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APRESENTAÇÃO 
 

A gestão do CRESS PR - 11ª Região - Tempo de Resistir: Nenhum Direito a Menos (2017-

2020) apresenta o Relatório Descritivo da pesquisa sobre o “Perfil Profissional do/a Assistente 

Social do Paraná”, realizada com o objetivo principal de coletar dados para subsidiar proposta 

de revisão da Política Nacional de Enfrentamento à Inadimplência do Conjunto CFESS/CRESS 

apresentada no Encontro Descentralizado Região Sul, realizado nos dias 04,05 e 06/08/2017, na 

cidade de Florianópolis/SC,  e no 46% Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, realizado 

nos dias 07, 08, 09 e 10/09/2017, na cidade de Brasília/DF . 

A pesquisa foi realizada sob a coordenação da Comissão Administrativo Financeira e o 

Grupo de Trabalho de Anuidade e Enfrentamento à Inadimplência do CRESS-PR - 11ª Região, 

também responsáveis pela sistematização dos dados e emissão do Relatório Descritivo. 

O estudo do perfil dos/as assistentes sociais do Paraná é parte da proposta de gestão 

que pretende realizar outras pesquisas complementares a esta com a finalidade de ampliar e 

fortalecer os espaços democráticos de participação da categoria no planejamento das ações 

políticas e administrativo financeiras do Conselho. 
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METODOLOGIA DA COLETA DE DADOS 
 

Metodologicamente foi elaborado um questionário contendo 28 (vinte e oito) questões, 

abertas e fechadas, direcionadas às/aos assistentes sociais de todo o Paraná para a construção 

de um perfil. Constaram nesta pesquisa, questões como: atividade ou inatividade das/dos 

profissionais no CRESS-PR, vínculo com qual Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social – 

NUCRESS, qual é a faixa de rendimentos, vínculo empregatício, jornada de trabalho, 

conhecimento de legislação profissional, participação política, situação de pagamento da 

anuidade e por fim, um espaço para livre manifestação, visando sugestões à atual gestão do 

CRESS-PR “Tempo de Resistir: Nenhum Direito a Menos”. 

A pesquisa utilizou a divisão geopolítica atual do Conselho Regional de Serviço Social do 

Paraná – CRESS-PR, dividida entre a sede em Curitiba, a Seccional de Londrina e os Núcleos do 

Conselho Regional de Serviço Social – NUCRESS, espaços descentralizados de participação que, 

nos últimos anos vem se consolidando, com a promoção de atividades de representatividade e 

organização política da categoria dos assistentes sociais do Paraná. 

Partindo dos dados cadastrais existentes no CRESSPR, com recorte realizado em 

13/06/2017, somavam 10.625 assistentes sociais inscritos e destes 7.554 ativos. Para efeito da 

remessa dos formulários da pesquisa, a base utilizada foi de 6.966 e-mails cadastrados. Destes 

15% eram inválidos, perfazendo um total de 1.045. Assim, a base para a pesquisa utilizada foi 

de 5.921 profissionais. 

O CRESS PR enviou os formulários em lotes, através de e-mail institucional do Conselho 

(pesquisa@cresspr.org.br), com prazo para respostas pela categoria no período compreendido 

entre de 25/06/2017 a 30/11/2017. 

Retornaram 1.350 formulários de pesquisa preenchidos pelos/as Assistentes Sociais, 

correspondendo a uma amostragem de 23% do total de emails válidos enviados. 

A seguir apresentamos os resultados de acordo com as questões perguntadas: 
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1 - Referência Geopolítica dos/das Assistentes Sociais 

Tabela 1: Sede/Seccional/NUCRESS que estão vinculados 

Itens Frequência % 

Apucarana 35 2,60 

Campo Mourão 28 2,10 

Cascavel 68 5,04 

Cianorte 19 1,41 

Cornélio Procópio 19 1,41 

Curitiba 396 29,33 

Foz do Iguaçu 38 2,81 

Francisco Beltrão 36 2,67 

Guarapuava 50 3,70 

Irati 10 0,74 

Ivaiporã 18 1,33 

Jacarezinho 15 1,11 

Litoral 31 2,30 

Londrina 188 13,93 

Maringá 77 5,70 

Não sei 18 1,33 

Paranavaí 57 4,22 

Pato Branco 26 1,93 

Ponta Grossa 105 7,77 

Telêmaco Borba 18 1,33 

Toledo 50 3,70 

Umuarama 37 2,73 

União da Vitória 11 0,81 

Total 1350 100 

 

Os resultados mais expressivos, mostraram que do total de profissionais que 

responderam a pesquisa, 43,26% estão vinculadas/dos diretamente a sede do CRESS-PR e a 

Seccional de Londrina. Em seguida, as regiões mais significativas foram Ponta Grossa (7,77%); 

Maringá (5,70%), Cascavel (5,04%), Paranavaí (4,22%) e Guarapuava (3,70%). A somatória de 

todas as outras regiões ficou em 29,03%, contando com 1,33% que não souberam responder.  
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2 - Dados Pessoais 

2.1 Faixa Etária dos/as entrevistados/as 

Tabela 2: Faixa Etária 

Itens Frequência % 

Até 20 anos 1 0,07 

20 a 24 anos 73 5,40 

25 a 34 anos 592 43,85 

35 a 44 anos 392 29,04 

45 a 59 anos 275 20,37 

60 anos ou mais 17 1,26 

Total 1350 100 

 

Estes dados demonstram a predominância de um perfil jovem dos/as assistentes sociais 

do Paraná, pois, 43,85% estão entre 25 e 34 anos e 29,04%, entre 35 e 44 anos, totalizando uma 

maioria de 72,89%.  

 

2.2 Estado Civil 

Tabela 3: Estado Civil 

Itens Frequência % 

Solteira/o 415 30,74 

Casada/o 623 46,15 

Divorciada/o 94 6,97 

União estável 168 12,45 

Viúva/o 12 0,89 

Separada/o 27 2,00 

Outro 8 0,59 

Não quero responder 3 0,22 

Total 1350 100 

 

A pesquisa demonstra que a maioria dos/as assistentes sociais da pesquisa são 

casados/as (46,15%) ou vivem em União Estável (12,45%), somando 58,60%. As/os profissionais 

solteiras/os somaram 30,74%. 
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2.3 - Raça e Etnia 

Tabela 4: Pertença Étnica Racial 

Itens Frequência % 

Branca 945 70,00 

Parda 289 21,41 

Preta 66 4,89 

Asiática 15 1,11 

Indígena 6 0,45 

Outra 11 0,80 

Não quero responder 18 1,34 

Total 1350 100% 

 

Ao declarar-se sobre a sua pertença étnico-racial temos uma predominância branca 

(70,00%) diferindo dos dados da população nacional, que na Pesquisa PNAD 2014, 45,5% se 

declararam como de cor branca. Cabe ressaltar que esse resultado coincide com a pesquisa do 

CFESS (2005), quando 72,14% dos/as assistentes sociais de todo o Brasil se declararam de cor 

branca. Pardas e pretas somam 26,30% e os que responderam “outra” que não se reconhecem 

nas opções dadas ou não quiseram responder foram 2,14%. 

 

3 - Renda1 

Tabela 5: Renda mensal bruta individual 

Itens Frequência % 

Até 2 SM 284 21,00 

3 a 5 SM 686 50,80 

6 a 8 SM 137 10,10 

9 a 11 SM 78 5,80 

12 ou mais SM  40 3,00 

Não tenho renda 66 4,90 

Outro  59 4,40 

Total 1350 100,00 

 

      Com respeito à situação econômica dos/as profissionais assistentes sociais ativos no 

CRESS PR/2017 (tabela 5) temos o seguinte perfil de renda bruta individual em termos de 

                                                           
 

1 A base de cálculo utilizada pela pesquisa foi o salário-mínimo nacional. 
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predominância nesta pesquisa: 50,80%, recebem entre 3 e 5 salários-mínimos e 21,00%, 

recebem até 2 salários mínimos. Estes dois segmentos atingem 71,80% do total de profissionais 

pesquisados. O primeiro (entre 3 e 5 salários), recebe salários considerados dentro da lógica do 

mercado de trabalho atual, porém o segundo (até 2 salários), revelam uma situação de salários 

baixos e que, em tese, pode precarizar as condições de trabalho e a relação dessas/es 

profissionais com o Conselho. Do restante, temos: 10,10% recebendo entre 6 e 8 salários-

mínimos, 5,80% recebendo entre 9 e 11 salários-mínimos e, por fim, 3,00% acima de 12 salários-

mínimos. Juntando as respostas “outros” e “não tenho renda”, somam-se 9,30%. 

 

Tabela 6: Renda mensal bruta Familiar 

Itens Frequência % 

Até 2 SM 123 9,10 

3 a 5 SM 604 44,70 

6 a 8 SM 309 22,90 

9 a 11 SM 140 10,40 

12 ou mais SM  136 10,10 

Outro  38 2,80 

Total  1350 100,00 

   

Já na amostragem de renda mensal familiar (tabela 6), a pesquisa indica que 44,70% 

dos/as respondentes, tem uma renda familiar entre 3 e 5 salários-mínimos, 22,90% entre 6 e 8 

salários-mínimos, 10,40% entre 9 e 11 salários-mínimos, 10,10% com renda familiar maior que 

12 salários-mínimos e, por fim, 9,10% com até 2 salários-mínimos (“outro” com 2,80%). Em 

comparação com a tabela de renda individual, percebe-se que os rendimentos entre 3 e 5 

salários-mínimos ainda representam a maioria, sendo que em outras faixas de rendimentos o 

aumento foi um pouco mais significativo. Destaca-se a faixa de renda familiar de até 2 salários 

mínimos, que ficou em 9,10%, indicando que permanecem as dificuldades dessas/es 

profissionais, no que se refere às condições de trabalho e por consequência, a relação com o 

Conselho Profissional. 
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4 - Formação Profissional 

Tabela 7: Formação profissional – Titulação  

Itens Frequência % 

Graduação  370 27,40 

Especialização 830 61,50 

Mestrado 109 8,10 

Doutorado 33 2,40 

Pós Doutorado 8 0,60 

Total 1350 100,00 

 

Aponta-nos a pesquisa, quanto a titulação dos/as profissionais (tabela 7), que 61,50% 

dos/as assistentes sociais que responderam à pesquisa, cursaram Pós-Graduação em nível de 

especialização, 27,40% somente graduação, 8,10% mestrado e 2,40 doutorado. Somando-se as 

titulações de pós-graduação até doutorado, temos um índice de 72,00% de assistentes sociais 

que foram além da graduação, procurando aprimoramento profissional, revelando uma 

preocupação com a qualificação e educação continuada, o que demonstra ser um/a profissional 

comprometido/a com a relação teórico-metodológica de sua prática profissional. 

 

Tabela 8: Tempo de formação Bacharelado em Serviço Social. 

Itens Frequência % 

Até 5 anos 580 43,00 

6 a 10 anos 355 26,30 

11 a 15 anos 212 15,70 

16 a 20 anos 71 5,30 

21 a 25 anos 52 3,90 

26 a 30 anos 36 2,70 

31 e acima 44 3,30 

Total 1350 100,00 

 

Quanto ao tempo de formação (tabela 8), temos: 43,00% até 5 anos, 26,30% entre 6 e 

10 anos, 15,70% entre 11 a 15 anos, e a soma de todos os outros ficou em 15,20%, 

demonstrando que, a maioria está exercendo a profissão recentemente. 
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5 - Vínculo Empregatício 

Tabela 9: Natureza da Instituição do principal vínculo 

Itens Frequência % 

Autarquia federal 21 1,56 

Cooperativa 4 0,30 

Economia mista 17 1,26 

Filantropia 94 6,96 

Fundação  15 1,11 

Instituição científica cultural 3 0,22 

Privada 105 7,78 

Pública Estadual 212 15,70 

Pública Federal  75 5,56 

Pública Municipal 563 41,70 

Terceiro setor 110 8,15 

Não se aplica 79 5,85 

Outra 52 3,85 

Total 1350 100,00 

 

Em relação a natureza institucional (tabela 9), a qual as/os assistentes sociais estão 

vinculados, temos como principal empregador, a gestão pública municipal (41,69), seguida pela 

gestão estadual (15,67%), filantropia e terceiro setor (15,11%), gestão federal, somando-se a 

autarquia (7,12%), setor privado (7,78%), complementado pela soma dos outros segmentos que 

somam 12,63%, não representando uma amostra significativa. Isto mostra que os vínculos 

empregatícios das/dos assistentes sociais permanecem, em sua maioria, em órgãos/gestores 

públicos. 
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Tabela 10: Tipo de vinculo  

Itens Frequência % 

Cargo em comissão 38 2,81 

Celetista 242 17,92 

Contrato de trabalho 156 11,56 

Contrato temporário 35 2,60 

Cooperativa 4 0,30 

Estatutário 673 49,85 

Regime Jurídico Único 34 2,52 

Serviço Prestado 22 1,63 

Voluntário 9 0,67 

Não se aplica 82 6,06 

Outro 55 4,07 

Total 1350 100,00 

 

Na tabela 10, temos uma maioria de profissionais em regime estatutário (49,85%), 

seguido por contratação em CLT (17,92%) e contrato de trabalho (11,56%). Os demais somados, 

atingem 20,67%.  

 

Tabela 11: Tempo de vínculo empregatício como Assistente Social 

Itens Frequência % 

Nunca tive vínculo 103 7,63 

Até 5 anos 587 43,48 

6 a 10 anos 348 25,78 

11 a 15 anos 173 12,81 

16 a 20 anos 42 3,11 

21 a 25 anos 38 2,81 

26 a 30 anos 37 2,74 

Acima de 31 22 1,63 

Total 1350 100,00 

 

Em relação ao tempo de atuação, os dados mais expressivos, estão representados por: 

43,48% trabalha no máximo até 5 anos, 25,78% entre 6 e 10 anos e 12,81% entre 11 e 15 anos. 

Os demais somam  17,93%. Interessante ressaltar que a maioria (69,26%), são considerada/os 

recentes na atuação como assistentes sociais. 
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6 - Relação com o Exercício da Profissão de Assistente 

Social 

Tabela 12: Jornada de trabalho semanal  

Itens Frequência % 

Menos de 20 horas 29 2,15 

20 horas 54 4,00 

24 horas 10 0,74 

30 horas 662 49,04 

40 horas 414 30,67 

Mais de 40 horas 60 4,44 

Não se aplica 85 6,30 

Outra  36 2,67 

Total 1350 100,00 

 

A tabela 12 revela que, 49,04% das/dos profissionais cumprem 30 horas semanais; 

30,67% cumprem 40 horas; 4,44% fazem mais de 40 horas; 4,00% 20 horas; 2,15% menos de 20 

horas e 0,74% 24 horas semanais. Os itens “não se aplica” e “outra” somaram 8,97%. Pelo 

resultado percebe-se um certo equilíbrio entre quem cumpre 30 horas e quem cumpre 40 horas 

semanais, com certa vantagem para as/os que responderam que cumprem 30 horas. Isto 

demonstra que, com organização e mobilização, apesar de alguns reversos, a categoria obteve 

conquistas. Interessante ressaltar, que dentre as/os respondentes que indicaram “outra”, temos 

as mais variadas situações, mas  o que mais chamou a atenção, são profissionais que 

responderam cumprir carga horária superior a 40 horas semanais. 

 

Tabela 13: Cargo que ocupa tem a nomenclatura "Assistente Social" ou "Analista de 
Serviço Social" 

Itens Frequência % 

Não  67 4,96 

Sim 1007 74,59 

Outra 132 9,78 

Não se aplica 144 10,67 

Total 1350 100,00 

 

A tabela 13, nos traz respostas a respeito da nomenclatura dada as/os profissionais de 

Serviço Social em seus espaços sócio-ocupacionais. De acordo com as respostas,  74,59% 

(maioria), respondeu “sim” para as nomenclaturas mencionadas na pergunta; 4,96%, respondeu 

“não”; 10,67% “não se aplica” e a opção “outra”, 9,78%. Dentre as respostas na opção “outra”, 
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temos uma variedade de outras nomenclaturas, as quais as/os profissionais se reconhecem, 

como por exemplo: Professora/docente de Serviço Social; Agente profissional Assistente Social; 

Analista de projetos, seguro social, judiciário; Cargo de Chefia; Residente Técnica - Assistente 

Social; Gestor Social; Assistente Social, entre outros. Interessante observar que, dentre as/os 

profissionais que marcaram a opção “outra”, um número razoável escreveu “Assistente Social”, 

demonstrando dificuldades de compreensão no preenchimento do formulário, assim como 

as/os que sinalizaram “cargos de chefia” como sendo outra nomenclatura para a profissão.   

 

Tabela 14: Conhecimento da Legislação Profissional (ter o mínimo de domínio para 
uso diário) Múltipla escolha.  

Itens SIM % 
Muito 
Pouco 

% NÃO % Total 
Total 

% 

Diretrizes Curriculares 624 46 141 10,44 585 43,33 1350 100 

Lei 8662/93 - Lei de 
Regulamentação 

1228 90,96 100 7,41 22 1,63 1350 100 

Código de Ética profissional 1313 97,96 30 2,22 7 0,52 1350 100 

Legislação que respalda o 
cotidiano profissional 

1107 82 194 14,37 49 3,63 1350 100 

Resolução 493/2006 695 51,5 453 33,56 202 14,97 1350 100 

Resolução 590/2010 552 40,89 540 40 258 19,11 1350 100 

Resolução 354/1997 430 31,85 548 40,59 372 27,78 1350 100 

Resolução 690/2014 476 35,26 561 41,55 313 23,18 1350 100 

Resolução 777/2016 464 34,37 544 40,3 342 25,33 1350 100 

 

 Em relação ao conhecimento que as/os profissionais têm sobre a legislação que legitima 

a atuação profissional (tabela 14), percebe-se que em sua maioria, as/os assistentes sociais 

demonstram conhecimento. Responderam “sim”: 97,96% para o Código de Ética Profissional,  

90,96% para a Lei 8662/93, 82,00% para leis que respaldam o cotidiano profissional, 51,50% 

para a Resolução CFESS 493/2006 (que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício 

profissional), 40,89% para a Resolução CFESS 590/2010 (que regulamenta procedimentos para 

aplicação de multas por descumprimento da Lei 8.662/93), 35,26% para a Resolução CFESS 

690/2014 (que estabelece os patamares mínimos e máximos para fixação da anuidade), 34,37% 

para a Resolução 777/2016 (que instituiu a política nacional de combate à inadimplência e, 

finalmente, 31,85% para a Resolução CFESS 354/1997 (que dispõe sobre a aplicabilidade de 

suspensão do exercício profissional por débito no Conselho). Logo em seguida, vêm as/os 

profissionais que responderam que conhecem “muito pouco” e em último lugar as/os que 

demonstraram desconhecer totalmente, que foi minoria. 
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7 - Participação Política 

Tabela 15: Atualmente têm alguma participação Política 

Itens Frequência % 

Não  951 70,40 

Sim 399 29,60 

Total 1350 100 

 

Do total de profissionais que responderam à pesquisa, 399 profissionais (Tabela 15) 

afirmaram ter alguma forma de participação política, correspondendo à 29,60% do cenário 

pesquisado. 

 

Tabela 16: Se a sua resposta anterior for afirmativa, favor indicar qual/is Participação 
Política (múltipla escolha) 

Itens SIM % 

Diretrizes Curriculares 624 46 

Lei 8662/93 - Lei de 
Regulamentação 

1228 90,96 

Código de Ética profissional 1313 97,96 

Legislação que respalda o 
cotidiano profissional 

1107 82 

Resolução 493/2006 695 51,5 

 

Dos 29,60% (Tabela 15) que afirmaram ter alguma forma de participação política temos, 

57,84% que indicaram o movimento da própria categoria como espaço de participação política; 

20,38% indicaram a participação em movimentos sociais, 13,32% indicaram a participação em 

movimento sindical e 8,46% em movimentos partidários, totalizando 42,16% (Tabela 16), dados 

que demonstram participação dos/as profissionais em movimentos para além do movimento 

interno da categoria. 

 

Tabela 17: Outras participações apontadas:  

Associações 3 

Colegiado Estadual de Gestores Municipais 1 

Coletivos 1 

Comitê de Enfrentamento à Violência 1 

Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas (Conselho Municipal da 
Criança e Adolescente- CMDCA, Conselho Municipal de Assistência 

28 
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Social - CMAS, Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMI, 
Conselho Municipal de Saúde - CMS e Conselho da Cidade 

Cooperativas 1 

Fóruns 3 

Movimento Sociais (Cultura, ONG, Familiar Cristão, Feminista, 
Popular/Social) 

8 

Total 46 

 

Das outras participações apontadas, destaca-se a participação dos/as assistentes sociais 

pesquisados/as nos Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos.   

 

Tabela 18: Favor indicar abaixo qual a frequência com que participa 

Itens Frequência % 

Bimestral 78 18,90 

Mensal 182 44,06 

Quinzenal 31 7,50 

Semanal 55 13,32 

Semestral  67 16,22 

Total 413 100,00 

 

Quanto a frequência da participação, 44,06% dos/as pesquisados/as indicaram a 

participação mensal, seguido de 18,90% bimestral, 16,22% semestral, 13,32% semanal e 7,50% 

quinzenal (Tabela 18) 

 

Tabela 19:  Ainda sobre Participação Política, se respondeu que participa de 
Movimento da categoria de Assistente Social, aponte abaixo quais: (Múltipla 

escolha) 

 Itens Frequência % 

Câmaras Temáticas/CRESS 316 30,15 

Comissões Internas do CRESS PR 281 26,81 

Seccional 22 2,10 

NUCRESS 278 26,53 

Outros 151 14,41 

 Total 1048 100,00% 

 

As Câmaras Temáticas, Comissões e Núcleos do CRESS PR, foram apontados por 57,85% 

(Tabela 19) dos/as profissionais como sendo espaços de participação política, seguido dos 

movimentos sociais (20,38%), sindicais (13,32%) e partidários (8,46%). 
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Tabela 20: Outros 

Assembleias e preparatórios para descentralizado 

Conselho Municipal/Estadual  

Comitê Local do Programa Família Paranaense, Conselho Escolar no Colégio. 

Eventos do CRESS  

Fóruns  

Gestão 

RASS/grupo de estudo 

Movimento Estudantil 

Sindicato da categoria de professor 

Sindicato dos Assistentes Sociais do Paraná 

  

Ainda foram apontados outros espaços de participação como as Assembleias e 

encontros da categoria, conselhos, comitês, fóruns, gestão, grupo de estudos, movimento 

estudantil e sindicatos (Tabela 20). 

 

8 - Anuidade e Inadimplência 

Tabela 21: Atualmente está em dia com a anuidade do seu CRESS/PR? (anuidade até 
2016 está quitada?) 

Itens Frequência % 

Não 306 22,70 

Sim 1044 77,30 

Total 1350 100,00 

 

Para a pergunta referente a adimplência da anuidade, 77,30% respondeu estar em dia e 

22,70%, não estar. 

 

Tabela 22:  Se respondeu não, informe quanta/s anuidade/s estão em aberto 

Itens Frequência % 

Um ano 148 47,75 

Dois anos 94 30,32 

Três anos 42 13,55 

Quatro anos 10 3,22 

Cinco anos ou mais 16 5,16 

Total 310 100,00 
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Apesar de 306 profissionais pesquisados/as (Tabela 21) responderem que não 

estavam em dia com a anuidade, na tabela 22, 310 profissionais responderam sobre a 

quantidade de anuidades em aberto, destes 47,75% responderam estar há um ano com 

as anuidades em atraso, demonstrando que desconhecem que o ano vigente, mesmo 

sem estar pago, não é considerado como inadimplente. Na sequência, 30,32% 

responderam que estão inadimplentes há dois anos; 13,55%, há três anos; 5,16% há 

cinco anos ou mais e 3,22% há quatro anos (Tabela 22). 

 

Tabela 23: Pode indicar abaixo qual/is o/s motivo/s que a levou a inadimplência? 
(Múltipla escolha) 

Itens Frequência % 

Comprometimento da renda 232 44,02 

Data de vencimento em período difícil para pagar 30 5,69 

Situação familiar 110 20,87 

Não recebimento de boleto - carnê 18 3,42 

Esquecimento 23 4,36 

Outros 114 21,64 

Total 527 100,00% 

 

Aqui o dado mais significativo se refere a porcentagem de profissionais (44,02%) que 

entendem que a anuidade não está adequada aos seus rendimentos, isto é, que o valor da 

anuidade compromete a sua renda. Em seguida, temos a situação familiar apontada como causa 

de inadimplência, em 20,87% totalizando 64,89% (Tabela 22). Os que responderam outros 

motivos ficou em 21,64% e podem ser verificados abaixo. 

 

Tabela 24: Outros motivos apontados 

Afastamento do campo de atuação profissional 

Alto valor da anuidade 

Poucas oportunidades de trabalho 

Insatisfação com a atuação do Conselho 

Mudança de endereço 

Falta de piso salarial para a categoria 

Desemprego 

Impossibilidade de débito automático 

Nao recebimento do carnê 

Solicitação de cancelamento da inscrição, sem resposta do Conselho 



 

 

 
-   20   - 

Problemas de saúde 

Boleto não permite fazer o pagamento após a data, sendo necessário a 
emissão de novo boleto 

Transferência de estado 

Não sei como negociar o pagamento em atraso 

 

Tabela 25: Você tem conhecimento da finalidade da cobrança do tributo obrigatório 
(anuidade * Lei 8.662/93 ) do CRESS/PR? 

Itens Frequência % 

Não 622 46,10 

Sim 728 53,90 

Total 1350 100,00% 

 

Ao perguntar sobre a finalidade da cobrança da anuidade, enquanto tributo obrigatório, 

53,90% dos/as profissionais pesquisados/as (Tabela 25) responderam conhecer seu propósito.  

 

Tabela 26: Se você respondeu sim (na pergunta anterior), liste abaixo para qual 
finalidade deve ser utilizado o recurso proveniente das anuidades (tributo). Múltipla 

escolha. 

Itens Frequência % 

Ações políticas em defesa da profissão, das políticas 
sociais e direitos humanos 

42 6,4 

Orientação, Fiscalização e defesa da profissão 300 45,66 

Administrativo Financeiro 130 19,79 

Capacitação da Categoria 91 13,85 

Descentralização das ações do Conselho 18 2,74 

Defender os interesses da categoria 51 7,76 

Outros 25 3,8 

Total 657 100,00% 

 

Para os que responderam que tem conhecimento sobre a finalidade da cobrança, 

45,66% listaram a orientação, fiscalização e defesa da profissão; 19,79% administrativo-

financeiro; 13,85% capacitação para a categoria; 7,76%, defender os interesses da categoria; 

6,40% ações políticas em defesa da profissão, das políticas sociais e dos direitos humanos; 3,80% 

outros e 2,74%  a descentralização das ações do Conselho. 
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Tabela 27: Das possibilidades abaixo, quais você aprovaria para resolver a questão 
da inadimplência? Múltipla escolha 

Itens Frequência % 

Alteração da data de vencimento 85 3,86 

Maior desconto para pagamento a vista  634 28,81 

Maior número de parcelas  311 14,14 

Redução do valor da anuidade  1105 50,23 

Outra  65 2,96 

Total 2200 100 

 

 Conforme a Tabela 27, os/as profissionais pesquisados apontaram a redução do valor 

da anuidade (50,23%) como a principal possibilidade para redução do índice de inadimplência; 

seguido de maior desconto para o pagamento à vista (28,81%); maior número de parcelas 

(14,14%) e alteração da data de vencimento (3,86%).  

 

9 - Sugestões 

Tabela 28: Sugestões apontadas com mais frequência: 

Itens 

Comunicação, divulgação, site e Revista do CRESS PR 

Pesquisa sobre o perfil profissional e as principais áreas de atuação 

Cursos de Capacitação 

Intensificação da fiscalização do exercício profissional 

Construir estratégias com os empregadores para flexibilizar a participação dos/as 
assistentes sociais nos eventos da categoria 

Implantação de benefícios como plano de saúde, seguros, convênios, serviços como 
apoio psicológico, segurança e assessoria jurídica. 

Valor da anuidade proporcional ao salário do/a profissional 

Intensificação das ações pelos NUCRESS com palestras, debates e atuação na defesa da 
profissão, do exercício profissional e as condições de trabalho 

Plenárias Deliberativas descentralizadas 

Fortalecimento dos NUCRESS com divulgação para a categoria. Muitos não sabem qual 
o seu núcleo de referência 

Realizar mais pesquisas sobre a categoria profissional 

Maior proximidade com a categoria e descentralização das ações do CRESS 

Lutar pelas 30 horas e piso salarial 

Política de anuidade diferenciada para desempregados/as 

Transparência na Gestão do CFESS-CRESS 
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 Na conclusão da pesquisa, em questão aberta, os/as profissionais pesquisados 

registraram sugestões para a atual gestão do CRESS PR, catalogados na Tabela 28, de 

acordo com a frequência dos registros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa só foi possível considerando a pronta participação e respostas dos/as 

assistentes sociais do Paraná e, neste sentido, a gestão Tempo de Resistir: Nenhum Direito a 

Menos agradece à todos/as os/as profissionais que responderam ao questionário. 

Os dados demonstram que os/as assistentes sociais do Paraná têm entre 25 e 34 anos, 

são casados/as, de cor branca, com renda individual entre dois e cinco salários mínimos.  

Apresentam a titulação de especialista com tempo de formação até cinco anos, tendo 

como principal empregador a gestão pública municipal com tipo de vínculo empregatício 

estatutário e tempo de vínculo equivalente ao da formação. Na sua maioria cumpre a jornada 

de trabalho de 30 horas semanais e ocupa o cargo de assistente social. 

Responderam conhecer a legislação profissional com maior conhecimento da Lei que 

regulamenta a profissão e o Código de Ética Profissional, com menor conhecimento das 

resoluções que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional, aplicação 

de multas por descumprimento da Lei 8.662/93, Política Nacional de Enfrentamento à 

Inadimplência e aplicabilidade de suspensão do exercício profissional por débito no Conselho. 

Afirmaram ter participação política com maior concentração no movimento da própria 

categoria profissional com frequência mensal nas Câmaras Temáticas, Comissões, Núcleos e 

Seccional do CRESS PR. 

Sobre a anuidade, os/as profissionais que responderam estar inadimplentes, estão há 

um ano em atraso com o pagamento e o principal motivo da inadimplência é o 

comprometimento de renda, seguido de situação familiar. Conhecem a finalidade da cobrança 

da anuidade, indicando como principal ação a de orientação, fiscalização e defesa da profissão, 

contudo, uma parcela significativa respondeu não ter conhecimento da finalidade da cobrança 

da anuidade. 

Para o enfrentamento à inadimplência, apontaram a redução do valor da anuidade como 

principal estratégia, em contrapartida, a intensificação da fiscalização do exercício profissional, 
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cursos de capacitação, ampliação dos mecanismos de comunicação, descentralização das ações 

foram algumas das sugestões registradas para a gestão do Conselho. 

 Este Relatório Descritivo teve como objetivo apresentar os dados coletados na pesquisa 

sobre o “Perfil Profissional dos/as Assistentes Sociais do Paraná, contudo, não pretendeu fazer 

a análise dos dados, disponibilizando as informações como fonte de pesquisa e subsídios para 

as ações de planejamento do CRESS PR. 


