas de
biossegurança e demais infrações éticas, bem
como pela análise técnica e jurídica de suas
denúncias recebidas em decorrência de
tratamento odontológico por seu Núcleo de
Auditoria Odontológica e por sua Procuradoria,
obedecida a ordem cronológica de seu
recebimento, ressalvados os casos de tramitação
prioritária nos termos do artigo 69-A da Lei
Federal nº 9.784/99 e do artigo 71, §§ 3º e 5º da Lei
Federal nº 10.741/2003. 



Diretoria de
Assuntos Éticos

      A seguir apresentam-se os dados da
Comissão de Ética, considerados os indicadores
mais relevantes para fins de demonstração do
cumprimento de suas metas e atribuições: 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Indicador Quantidade
Número de denúncias recebidas 

Número de processos arquivados  

Número de Expedientes de fiscalização recebidos 

Número de sessões de conciliação e mediação

Número de processos éticos com trânsito em julgado

125

25

111

92

24

25

24

198

30

03

Número de denúncias em fase de análise pela Auditoria Odontológica 

Número de processos enviados para cobrança de multa ética 

Número de ofícios enviados  

Número de peças elaboradas   

Número de processos éticos instaurados   

Número de atendimentos presenciais realizados   

Número de atendimentos via Fale Conosco   

19

69



Diretoria de
Orientação
Profissional

O setor de Orientação Profissional, Institucional e
Público tem a função precípua de prestar informações
e orientações relacionadas às normas que
regulamentam as profissões odontológicas. Além da
prestação de informações, o setor de Orientação
auxilia a Superintendência e a Presidência quando
demandado.

Durante o mês de janeiro de 2022 foram
realizados 237 atendimentos via fale conosco,

e-mail, contato telefônico e presencial. 

Além dos atendimentos, o setor de orientação também
realiza a distribuição dos pedidos de juntas
odontológicas aos desempatadores. Durante o mês de
janeiro foram distribuídos 181 casos.



Diretoria de
Comunicação

    A diretoria de Comunicação é o departamento
responsável pela produção e entrega de todo o
conteúdo institucional do Conselho, visando preservar
sua boa imagem e reputação, além de manter
funcionários e inscritos atualizados sobre sua atuação
e sobre a Odontologia.
 
Dentro das responsabilidades da área, encontram- se
a produção e distribuição de conteúdo impresso e on-
line, a criação e diagramação de materiais diversos, o
serviço de assessoria de imprensa, o planejamento,
organização e divulgação de eventos, e as atividades
relacionadas à publicidade.
 
Além da entrega de informação pelo site, redes
sociais, e-mail, SMS, newsletters, guias práticos, e-
books, folders, revistas e jornais, essa Diretoria
também publica vídeos, webinars e podcasts com
assuntos diversos relacionados à profissão. 



Diretoria de
Comunicação

    No período, foram realizadas as seguintes ações:
 
• Elaboração do planejamento anual, com atividades
rotineiras, novos projetos, metas, calendário temático
da odontologia e planejamento orçamentário;

• Criação do novo formato do CROSP Orienta, uma
série de vídeos sobre assuntos relacionados à ética
odontológica, com o objetivo de instruir os inscritos no
Conselho;

• Coleta de informação e edição de conteúdo do
Manual de Integração, um guia para os novos
funcionários do Conselho, com explicação das
principais atividades de cada setor e outras
informações importantes para os recém-contratados;



Diretoria de
Comunicação

• Produção do conteúdo da próxima Revista CROSP,
edição de número 15;

• Integração do novo fornecedor de Redes Sociais, que
irá gerenciar as páginas de mídias sociais do
Conselho a partir de fevereiro;

• Atualização do conteúdo e do designer dos folders
das Câmaras Técnicas e das Comissões;
 
• Apontamento de melhorias para o site que acaba de
entrar no ar;
 
• Organização e tratativa com fornecedores para
participação no Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo - CIOSP. 
 



Diretoria de
Comunicação

       A Diretoria de Comunicação trabalhou
também nas atividades de rotina da área,
elaborando e disparando comunicados internos
aos funcionários, editando os materiais de
podcast e webinars, gerenciando as redes
sociais, com publicações e respostas às
interações. 
        Dedicou-se na atualização do site e da
intranet, nutrindo com informações e notícias, fez
atendimentos à imprensa, realizando um trabalho
de relacionamento e aproximação com as mídias
jornalísticas, com o objetivo de incentivar a
produção de conteúdos espontâneos sobre saúde
bucal.
 



  

  

  

  

  

  

  

  

Indicador Quantidade
Comunicado interno 

E-mail marketing  

Webinar 

Notas para o site

Releases imprensa

08

03

01 em edição

01 em produção

100

07

02

Podcast 

Matérias divulgadas na imprensa (orgânico) 



Diretoria de
Tecnologia da

Informação

      A diretoria de TI fornece suporte e
apoio a todas as diretorias do Conselho no
que tange à utilização e aplicação das
tecnologias para a realização dos
processos.



Diretoria de
Tecnologia da

Informação

79 ações na área de infra/suporte;
436 ações de desenvolvimento;
85 ações de análise e planejamento.

      No mês de janeiro de 2022 a equipe de
helpdesk teve: 88 chamadas recebidas,  79
chamadas atendidas e 2 chamadas canceladas.

          Temos 8 novos projetos nos quais a área de
TI está participando, bem como 32 sistemas em
utilização pelas áreas do CROSP e que demandam
o suporte da área de TI.

 A equipe de desenvolvimento realizou, em janeiro:



Diretoria
Administrativa

Contratação de Estagiário - 1 estagiário,
Wellington Rosa dos Santos, para o setor de
Cobrança, início em 10/01/2022;

Admissão de funcionário concursado - 1
funcionário concursado, Amanda Maria da
Costa, para o setor de Contabilidade, início
em 12/01/2022;

Admissão de terceirizados - 1 funcionário
terceirizado (RM), Tais Silva de Santana, para
o setor de Inscrição, seccional de Santo
Amaro, início em 03/01/2022.

 Recursos Humanos

 



Diretoria
Administrativa

Pregão Eletrônico N.º 011/2021 / Processo N.º
357/2021

 Aditamentos assinados:

Compras e Licitações

Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de confecção, montagem, manutenção e
desmontagem cenográfica, conforme memorial descritivo,
planilha orçamentária e projeto para o CIOSP 2022 - 39º
Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo.

Fornecedor: T+2 Comunicação Visual Eireli

Valor total: R$ 224.950,00 (duzentos e vinte e quatro mil
novecentos e cinquenta reais).



Nome da
empresa

Nº
processo

Licitação Objeto
 palavra-chave Fiscal Gestor Vigência

Data da
assinatura

Ab Mail Agência
Digital Ltda Me

568/18 PR 08/18 Envio de SMS
Letícia Jucha

Pereira
Letícia Jucha

Pereira
09/01/2023 07/01/2022

Implanta
Informática Ltda

256/18 -
Sistema de
gestão do
Conselho

Flávio Yukio
Hayama

Marcelo Marques
da Cruz

SUPRESSÃO 19/01/2022

Editora
Negócios

Públicos do
Brasil Ltda

179/20 Dispensa Sollicita
Eduardo José

de Faria Lopes
Marcus Vinícius

Sitta
20/01/2023 19/01/2022

Fort Service
Company &
Construtora

Eireli EPP

305/20 TP 01/20
Reforma do 7º e

8º andar
Marcus Vinícius

Sitta
Marcelo Marques

da Cruz
04/02/2023 26/01/2022

Docusign Brasil
Soluções em

Tecnologia Ltda
116/21 Dispensa

Assinatura
eletrônica

Eduardo José
de Faria Lopes

Marcus Vinícius
Sitta

14/02/2023 11/02/2022



Diretoria Jurídica

      Para melhor compreensão das atividades, as
informações existentes sobre as atividades
desenvolvidas pela Diretoria Jurídica no mês de
janeiro de 2022 foram divididas por setor de
atuação:

COORDENADORIA CONSULTIVA 

       Visando a melhoria no diálogo entre o Jurídico e
os demais setores, no tocante à elaboração de
pareceres, estabeleceu-se a concentração de
solicitações através do SISDOC. No total de pareceres,
foram: 7 (sete) ao setor de Inscrição, 1 (um) ao
Financeiro, 7 (sete) ao de Licitação e 5 (cinco) ao
próprio Jurídico, para tratar de isenções nas
execuções fiscais.



Diretoria Jurídica

 COORDENADORIA DO CONTENCIOSO 

       Internamente dividido em “trabalhista” e
“cível”, temos que a primeira divisão interna
realizou duas audiências trabalhistas (Processos
nº 0011321-45.2021.5.15.0069 e nº 1001001-
12.2021.5.02.0058), pelo meio virtual, com a
presença do já Administrador Judicial como
preposto e as advogadas Marta Satto e Gabriela
Fontenelle, respectivamente Diretora e
Coordenadora.



Diretoria Jurídica

COORDENADORIA DO CONTENCIOSO 

      No tocante à elaboração de defesa escrita aos
interesses do CROSP, foram apresentados pelo setor
Trabalhista:

a) oposição de embargos à execução trabalhista com
apresentação de cálculos (Processo nº 0002334-
62.2013.5.02.0004);

b) apresentação de defesa trabalhista (Processo nº
1001444-42.2021.5.02.0064);

c) ajuizamento de inquérito trabalhista (Processo nº
0012018-66.2021.5.15.0069);

d) atuação conjunta ao setor Cível, para fornecimento de
subsídios à defesa no procedimento comum cível ajuizado
pelo sindicato dos funcionários (Processo nº 5001463-
31.2022.4.03.6100).



Diretoria Jurídica

COORDENADORIA DO CONTENCIOSO 

      Importante destacar o julgamento favorável em
segunda instância trabalhista (Processo nº
1000282-82.2021.5.02.0073), uma das várias
demandas propostas tendo como objeto o PDV
instituído em 2019, mantendo o índice de
julgamentos favoráveis ao CROSP.



Diretoria Jurídica

COORDENADORIA DO CONTENCIOSO 

      Já o setor Cível, integrante da Coordenadoria do
Contencioso, e supervisionado pela advogada Liliane
Silva, realizou as defesas necessárias nas diversas
ações propostas contra a suspensão cautelar, imposta
pela Comissão de Ética, bem como dois mandados de
segurança impetrados contra resoluções do CFO.

    Juntamente com o setor Trabalhista, realiza a
defesa na ação proposta pelo SINSEXPRO, entidade
sindical dos funcionários (Processo nº 5001463-
31.2022.4.03.6100).

   Por fim, há o acompanhamento de duas
representações junto aos Ministérios Públicos Federal
e do Trabalho.



Diretoria Jurídica

COORDENADORIA DAS EXECUÇÕES FISCAIS

      Contando com cinco mil ações em andamento,
reafirmou-se o valor de liberação de penhora, mantendo-
se o anteriormente praticado (regra geral, R$ 200,00).

             No mês de janeiro, foram confirmadas as CECONs
já marcadas para o ano de 2022 (até setembro).

            No setor de Parcelamentos, vinculado ao setor de
Execuções Fiscais, sob responsabilidade do funcionário
Artur Mariano, foram realizadas 57 simulações, que
resultaram em 35 formalizações e 28 PPJs. 

      Além disso, foram atendidos 40 pedidos de
reimpressão e 16 contatos via “fale conosco” relativos às
execuções. 



Controladoria
Área Compras/Licitações - implantação do novo
método de solicitação de compras e licitações.  

Área Financeira - atualização do controle interno
de contas a pagar e implantação da política de
diárias/reembolsos. 

     O setor de Controladoria do CROSP vem
realizando as seguintes atividades nos períodos
relacionados a janeiro e fevereiro de 2022:

 Controle Interno

 



Controladoria

Processo de Auditoria - o setor de Controladoria
intermediou a gestão de documentos e eventuais
dúvidas dos colaboradores CROSP e CFO. 

Relatório de Fechamento – análise da
demonstração financeira do período de 31/12/2021.

Revisão Analítica - para demonstrações dos
principais impactos entre os períodos de 2020 e
2021. 

 Auditoria CFO 

Parecer Controladoria: Fechamento 31/12/2021
 

 

 



Controladoria

O setor de Controladoria em conjunto com o setor
de Contabilidade está implantando a integração
entre os módulos SISCAF x SISCONT, para
efetivação da conciliação sistêmica de receita.

Integração da Receita entre módulos SISCAF x
SISCONT 

 



Diretoria Financeira

        A diretoria financeira é subdividida em:

Cobrança
Gestão e controle de arrecadação e atendimento
externo para profissionais da odontologia.

Financeiro
Gestão e controle de pagamentos gerais internos (sede
e seccionais).

Contabilidade
Gestão de lançamentos contábeis internos de todo o
fluxo financeiro realizado.



Diretoria Financeira
Fale Conosco e “e-mails” de retorno => 1.168
atendimentos

Contatos telefônicos => 492 atendimentos 

        As atividades realizadas no mês de janeiro de
2022 foram as seguintes:

Cobrança



Diretoria Financeira



Diretoria Financeira



Diretoria Financeira

Aprovado Decisão CFO – 65/2021 – 17/12/2021 

Balanço Orçamentário 2022  
Posição 31/01/22










