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O Conselho Regional de Serviço Social 12ª Região, por meio da Resolução 
CRESS nº 54/2022, publicada em 19 de dezembro de 2022, estabeleceu o 
valor da anuidade Pessoa Física a ser paga pelas/os profissionais Assistentes 

Sociais devidamente inscritas/os na jurisdição de Santa Catarina. Para 2023 o valor 
ficou definido em R$637,88 (seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Os boletos da anuidade são disponibilizados exclusivamente on-line por meio do site 
https://cress-sc.implanta.net.br/servicosonline.

Opções de pagamento Pessoa Física

A anuidade pessoa física em cota única será de R$637,88 com as seguintes opções 
de pagamento e desconto:

Mês Vencimento Desconto %   Valor c/ desconto
Jan 10/02/2023 15% (quinze por cento) R$ 542,20
Fev 10/03/2023 10% (dez por cento)  R$ 574,09
Mar 10/04/2023 05% (cinco por cento) R$ 605,99
Abr 10/05/2023 Valor integral   R$ 637,88

A anuidade pessoa física de 2023 poderá ser paga em até 10 parcelas, com valores 
iguais e sem desconto, cujas datas de vencimento serão:

Parcela  Vencimento Valor
1ª  10/02/2023 R$ 63,79
2ª  10/03/2023 R$ 63,79
3ª  10/04/2023 R$ 63,79
4ª  10/05/2023 R$ 63,79
5ª  10/06/2023 R$ 63,79
6ª  10/07/2023 R$ 63,79
7ª  10/08/2023 R$ 63,79
8ª  10/09/2023 R$ 63,79
9ª  10/10/2023 R$ 63,79
10ª  10/11/2023 R$ 63,77

OS BOLETOS DA ANUIDADE 2023 JÁ ESTÃO 
DISPONÍVEIS PARA EMISSÃO ON-LINE

https://cress-sc.implanta.net.br/servicosonline
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Opções de pagamento Pessoa Jurídica

A anuidade de pessoa jurídica em cota única será de R$ 640,01 com as seguintes 
opções de pagamento e desconto:

Mês Vencimento Desconto %   Valor c/ desconto

Jan 10/02/2023 15% (quinze por cento) R$ 544,01

Fev 10/03/2023 10% (dez por cento)  R$ 576,01

Mar 10/04/2023 05% (cinco por cento) R$ 608,01

Abr 10/05/2023 Valor integral   R$ 640,01

A anuidade pessoa jurídica de 2023 poderá ser paga em até 10 parcelas, com valores 
iguais e sem desconto, cujas datas de vencimento serão:

Parcela  Vencimento Valor
1ª  10/02/2023 R$ 64,00
2ª  10/03/2023 R$ 64,00
3ª  10/04/2023 R$ 64,00
4ª  10/05/2023 R$ 64,00
5ª  10/06/2023 R$ 64,00
6ª  10/07/2023 R$ 64,00
7ª  10/08/2023 R$ 64,00
8ª  10/09/2023 R$ 64,00
9ª  10/10/2023 R$ 64,00
10ª  10/11/2023 R$ 64,01

* A anuidade não paga em cota única até o décimo dia de maio ou parcela não quitada 
nas datas de vencimento sofrerão os seguintes acréscimos, calculados sobre o valor da 
anuidade, no mês em que for efetuado o pagamento:
I. multa de 2% (dois por cento) incidente sobre a anuidade;
II. juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

Leia a Resolução CRESS 12ª Região n° 054/2022, que fixa as anuidades de pessoa 
física e de pessoa jurídica e as taxas no âmbito do CRESS/SC, e determina outras 
providências. 

Resolução nº 54/2022 (clique aqui para acessar o arquivo em PDF).

Isenções

Pela Resolução CFESS nº 299/94, “fica dispensado do pagamento da anuidade, 
perante o CRESS de sua inscrição, a/o Assistente Social que completar 60 (sessenta) 
anos de idade” no exercício de 2023.

A normativa foi publicada em 1994, reconhecendo a capacidade produtiva, o empenho 
e a determinação de profissionais que permanecem trabalhando após completar esta 
idade, além da medida ter sido aprovada também no Encontro Nacional CFESS-CRESS 
daquele ano.

Além disso, por meio da Resolução CFESS nº 427/02, a dispensa do pagamento das 
anuidades para quem fizer 60 anos de idade, após a vigência da Resolução, passou a 
ser concedida automaticamente pelo CRESS, sem qualquer exigência de formulação 
de pedido ou requerimento, isto é, a/o Assistente Social não precisa fazer a solicitação 
ao Regional.

https://cress-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-054.2022-Fixa-anuidade-2023-revisada.pdf


Expediente:  Este boletim é uma publicação do CRESS 12ª Região - Gestão 2020-2023.
Comissão de Comunicação: Cassiano Ferraz, Claudia Mara Fronza da Silva, Débora Ruviaro 
e Flávia de Brito Souza.

Diagramação: Cassiano Ferraz - Assessor de Comunicação (comunicacao@cress-sc.org.br)

CRESS 12ª REGIÃO - Rua dos Ilhéus, nº 38 - Ed. APLUB - Sl. 1005
Centro - Florianópolis/SC - CEP 88010-560

Telefone: (48) 3224-6135 - E-mail: cress@cress-sc.org.br
Atendimento Externo: Seg/Sex das 10h às 16h

ATENÇÃO: Em alguns modelos de telefones móveis o sistema poderá apresentar um 
erro. É necessário ter instalado no celular um aplicativo gerador de PDF.

Caso tenha dificuldade para emitir o boleto veja o passo a passo no link a seguir: 
Como emitir seu boleto.

“É importante destacar ainda que a anuidade é um tributo obrigatório que o Estado 
instituiu para viabilizar a fiscalização do exercício profissional de várias categorias. Ao 
delegar aos conselhos de profissão regulamentada a ação inerente do Estado, que é a 
de fiscalização, essa anuidade constitui a base financeira do Conjunto CFESS/CRESS.

Uma das distinções do Serviço Social das demais categorias profissionais no país é 
que a definição do patamar mínimo e máximo a ser praticado no valor das respectivas 
anuidades, bem como a definição da destinação dos recursos financeiros advindos destas 
anuidades é decidida anualmente e democraticamente no fórum máximo de deliberação 
da categoria, os Encontros Nacionais.

Ou seja, é com esse recurso que o Conjunto desempenha a fiscalização do 
exercício profissional, para fortalecer a profissão de Assistente Social como profissão 
regulamentada e, por consequência, o projeto ético-político.

Isso possibilita à categoria ser reconhecida e respeitada pela sociedade pela defesa 
intransigente da liberdade como o direito de escolher entre alternativas existentes; 
da democracia como a socialização da participação política, da cultura e da riqueza 
produzida coletivamente; dos direitos humanos como estratégia para a construção de 
nova ordem social emancipatória.”

Fonte: http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1346

Lembramos que os boletos da anuidade não são mais enviados pelos Correios e devem 
ser emitidos nos Serviços On-line na página do CRESS SC.

Aproveite para acessar seus dados junto ao CRESS/SC e atualizá-los!

https://cress-sc.org.br/anuidade-2023-como-emitir/
http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1346
https://cress-sc.implanta.net.br/servicosonline
https://cress-sc.implanta.net.br/ServicosOnline/Campanha/CampanhasPagamento/LoginCampanha/

