
 

 

 
CARTA AMPLIADA  

SECCIONAL DE CASCAVEL - CRESS/PR 

  
 

Considerando a atual pandemia pelo Coronavírus COVID-19 e sua gravidade, 
cientes do conjunto de decretos e portarias do Ministério da Saúde (Nota Técnica 
Conjunta Nº 02/2020 - PGT/CODEMAT/CONAP do Ministério Público do 
Trabalho) e do Governo do Estado do PR (decreto nº 4230/2020), que orientam 
a prevenção no atual contexto, o Conselho Regional do Serviço Social através 
da Seccional Cascavel vem prestar orientações quanto à atuação do assistente 
social nos espaços de trabalho, sustentando-se na Resolução CFESS 493/2006, 
o qual dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional.  
 

O Conselho Regional do Serviço Social – CRESS/PR é uma autarquia federal 
com Jurisdição, regido pelas legislações vigentes e pelo Estatuto do conjunto 
CFESS/CRESS sendo dotada de personalidade jurídica de direito público, que 
assume atribuições legais, éticas e políticas e tem por objetivos principais: 
fiscalizar, defender e disciplinar o exercício profissional dos Assistentes Sociais 
em prol da qualidade dos serviços prestados aos usuários, destacando-se a 
observância da Lei de Regulamentação da Profissão, Lei nº 8.662, de 7 de junho 
de 1993, e do Código de Ética Profissional. A Seccional Cascavel é uma 
extensão administrativa do conselho CFESS/CRESS que compreende 138 
Municípios divididos em 6 NUCRESS (Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco 
Beltrão, Toledo, Umuarama e Campo Mourão) e neste território desempenha as 
atribuições legais do conselho da categoria profissional dos/as Assistentes 
Sociais. 
 

Destaca-se que Serviço Social é uma profissão que está diretamente 
relacionada ao atendimento aos usuários das políticas sociais, inclusive em 
situações de calamidade pública, conforme artigo 3º do Código de Ética do 
Assistente Social: “Art. 3º - São Deveres do Assistente Social: [...] d) Participar 
de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 
atendimento e defesa de seus interesses e necessidades.” Este dever colocar, 
portanto, o/a profissional Assistente Social no rol de profissionais que atuam no 
combate da pandemia causada pela COVID-19. 
 

O exercício profissional dos/as Assistentes Sociais está submetido às 
legislações gerais que dispõe sobre sua regulação e proteção ao trabalho. Pela 
característica de seu trabalho, apresenta uma relação direta com o público e 
neste sentido, frente ao contexto da pandemia o conjunto CFESS/CRESS tem 
deliberado e normatizado orientações adicionais que resguardem a saúde de 
profissionais Assistentes Sociais e usuários frente ao atendimento.  
 

A Seccional reafirma a importância do isolamento social como medida pública 
recomendada pela Organização Mundial de Saúde e de maior eficiência. 



 

 

Contudo, nos serviços essenciais em que se encontra o profissional Assistente 
Social recomenda-se às instituições empregadoras o cumprimento rigoroso dos 
protocolos instituídos pelas autoridades sanitárias locais, regionais e nacionais, 
apoiando e implementando um conjunto de medidas que possam evitar o 
contágio pela COVID-19.  
 

Reforçamos as seguintes orientações: O acesso à informação por parte da 
população usuária sendo o atendimento por aplicativos, telefone, uma condição 
possível,  ponderadas pelo crivo ético profissional, como forma de reduzir o 
número de contatos pessoais; porém não devem ser padronizados como único 
meio de acesso aos serviços das políticas sociais. O teletrabalho deve priorizar 
os profissionais, especialmente àqueles considerados pela OMS como público 
de risco.  
 

Frente ao atendimento pessoal nos espaços ocupacionais, reitera os cuidados 
em relação à higienização do ambiente e às restrições de circulação, conforme 
vem sendo amplamente divulgadas pelos órgãos oficiais.  O fornecimento e 
capacitação quanto ao uso de equipamentos de proteção individuais - EPIs - e 
Equipamentos de Proteção Coletivas - EPCs - aos profissionais que atuam no 
atendimento ao público ou com concentração de pessoas. 
 

Em relação aos atendimentos individualizados, os quais necessitam do 
resguardo do sigilo profissional, recomenda-se otimizar as condições de modo a 
garantir a proteção do/a profissional e também do usuário/a. 
 

O momento requer dos órgãos gestores a provisão dos serviços, equipes e 
benefícios considerando todas as medidas preventivas de contágio e de 
proteção ao trabalho. Essa ação deve respeitar a finalidade do 
serviço/equipamento diante da definição de serviços essenciais, conforme as 
normativas municipais que regulamentam a questão, bem como, Decreto 
Federal nº 10.282/2020.  
 

Considerando que o quadro de pandemia possivelmente se estenderá no tempo, 
de que muitas das medidas adotadas pelos governos são de caráter provisório 
e emergencial, frente às condições de precarização, pobreza, exclusão social e 
vulnerabilidade de um grande contingente populacional, sugerimos que as ações 
que envolvam a Política de Assistência Social no âmbito da Proteção Social 
Básica e Especial, estabeleçam um planejamento específico que possa 
minimizar os impactos da pandemia nos municípios. Neste contexto há 
possibilidade de uma redução de renda e desemprego, o que indica um aumento 
de demanda social.  Destaca-se que a interface entre a Política de Saúde e de 
Assistência Social conjuga esforços para além do momento do contágio, envolve 
uma complexidade no tratamento, reabilitação e retomada nas condições de vida 
da população e principalmente populações em situação de risco social e 
vulnerabilidade cujas medidas amplas podem não ser suficientes.  
 



 

 

No mesmo sentido considerando as características principalmente de entidades 
e do serviço público, sob o controle orçamentário e previsão de recursos faz-se 
necessário planejar em um cenário de expansão da demanda social. 
 

Destacamos que a Seccional Cascavel através do trabalho das agentes fiscais, 
se disponibiliza para esclarecer dúvidas e fornecer informações que possam 
contribuir para a melhor condução do trabalho dos Assistentes Sociais em 
segurança no atual contexto. 
 

Diante do exposto, compreendemos que o momento atual requer a soma de 
esforços de um coletivo no qual o Conselho se coloca enquanto parceiro do 
processo para substanciar as respostas sociais demandadas pelos profissionais 
Assistentes Sociais.  
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