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EIXO: ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – 8 prioridades/ 30 novas propostas/ 4 novas recomendações. Total 42 

DELIBERAÇÃO MANTER EXCLUIR NOVA REDAÇÃO RESP. 

1. Manter ações de enfrentamento às requisições de 

emissão de laudos e pareceres por parte de instituições do 

Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público 

às profissionais que não sejam vinculados a tais 

instituições. 

Responsabilidade: Cfess-Cress 

 

 

  Nordeste/ Centro-oeste (desdobrada em 2 propostas) 

1. Debater sobre as implicações éticas do trabalho 

profissional do/a assistente social da rede de serviço na 

relação com as instituições do sociojurídico. 

2. Manter as ações de enfrentamento às requisições de 

pareceres das instituições do sociojurídico aos 

profissionais da rede socioassistencial na perspectiva de 

evidenciar a precarização do trabalho profissional, 

relacionada à contratação pela via do banco de peritos. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

Realizar estudo para proposição de ações sobre 

requisições indevidas do sistema de justiça aos 

profissionais das políticas sociais (terceirização e banco 

de peritos; responsabilidades éticas e técnicas; 

precarização das condições de trabalho; 

responsabilidades em audiências concentradas; e contra 

laudo). 

Norte (desdobrada em 2 propostas) 

1. Debater sobre as implicações éticas do trabalho 

profissional do AS da rede de serviço quanto à natureza 

das demandas do sistema sociojurídico.   

2. Manter as ações de enfrentamento às requisições de 

pareceres das instituições do sociojurídico aos 
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profissionais da rede socioassistencial na perspectiva de 

evidenciar a precarização do trabalho profissional, 

relacionada à contratação pela via do banco de peritos, 

(encaminhando para Bandeiras de Lutas) 

Sudeste 

Manifestar posicionamento do conjunto CFESS/CRESS 

referente às requisições de laudos e pareceres a 

assistentes sociais, a partir do acúmulo do debate com o 

CNJ e CNMP, sinalizando documentos formais já 

existentes (parecer jurídico, nota do MDS e do CNJ) 

para orientação da categoria. 

 Obs.: Ao analisar essas propostas ver também a nova 

proposta n. 29 do sudeste. 

 

2. Amadurecer posicionamento do Conjunto sobre a 

atuação de assistentes sociais em comissões de avaliação 

disciplinar, de monitoramento e comissões técnicas de 

classificação previstas no SINASE e na LEP. 

Responsabilidade: Cress 

  Nordeste/ Centro-oeste/ Sul/ Norte 

3. Promover debates com as/os assistentes sociais do 

sistema prisional e do sistema socioeducativo sobre a 

atuação profissional nas comissões de avaliação 

disciplinar, de monitoramento e comissões técnicas de 

classificação previstas no Sinase e na LEP. 

Cress 

Sudeste 

Promover debates e elaborar documento de orientação 

nacional sobre a atuação de assistentes sociais em 

comissões de avaliação disciplinar, de monitoramento e 

comissões técnicas de classificação previstas no Sinase 

e na LEP. 

4. Acompanhar a implementação do cadastramento 

nacional dos campos de estágio e a fiscalização da 

  Nordeste/ Centro-oeste/ Norte 

4. Estimular a utilização do sistema de cadastramento 

Cfess/ 
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supervisão direta. 

Responsabilidade: Cfess-Cress 

nacional nos campos de estágio. Cress 

Sul 

Qualificar a implementação do sistema de 

cadastramento nacional dos campos de estágio, com 

vistas a subsidiar a orientação e a fiscalização da 

supervisão direta. 

Sudeste 

Acompanhar e intensificar a implementação do 

cadastramento nacional dos campos de estágio e a 

fiscalização da supervisão direta, ampliando as 

estratégias de utilização do sistema junto às UFAs. 

7. Aprofundar e socializar a discussão sobre as atribuições 

do/a assistente social, contemplando o debate sobre o 

material técnico sigiloso. 

Responsabilidade: Cfess-Cress 

  Nordeste/ Centro-oeste/ Norte/ Sudeste 

5. Aprofundar a discussão sobre as competências e 

atribuições privativas do/a assistente social, 

contemplando o material técnico sigiloso e requisições 

de natureza inter, multi e transdisciplinar.  

Cfess/ 

Cress 

Sul 

Produzir orientações sobre o material técnico e o 

material técnico sigiloso, contemplando o contexto 

compreendido pela ampliação da perspectiva de atuação 

conjunta do Serviço Social com outras profissões, bem 

como da alocação de registros em prontuários físicos e 

eletrônicos. 

10. Aprofundar o debate e elaborar posicionamento em 

relação à atuação do/a assistente social em ações de 

conciliação e mediação de conflitos propostas pelo 

Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos. 

 Nordeste 

Centro-oeste 

Norte 

Sul 

6. Dar ampla publicidade à categoria e aos órgãos de 

sistema de justiça sobre o posicionamento do Conjunto 

Cfess/Cress a respeito da atuação do/da assistente social 
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Responsabilidade: Cfess-Cress em ações de conciliação e mediação de conflitos. 

Sudeste 

Desenvolver ações políticas em relação à 

incompatibilidade da atuação da/o assistente social em 

ações de conciliação e mediação de conflitos, e 

aprofundar o debate e elaborar posicionamento em 

relação à atuação da/o assistente social em outras 

práticas de autocomposição de conflitos (justiça 

restaurativa e ações congêneres) propostas pelo CNJ e 

outros órgãos. 

11. Realizar discussões/ações acerca do exercício 

profissional em Comunidades Terapêuticas. 

Responsabilidade: Cfess-Cress 

  Nordeste 

7. Aprofundar debates sobre o exercício profissional em 

Comunidades Terapêuticas, considerando o 

posicionamento contrário do conjunto à existência 

dessas instituições. 

Cfess/ 

Cress 

Centro-oeste 

Debater o trabalho do/a assistente social em 

Comunidades Terapêuticas, em defesa das atribuições e 

competências do exercício profissional. 

Sul 

Realizar discussões/ações acerca do exercício 

profissional em Comunidades Terapêuticas e realizar o 

debate sobre redução de danos e processos de 

tratamentos com autonomia. 

Norte 
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Aprofundar debate sobre o exercício profissional em 

Comunidades Terapêuticas. 

Sudeste 

Aprofundar debates sobre o exercício profissional em 

Comunidades Terapêuticas, a partir dos dados 

consolidados pelas fiscalizações realizadas pelos Cress. 

12. Aprofundar o debate sobre as atribuições profissionais 

e de cargos genéricos considerando as atuais requisições de 

natureza inter, multi e transdisciplinar que envolvam 

assistentes sociais. 

Responsabilidade: Cfess-Cress 

 Nordeste 

Centro-oeste 

Norte 

Sul 

8. Fortalecer o debate sobre as competências e 

atribuições privativas do/a assistente social, 

contemplando a discussão acerca da matéria do Serviço 

Social, bem como as atuais requisições de natureza 

inter, multi e transdisciplinar que envolvem os/as 

assistentes sociais, garantindo a construção de 

orientações à categoria. 

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

Aprofundar o debate sobre as atribuições e 

competências profissionais em cargos genéricos.  

NOVAS PROPOSTAS RESP. 

Nordeste/ Sudeste 

1. Realizar o 3º Seminário Nacional Sociojurídico, no próximo triênio.  

Sul 

2. Realizar o 3º Seminário Nacional Sociojurídico do Conjunto Cfess/Cress, até o final de 2018. 

Centro-oeste/ Norte 

3. Realizar o 3º Seminário Nacional de Serviço Social no campo sociojurídico em articulação com a comissão de ética e direitos humanos. 

Cfess 

Nordeste Cfess/ 
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4. Realizar levantamento nacional de assistentes sociais com deficiência e identificar condições éticas e técnicas de trabalho.  Cress 

Sudeste 

5. Estimular o debate sobre as condições éticas e técnicas no exercício profissional das/os assistentes sociais com deficiência, defendendo-as com base 

na Lei Brasileira de Inclusão. 

Cress 

Sul/ Norte 

6. Incluir no Siscaf um campo que identifique assistentes sociais com e qual deficiência (oriunda do ADM-FIN). 

Cfess 

Nordeste 

7. Fomentar a discussão sobre o trabalho de assistentes sociais em reintegrações de posse, remanejamentos compulsórios e desapropriações, com vistas 

ao fortalecimento ético-político das/os profissionais chamadas /os a participar destas ações.  

Cfess/ 

Cress 

Nordeste/ Centro-oeste/ Sul/ Norte 

8. Informatizar instrumentais da fiscalização do exercício profissional.  

Sudeste 

9. Estudar a viabilidade da informatização dos instrumentais da fiscalização do exercício profissional. 

Cfess 

Nordeste/ Centro-oeste/ Sudeste/ TO 

10. Intensificar a luta pela realização de concursos públicos para assistentes sociais, tendo em vista as recentes legislações que precarizam o trabalho 

profissional.  

AC, AM, AP, PA, RO 

11.  Intensificar a luta pela realização de concursos públicos para assistentes sociais, tendo em vista as recentes legislações que precarizam o trabalho 

profissional. (Indicando para Bandeiras de luta) 

Sul 

12. Intensificar a luta pela realização de concursos públicos para assistentes sociais, tendo em vista as recentes contrarreformas que precarizam o 

trabalho profissional. 

Cfess/ 

Cress 

Nordeste/ Centro-oeste/ Sudeste 

13. Indicar como prioridade para fiscalização em nível nacional as áreas de: assistência social, do campo sociojurídico e da assistência estudantil. 

Cfess/ 

Cress 
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Norte 

14. Indicar como prioridade ações para fiscalização em nível nacional as áreas de: assistência social, do campo sociojurídico e da assistência estudantil 

como subsídio para os seminários nacionais.  

Sul 

15. Realizar levantamento prioritário sobre o trabalho profissional nas áreas da assistência social, do campo sociojurídico e da assistência estudantil, 

visando à produção de subsídios e a realização de seminários nacionais sobre os temas indicados. 

Nordeste 

16. Construir nota técnica sobre produção de material técnico sigiloso e as implicações ético-políticas. 

Cfess 

Nordeste 

17. Acompanhar e avaliar o processo de emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART - Resolução Cfess n. 792/17) quanto às atribuições e 

competências dos/das assistentes sociais.  

Sul  

18. Acompanhar e avaliar o processo de emissão de ART (Resolução Cfess n. 792/2017) quanto às atribuições e competências dos/as assistentes 

sociais e suas implicações no que se refere à qualidade dos serviços prestados e demais normativas que regulam o funcionamento das organizações. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

19. Aprofundar estudo jurídico com vistas a subsidiar estratégias de enfrentamento as requisições expedidas aos/as assistentes sociais para no exercício 

profissional assumirem tutela, curatela ou administração de recursos dos/as usuários/as com ou sem a devida nomeação legal. 

Cfess 

Sul 

20. Promover discussão no âmbito dos Cress sobre a ética profissional no exercício profissional de assistentes sociais que ocupam cargos de gestão e 

coordenações de equipe de políticas públicas. 

Cress 

Norte 

21. Incidir junto ao Ministério da Saúde para alteração no E-SUS do código de classificação internacional (CIAP2) nos códigos Z1 a Z19 de modo a 

contemplar as atribuições e competências do/da assistente social de acordo com a lei de regulamentação da profissão e do Código de Ética.   

Cfess/ 

Cress 

Norte 

22. Realizar levantamento sobre os formatos utilizados para lacração do material técnico do serviço social e buscar uma padronização que melhor 

Cress 
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assegure o sigilo e monitoramento. 

Sudeste 

23. Discutir nos fóruns das Cofis regionais, estratégias para levantamento e publicização de dados sobre as demandas que chegam a Cofi. 

Cress 

Sudeste 

24. Criar Resolução que normatize os procedimentos para exclusão do registro de assistente social que tenha obtido a inscrição mediante documento 

comprovadamente falso. 

Cfess 

Sudeste 

25. Orientar a atuação do/a profissional de Serviço Social como assistente técnico em ações judiciais, desenvolvendo ações políticas junto aos 

Tribunais de Justiça com relação à presença de assistentes técnicos nas intervenções profissionais e considerando a especificidade do Serviço Social e 

os impactos frente à violação do sigilo, (art. 15 ao 18 do Código de Ética) e autonomia profissional (art. 2º do Código de Ética). 

 

Sudeste 

26. Estudar, emitir posicionamento e orientação sobre a atuação intersetorial da/o assistente social no atendimento da maternidade de mães usuárias de 

substâncias psicoativas.  

Sudeste 

27. Emitir posicionamento e orientação sobre a atuação profissional de assistentes sociais que atuam nas maternidades e unidades de acolhimento, nas 

situações de atendimento às mães usuárias de substâncias psicoativas. 

 

Nordeste/ Sul/ Sudeste/ Norte/ Centro-oeste 

28. Produzir nota técnica, ratificando que não faz parte da atribuição profissional do Serviço Social realizar depoimento especial (DSD), para oferecer 

subsídios e motivos fundamentados a não participação de assistente social nesta metodologia. 

Cfess 

Sudeste 

29. Manter ações de enfrentamento às requisições de pareceres aos profissionais da rede socioassistencial na perspectiva de evidenciar as novas formas 

de precarização do trabalho profissional na área sociojurídica, tais como banco de peritos, residência profissional, dentre outras. 

 

SP 

30. Orientar o exercício profissional do Serviço Social frente à política nacional da população em situação de rua e migrantes. 

Cress 
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NOVAS RECOMENDAÇÕES RESP. 

Nordeste 

1. Elaborar nota técnica sobre as atribuições profissionais 

considerando as atuais requisições de natureza inter, multi 

e transdisciplinar que envolvam assistentes sociais. 

    

Nordeste 

2. Contemplar no roteiro de fiscalização do campo 

sociojurídico levantamento sobre atribuições indevidas, tais 

como controle de telefonemas e abertura de 

correspondências dos usuários. 

    

Nordeste 

3. Contemplar no roteiro de fiscalização do campo do 

Serviço Social na educação o levantamento sobre 

atribuições desenvolvidas na participação em comissões 

disciplinares. 

    

Sudeste 

4. Incluir na Resolução CFESS 533/08 alterações no que se 

refere à supervisão acadêmica: estabelecimento de que a 

supervisão acadêmica deve ser realizada de forma 

presencial, e que os supervisores acadêmicos devem 

possuir registro nos Conselhos Regionais da área de 

atuação ou inscrição secundária. (Conforme parecer 

jurídico 18/15). 
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EIXO: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS. Prioridades -10/ Novas Propostas – 37/ Novas Recomendações – 3 - TOTAL - 50 

DELIBERAÇÃO MANTER EXCLUIR NOVA REDAÇÃO 
RESP. 

1. Acompanhar o processo de revisão na LEP tendo 

em vista a necessidade de estabelecer uma legislação 

que contemple a garantia de direitos da população 

carcerária e de sua 

s famílias, de modo a avançar diante da vigente 

concepção punitiva-disciplinar, mantendo o 

posicionamento contrário à participação de assistentes 

sociais nos conselhos de comunidade. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

Centro-Oeste/ 

Sul/ Norte/ 

Nordeste/ 

Sudeste 

 - Encaminhar 

para Bandeiras 

de Luta, com 

nova redação. 

 SP e RJ apresentam nova proposta para também ser 

encaminhada para Bandeira de Lutas 

1. Incidir, no âmbito legislativo, pela revisão da LEP (Lei de 

Execução Penal) e do Código Penal, assumindo posicionamento 

contrário à existência do exame criminológico, em ações 

conjuntas com movimentos de defesa de direitos humanos e 

outras entidades, tendo em vista a necessidade de estabelecer 

uma legislação que contemple a garantia de direitos da 

população carcerária e de suas famílias, de modo a avançar 

diante da vigente concepção punitiva-disciplinar. 

Cfess/ 

Cress 

6. Realizar ações jurídico-políticas de enfrentamento 

aos processos de inquirição especial de testemunhas e 

produção antecipada de provas, nos termos da 

resolução 554/2009 (DSD), atualmente suspensa por 

decisão do judiciário. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

 Sul/ 

Norte/Nordeste 

Centro Oeste  

Encaminhar 

para Cofi, com 

nova redação. 

 Sudeste, nova redação e manter no eixo da CEDH 

2. Marcar posicionamento contrário à sistemática prevista na 

lei 13.431/2017 que altera a lógica do sistema de garantia de 

direitos humanos da criança e do adolescente e transforma as 

políticas sociais em instrumentos punitivos, repressivos e de 

controle da população usuária. 

 

Cfess/ 

Cress 
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9. Manter a participação em iniciativas que buscam a 

responsabilização dos autores de tortura e crime de 

lesa-humanidade nos anos da ditadura militar 

brasileira. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

Nordeste 

Centro-oeste 

Sul 

Norte 

Sudeste 

Encaminhar 

para Bandeiras 

de Luta. 

 Sudeste – Encaminhar para Bandeiras de Luta, com nova 

redação: 

3. Manter a participação em iniciativas que buscam a 

responsabilização dos autores de tortura e crime de lesa-

humanidade nos anos da ditadura empresarial-militar brasileira 

e na atualidade, e participar nas ações na Comissão da Verdade 

sobre crimes na democracia. 

Cfess/ 

Cress 

11. Reforçar as lutas pelas diretrizes contidas na 

versão original do PL122/06, que propõe a 

criminalização da homofobia. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

Sul 

Encaminhar 

para Bandeiras 

de Luta. 

 

 

 

 

 

 

Nordeste/ Centro-oeste 

4. Desenvolver ações junto à categoria no combate ao 

heterossexismo e LGBTfobia em articulação com as demandas 

do exercício profissional das/os assistentes sociais nos seus 

diversos espaços de trabalho. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

Desenvolver ações junto à categoria no combate à LGBTfobia 

(lesbofobia, transfobia, homofobia e bifobia) em articulação 

com as demandas do exercício profissional dos/as assistentes 

sociais, nos diversos espaços de trabalho. 

Norte 

Desenvolver ações junto a categoria no combate a homofobia, 

lesbofobia e transfobia em articulação com as demandas do 

exercício profissional dos/as assistentes sociais, nos seus 

diversos espaços de trabalho. 

Sudeste 

Defender que as violações de direitos humanos em razão da 

orientação sexual e identidade de gênero, sejam passiveis de 
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responsabilização a partir de legislações específicas. 

14. Dar continuidade ao debate contemporâneo acerca 

do uso do nome social nos espaços públicos e privados 

(conforme Carta de Direitos dos Usuários do SUS) e 

no acesso às políticas públicas para a população 

LGBT, considerando a livre identidade de gênero. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

Nordeste/ 

Centro-Oeste/ 

Norte/  

AM/ 

Sudeste 

- Manter e 

mudar redação 

 Nordeste  

5. Difundir a defesa da utilização do nome social nos espaços 

do exercício profissional da (o) assistente social e no interior do 

Conjunto Cfess/ Cress, considerando o direito a livre identidade 

de gênero. 

Cfess/ 

Cress 

Centro-oeste/Norte/Sudeste 

Defender a utilização do nome social nos espaços do exercício 

profissional do/a assistente social e no interior do Conjunto 

Cfess/ Cress, considerando o direito a livre identidade de 

gênero.  

Sul 

Defender e respeitar a utilização do nome social nos espaços 

públicos e privados, no acesso às políticas públicas para a 

população LGBT e no interior do Conjunto CFESS/CRESS, 

considerando o direto à livre identidade de gênero. 

AM 

Dar continuidade ao debate contemporâneo a cerca do uso do 

nome social e da retificação do registro civil a partir da criação 

de legislação e considerando a jurisprudência independente do 

processo transexualizador. 

15. Defender a legalização e regulamentação do 

plantio, cultivo, produção, comercialização e consumo 

de drogas, com ênfase na Política de Redução de 

Danos para situações de uso prejudicial, submetida a 

Sul/ 

Norte/Centro-

Oeste 

- Encaminhar 

 Nordeste  

6. Realizar ações junto à categoria em conjunto com os 

movimentos sociais no enfrentamento ao preconceito contra 

pessoas que fazem o uso de substâncias psicoativas a partir da 

Cfess/ 

Cress 
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controle estatal. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

original para 

Bandeiras de 

Luta 

 

concepção de Redução de Danos. 

Centro-oeste/ Norte  

Realizar ações junto à categoria, no combate ao preconceito 

contra pessoas que fazem uso abusivo de substâncias 

psicoativas, a partir da concepção de redução de danos.  

Sul 

Realizar ações junto à categoria no combate ao preconceito 

contra pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas com 

ênfase na concepção de Redução de Danos para situações de 

uso prejudicial. 

Sudeste 

 Desenvolver atividades e subsidiar a categoria, sobre a defesa 

da legalização e regulamentação do plantio, cultivo, produção, 

comercialização e consumo de drogas (submetidos a controle 

estatal), com ampliação da Política de Redução de Danos. 

17. Realizar debates sobre a relação entre o exercício 

profissional e as formas de tortura, desaparecimentos 

forcados, execuções extrajudiciais, arbitrárias, 

sumárias e outras violações praticadas pelos agentes 

do Estado. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

 

 

 

Centro-

Oeste/ 

Sul/ 

Norte 

 

 

Nordeste  

7. Realizar debates e apoiar iniciativas sobre a relação entre o 

exercício profissional e as formas de tortura, desaparecimentos 

forcados, execuções extrajudiciais, arbitrárias, sumárias e 

outras violações praticadas pelos agentes do Estado. 

 

Cress 

Sudeste 

Realizar atividades sobre o posicionamento do Conjunto 

Cfess/Cress e sobre o exercício profissional, incidindo junto 

aos movimentos sociais, iniciativas e instâncias democráticas, 

na luta contra as formas de tortura, desaparecimentos forcados, 

Cfess/ 

Cress 
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encarceramento em massa, execuções extrajudiciais, 

arbitrárias, sumárias, genocídios, feminicídios e outras 

violações praticadas também pelos agentes do Estado. 

25. Efetivar uma política de acessibilidade nas 

instâncias físicas e políticas do Conjunto 

CFESS/CRESS, visando superar as barreiras físicas de 

comunicação e atitudinais. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

Sudeste/ 

Nordeste/ 

Norte/ 

Centro-Oeste 

- Encaminhar 

para o Adm-fin, 

com nova 

redação. 

 Sul 

8. Elaborar uma normativa de orientação sobre as ações 

necessárias para efetivar a acessibilidade nas instâncias físicas 

e atitudinais, dentro do conjunto CFESS/CRESS a partir do 

diálogo com o Cfess/Cress, movimento das pessoas com 

deficiências que tratam sobre a política de acessibilidade. 

Cfess 

27. Realizar no âmbito dos CRESS a defesa do 

sistema de proteção à pessoa, o qual inclui programas 

como PROVITA (Programa de Proteção a Vítimas e 

Testemunhas), PPCAAM (Programa de Proteção a 

Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte), 

PPDDH (Programa de Proteção aos Defensores dos 

Direitos Humanos).  

Responsabilidade: Cress 

Nordeste  

Centro-Oeste 

Norte 

Encaminhar 

para Bandeiras 

de Luta 

 

 

 

Sul  

9. Defender o sistema de proteção à Pessoa, o qual inclui 

programas como PROVITA (Programa de Proteção a Vítimas e 

Testemunhas), PPCAAM (Programa de Proteção a Crianças e 

Adolescentes Ameaçados de Morte), PPDDH (Programa de 

Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos).  

 

Cress 

 

 

Sudeste 

Realizar no âmbito dos CRESS, atividades em defesa do 

sistema de proteção à Pessoa, o qual inclui programas como 

PROVITA (Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas), 

PPCAAM (Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 

Ameaçados de Morte), PPDDH (Programa de Proteção aos 

Defensores dos Direitos Humanos), promovendo debates e 

articulação aos movimentos sociais que defendem tais 

programas. 

Cress 

 

28. Promover ações com vistas ao debate crítico do PL   Nordeste/ Centro-Oeste/ Norte /Sul: Encaminhar para Cfess/ 
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6583/2013 que dispõe sobre o Estatuto da Família 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

Bandeiras de Luta, com nova redação: 

10. Promover ações com vistas ao debate crítico sobre o 

Estatuto da Família. 

Cress 

RJ, MG, ES 

Dar continuidade à critica ao PL 6583/2013, já aprovado em 

comissão especial, que dispõe sobre o Estatuto da Família e 

debater legislação e iniciativas que apresentem perspectivas 

contrárias ao PL aprovado e condizentes com o projeto ético-

político profissional. 

Cfess/ 

Cress 

 

SP 

Realizar intervenção legislativa no sentido de afirmar 

posicionamento crítico ao PL 6583/2013 que dispõe sobre o 

Estatuto da Família e demais Projetos de Lei que violem os 

princípios fundamentais do Código de Ética dos/as Assistentes 

Sociais. 

Cfess 

NOVAS PROPOSTAS RESP. 

Sul  

1. Realizar o 2º Seminário Nacional de Direitos Humanos, até o final de 2018, precedido de Seminários Estaduais. 

Cfess/ 

Cress 

Sudeste  

2. Realizar o 2º Seminário Nacional de Direitos Humanos, garantindo a pauta étnico-racial como prioridade. 

Cfess/ 

Cress 

Nordeste  

3. Realizar o Seminário Sociojurídico com enfoque no exercício profissional, Ética e Direitos Humanos em conjunto com a Cofi. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

4. Combater as expressões do racismo institucional, religioso no âmbito da categoria profissional, considerando as violências e violações de direitos que 

acometem a juventude negra, mulheres negras, populações quilombolas e indígenas e comunidades periféricas. 

Cfess/ 

Cress 
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Nordeste 

5. Desenvolver ações de combate às diversas expressões do racismo institucional 

Cfess 

Centro-oeste/ Norte/ Sudeste 

6. Desenvolver ações e combate às diversas expressões do racismo institucional presentes nos espaços sócio-ocupacionais dos/das assistentes sociais. 

Cfess/ 

Cress 

Norte 

7. Fomentar o debate sobre o preconceito e discriminação étnico-racial vinculado às populações indígenas e negras 

 

Nordeste 

8. Realizar ações sobre Serviço Social e os temas de estado laico, liberdade religiosa e fundamentalismo religioso. 

Cress 

Sul 

9. Elaborar subsídios sobre a incompatibilidade de se recorrer à religiosidade nos instrumentos e técnicas utilizados pelo/a assistente social 

Cfess/ 

Cress 

Nordeste/ Centro-oeste/ Norte/ Sudeste/Sul 

10.Realizar levantamento de processos éticos e disciplinares julgados no Conjunto Cfess/ Cress, considerando as principais dificuldades para sua 

operacionalização.  

Cfess 

Nordeste/ Centro-oeste/ Norte/ Sudeste/Sul 

11.Realizar Seminário Nacional de Capacitação das Comissões Permanentes de Ética do Conjunto Cfess/Cress a cada triênio 

Cfess 

Sul 

12.Aprofundar a articulação entre a Cofi e a Comissão Permanente de Ética, por meio da implementação da Comissão Ampliada de Ética instituída na 

Política Nacional de Fiscalização. 

Cress 

Sudeste 

13.Realizar a ampliação do debate em torno dos artigos do TÍTULO IV do Código de Ética Profissional, que trata da’ observância, penalidades, aplicação e 

cumprimento do Código’, através das Comissões Permanentes de Ética com prazo até 2019. 

 

Nordeste 

14.Enfrentar o assédio moral e sexual nos espaços ocupacionais 

Cress 
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Sudeste 

15.Revisar a resolução do CFESS 443/2003, que institui procedimentos para realização de desagravo público, com o objetivo de aprimorá-la e realizar 

debate qualificado sobre honra profissional. 

 

Centro-oeste 

16.Publicizar o debate sobre o sigilo profissional dos instrumentais de trabalho utilizados nos espaços sócio-ocupacionais dos/as assistentes sociais. 

 

Sul 

17.Elaboração de dois documentos (brochuras e/ou CFESS Manifesta) do trabalho do/a assistente social no enfrentamento às situações de violências e 

violações de Direitos Humanos e outra que verse sobre a identidade da profissão com as lutas e movimentos sociais da classe trabalhadora. 

Cfess 

Sul 

18.Intensificar o debate sobre a luta de classe, no interior da categoria profissional, diante da atual conjuntura de desmonte e aumento das violações de 

direitos, na perspectiva de instrumentalizar e fortalecer a luta cotidiana. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

19.Ampliação de promoção de ações em defesa da concepção crítica e ampliada da transversalidade dos Direitos Humanos, a partir dos princípios da sua 

integralidade e sua indivisibilidade, denunciando e se contrapondo a concepção de DH jurídico formal que mascara o abismo da vida cotidiana e as 

contradições geradas pela sociedade capitalista. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

20.Fortalecer as lutas em defesa do Sistema Nacional de Direitos Humanos e sistemas específicos; dos canais de denúncia; dos mecanismos de 

investigação e responsabilização; das políticas de proteção e atendimento. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

21.Criação de um guia virtual de legislação que verse sobre o Sistema de Proteção dos Direitos Humanos. 

Cfess 

Sudeste 

22.Acompanhar as convenções/deliberações em âmbito internacional referente aos direitos humanos, que tenham relação com os posicionamentos e 

bandeiras de luta do conjunto CFESS-CRESS com vistas a subsidiar a categoria, considerando as violações de direitos humanos ocorridos no Brasil, que se 

apresentam enquanto demanda para o Serviço Social e ganham repercussão internacional. 

 



20 

 

Sul 

23.Intensificar ações de combate ao avanço do fascismo presente em políticas e ações higienistas e de violência contra a população em situação de rua e 

LGBT. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

24.Elaborar subsídios para atuação dos/as assistentes sociais que atuam nos processos transexualizadores. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

25. Provocar a discussão junto à categoria sobre o tráfico de pessoas articulando ações na perspectiva de dar visibilidade à temática nos espaços de inserção 

profissional 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

26.Discutir e defender o direito à mobilidade humana (migrantes, refugiados, apátridas). 

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

27.Realizar evento sobre concepções de cidadania e a relação do Serviço Social com refugiados e imigrantes no Brasil 

 

Sudeste 

28.Articular com outras comissões de outras entidades de categorias e movimentos sociais, o debate sobre a atuação dos profissionais diante dos conflitos 

urbanos e rurais (atingidos por barragens, mega eventos e grandes empreendimentos). 

 

PA  - Oriunda do eixo da seguridade social. 

29.Fazer incidência junto ao Ministério da Justiça e Conselho Nacional de Justiça para fortalecer o processo de desinstitucionalização de usuários em 

cumprimento de medidas de segurança.  

 

Sudeste 

30.Firmar repúdio público às normativas oriundas do judiciário que definem fluxos para o atendimento às mães usuárias de drogas e/ou com trajetória de 

rua nas maternidades, violando os direitos das mães e das crianças. 

 

Sudeste 

31.Realizar ações contrárias à redução da maioridade penal e ao aumento de aplicação de medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade de 

adolescentes na prática de ato infracional, vinculada ao exercício profissional. 
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Sudeste 

32.Dar continuidade, no âmbito do Conjunto CFESS/CRESS, através da realização de eventos e outros espaços, ao debate em torno do “abolicionismo 

penal” e da possibilidade de uma sociedade sem prisões. 

 

Sul 

33.Fazer a ampla defesa do Plano Nacional de Política para Mulheres e da Lei Maria da Penha, e promover ações que qualifiquem o debate sobre gênero, 

violência de gênero, mulher e exercício profissional, em articulação com os movimentos sociais de mulheres e feministas. 

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

34.Realizar atividades com a categoria sobre a questão de gênero e violências: rota crítica da violência doméstica, mulheres encarceradas, mãeconhas, 

feminicídio, destituição do poder familiar por dependência química, etc. 

 

Nordeste 

35.Difundir a Norma Técnica do MS e outras iniciativas sobre o aborto legal e seguro como um direito reprodutivo constitutivo dos Direitos Humanos 

 

 

Sudeste 

36.Difundir a Norma Técnica do MS e a decisão do STF sobre o aborto legal e seguro, além de outras iniciativas sobre o aborto legal e seguro entendido 

como um direito reprodutivo, constitutivo dos direitos humanos. 

 

Nordeste 

37. Realizar debates e apoiar iniciativas de discussão sobre os direitos das pessoas com deficiência e políticas de acessibilidade e inclusão.  

Cfess/ 

Cress 

NOVAS RECOMENDAÇÕES MANTER EXCLUIR NOVA REDAÇÃO RESP. 

1. Assumir posicionamento contrário à existência do 

exame criminológico e favorável à revisão do código 

penal em ações conjuntas com movimentos de defesa 

de direitos humanos e outras entidades. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

Nordeste  

Centro-oeste 

Sul 

Norte 

Sudeste 

Encaminhar para 

Bandeiras de Luta. 
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2. Apoiar as lutas em torno do respeito à identidade 

trans; à despatologização da transexualidade; à 

retirada da transexualidade dos catálogos 

internacionais de doenças e à garantia da permanência 

do processo transexualizador pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Responsabilidade: Cfess 

Centro-oeste 

Sul 

Norte/ 

Nordeste/ 

Sudeste 

Encaminhar para 

Bandeiras de Luta. 

 

Nordeste – Encaminhar para Bandeiras de Luta, com 

nova redação: 

2. Apoiar as lutas em torno do respeito à identidade trans; à 

despatologização da transexualidade; à retirada da 

transexualidade dos catálogos internacionais de doenças, 

com a garantia da permanência do processo transexualizador 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Sudeste – Encaminhar para Bandeiras de Lutas, com 

nova redação: 

2. Apoiar as lutas em torno do respeito à identidade 

transexual; à despatologização da transexualidade; as 

transformações corporais como direito; à retirada da 

transexualidade dos catálogos internacionais de doenças e à 

garantia da permanência do processo transexualizador pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

3. Produzir CFESS Manifesta com temática do 

neoconservadorismo 

Nordeste 
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EIXO: SEGURIDADE SOCIAL PRIORIDADES: 15/ PROPOSTAS NOVAS: 28/ RECOMENDAÇÕES: 01. TOTAL: 44 

DELIBERAÇÃO MANTER EXCLUIR NOVA REDAÇÃO RESP 

2. Participar e acompanhar criticamente o 

processo de implementação do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) conforme 

princípios inscritos na agenda permanente do 

Conjunto CFESS/CRESS: 

2.1. Fazer incidência junto à Previdência 

Social, MDS e nos demais espaços de atuação 

profissional e controle social, para que, 

mediante a requisição do BPC para pessoa com 

deficiência, o resultado final da avaliação da 

deficiência e grau de impedimento, não seja 

determinado exclusivamente pela avaliação 

biomédica do quesito impedimento de longo 

prazo (fixado politicamente pelo período de 

2anos), desconsiderando toda a metodologia 

(concepção, procedimentos técnicos, 

instrumentais) da Avaliação Conjunta do 

Serviço Social e Perícia Médica do INSS, 

normatizado a partir da CIF e da Convenção 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 

2.2. Manter articulação permanente com os 

movimentos sociais e instâncias de controle 

social, visando tornar pública a posição do STF 

sobre o acesso ao BPC (não restrito ao recorte 

de renda, mas às condições de vida do 

 

 

Nordeste 

 

Sul 

 

Sudeste 

 

Norte 

 

Centro Oeste 

  

 

 

 

 Nordeste – desdobra em três propostas com nova 

redação 

1. Priorizar ações em defesa da política pública de 

Assistência Social e as condições de trabalho dos/as 

assistentes sociais e demais trabalhadores/as, na 

perspectiva de garantia da qualidade dos serviços 

prestados à população.   

 

Cfess/ 

Cress 

Sul – desdobra em três propostas com nova redação 

Priorizar ações em defesa da Política Nacional de 

Assistência Social como política pública e as 

condições de trabalho dos/as assistentes sociais e 

demais trabalhadores/as, na perspectiva de garantia 

da qualidade dos serviços prestados à população. 

Norte / Sudeste  
Priorizar ações em defesa da Política Nacional de 

Assistência Social e do SUAS como política 

pública e as condições de trabalho dos/as assistentes 

sociais e demais trabalhadores/as, na perspectiva de 

garantia da qualidade dos serviços prestados à 

população.  

Centro Oeste - enviada para deliberação original 3. 

 Priorizar as ações em defesa da Politica Nacional 

de Assistência Social como política pública e as 

condições de trabalho dos/as assistentes sociais e 

demais trabalhadores/as, na perspectiva de garantia 
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requerente), possibilitando ampliação do acesso 

a este benefício constitucional, como benefício 

não contributivo no valor de um salario 

mínimo.  

Responsabilidade: Cfess/Cress 

da qualidade dos serviços prestados à população. 

Nordeste/ Centro Oeste/Sul/ Norte 

2. Manter articulação permanente em defesa da 

ampliação do acesso ao BPC, não restringindo ao 

recorte absoluto de renda, mas abrangendo às 

condições de vida do usuário.  

Sudeste 

Manter articulação permanente em defesa da 

garantia da ampliação do acesso ao BPC, como 

benefício assistencial não-contributivo no valor de 1 

salário-mínimo, não restringido ao recorte absoluto 

de renda, mas abrangendo as condições de vida do 

usuário 

Nordeste 

3. Defender que avaliação da pessoa com 

deficiência para fins de acesso a benefícios 

previdenciários e assistenciais, com contra posição 

a perspectiva estritamente biomédica e que se 

efetive a partir da concepção ampliada de 

deficiência estabelecidas na Convenção da ONU 

(2007), Lei Brasileira de Inclusão nº (8742/93), e 

Lei complementar nº LC 142/13.  
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Norte/Centro Oeste/Sul 

Defender que a avaliação da pessoa com deficiência 

para fins de acesso a benefícios previdenciários e 

assistenciais, se efetive a partir da concepção 

ampliada de deficiência e da pessoa com deficiência 

estabelecidas, na convenção da ONU (2007), Lei 

Brasileira de Inclusão n° 13.146/15,  LOAS Lei n° 

8.742/93 e Lei Complementar n° 142/13. 

Sudeste  

Defender que a avaliação multiprofissional e 

interdisciplinar da pessoa com deficiência para fins 

de acesso a benefícios previdenciários e 

assistenciais, se efetive a partir da concepção 

ampliada de deficiência e da pessoa com deficiência 

estabelecidas, na convenção da ONU (2007), Lei 

Brasileira de Inclusão n° 13.146/15, LOAS Lei n° 

8.742/93 e Lei Complementar n° 142/13. 

3. Acompanhar o processo de implementação 

da gestão do trabalho do  Suas nas três esferas 

de governo, por meio da participação nos 

Fóruns dos Trabalhadores do SUAS e nos 

espaços de controle social e de organização 

política dos trabalhadores. 

3.1. Articulação com outras categorias 

profissionais, sindicatos e demais forças sociais 

para instituição das mesas de negociação, nas 

três esferas de governo, para defesa e regulação 

das condições e relações de trabalho, incluindo 

elaboração do plano de cargos, carreiras, 

Nordeste 

Centro Oeste 

Sudeste 

Sul 

Norte 

 Nordeste/ Centro Oeste/Sudeste/Sul  

4.Participar do processo de implementação da 

gestão do trabalho do  SUAS nas três esferas de 

governo, por meio da inserção nos Fóruns dos 

Trabalhadores do SUAS  nos espaços de controle 

social e da organização política dos 

trabalhadores/as.  

Cfess/ 

Cress 

Norte  

Participar ativamente e assegurar o processo de 

implementação da gestão do trabalho do SUAS nas 

três esferas de governo por meio da inserção nos 

fóruns dos/ as) trabalhadores do SUAS e nos 
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salários e remuneração para os/as trabalhadores 

do  SUAS, realização de concurso publico 

especifico para a Política de Assistência Social 

e implementação da Política de Educação 

Permanente do SUAS.  

Responsabilidade: Cfess/Cress 

espaços de controle social e de organizações 

politicas dos/as trabalhadores/as.  

Centro Oeste  

5.  Articular com outras categorias profissionais, 

sindicatos e demais forças sociais para instituição 

das mesas de gestão do trabalho do SUAS, nas 

esferas estaduais e municipais, para defesa e 

regulação das condições e relações de trabalho. 

4. Dar continuidade as atividades relacionadas 

à luta do Serviço Social na Educação, 

articulando com outras categorias profissionais, 

ENESSO, ABEPSS, ANDES, outros 

movimentos sociais e sindicatos ligados à 

construção da política de educação.  

Responsabilidade: Cfess/Cress 

Nordeste 

 Sul 

 Norte 

Centro Oeste 

Sudeste  

 Nordeste/ Sul/ Norte  

6. Dar continuidade às atividades relacionadas à 

luta em defesa da inserção do/a assistente social na 

Política de Educação.  

Cfess/ 

Cress 

Centro Oeste  

Dar continuidade à luta em defesa da inserção do/a 

assistente social na política da educação. 

Sudeste  

Dar continuidade às atividades relacionadas à luta 

do Serviço Social na Educação, articulando com a 

ENESSO, ABEPSS e outras categorias 

profissionais, movimentos sociais e sindicatos 

ligados à construção de uma Política de Educação 

comprometida com a emancipação humana. 

6. Fortalecer e acompanhar a reestruturação do 

Serviço Social do INSS, defendendo a 

competência estabelecida no artigo 88 da lei 

8.213/91, como direito dos usuários, bem como 

Nordeste 

Centro Oeste 

 Sul  

 Nordeste desdobra em duas propostas 

7. Defender o Serviço Social no INSS, suas 

atribuições e competências estabelecidas no art. 88 

da lei 8213/91 como direito dos usuários, bem 

Cfess/ 

Cress 
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a  matriz teórico - metodológica do Serviço 

Social na Previdência Social e as diretrizes do 

manual técnico do Serviço Social no INSS. 

6.1. Acompanhar e monitorar junto ao MPOG e 

ao Ministério da Previdência Social para que 

seja imediatamente publicado o decreto que 

trata das atribuições privativas e competências 

dos/as assistentes sociais do INSS, elaborado 

pelo GT, que contou com a participação do 

CFESS, MDS e INSS, em 2007; 

6.2. Aprofundar o debate sobre a avaliação 

multiprofissional na concessão dos benefícios 

previdenciários; 

6.3. Estimular a publicização do instrumento 

utilizado pela perícia médica e serviço social 

para avaliação funcional do grau de deficiência 

previsto na LC 142/2013, bem como discussões 

com as entidades e movimentos organizados 

das pessoas com deficiência. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

Sudeste  

Norte 

 

 

 

 

 

 

como a matriz  teórico-metodológica e as diretrizes 

do manual técnico do Serviço Social na 

previdência. 

8. Fazer incidência política junto ao MPOG e ao 

MDS para a publicação de Decreto que trata das 

atribuições e competências dos/as assistentes 

sociais do INSS. 

Centro Oeste/Sul  

Acompanhar a restruturação do Serviço Social do 

INSS, defendendo a publicação do decreto das 

atribuições privativas construídas pelo GT de 2007; 

as competências estabelecidas no artigo 88 da lei 

8.213/91; a matriz teórico-metodológica do Serviço 

Social na Previdência Social; e o Manual Técnico 

do Serviço Social, que visam os direitos dos/das 

usuários/as. 

Norte  

Incidir junto ao processo de reestruturação do 

Serviço Social do INSS, defendendo a publicação 

do decreto das atribuições privativas construídas 

pelo GT de 2007; as competências estabelecidas no 

artigo 88 da lei 8.213/91;a Matriz teórico-

metodológica do Serviço Social na Previdência 

Social; e o Manual Técnico do Serviço Social, que 

visam os direitos dos/as usuários/as.  

8. Priorizar ações conjuntas com entidades, 

movimentos sociais e fóruns em defesa do SUS 

e a frente nacional contra a privatização da 

saúde contrários às privatizações, fundações 

Nordeste 

Centro Oeste 

Sudeste 

 Nordeste  

9.Priorizar ações em defesa do SUS e das condições 

de trabalho dos/as assistentes sociais, na perspectiva 

de responsabilização do Estado na condução das 

Cfess/ 

Cress 
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privadas, OSs, OSCIPs, Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH/S.A), 

Parcerias Público/Privado (PPPs) e outras 

modalidades, defendendo a responsabilização 

do Estado na condução das políticas públicas, e 

visando conhecer os impactos das mudanças 

para o exercício profissional. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

Sul 

Norte 

politicas sociais e contra as diversas modalidades de 

privatização da saúde, em articulação com 

entidades, movimentos sociais, fóruns em defesa do 

SUS e a Frente Nacional contra a Privatização da 

Saúde. 

Centro-oeste/Norte  

Priorizar ações em defesa do SUS e das condições 

de trabalho dos/as assistentes sociais na perspectiva 

de responsabilização do Estado, na condução das 

politicas sociais e contra as diversas modalidades de 

privatização da saúde.   

Sul  

Intensificar ações em defesa do SUS e das 

condições de trabalho dos/as assistentes sociais, na 

perspectiva de responsabilização do Estado na 

condução das políticas sociais e contra as diversas 

modalidades de privatização da saúde.  

Sudeste  

Priorizar ações em defesa do SUS e das condições 

de trabalho dos\as assistentes sociais, na perspectiva 

de responsabilização do Estado na condução das 

políticas sociais e contra as diversas modalidades de 

privatização da saúde, garantido a participação do 

Cfess e dos Cress nos Fóruns e na Frente Nacional 

Contra a Privatização da Saúde. 

9. Fortalecer a luta pela plena efetivação da 

reforma psiquiátrica e dos mecanismos de 

atenção aos usuários dos serviços de saúde 

Nordeste 

Centro Oeste 

Sudeste 

 Nordeste  

10. Fortalecer a luta pela efetivação da reforma 

psiquiátrica e dos mecanismos de atenção aos 

Cfess/ 

Cress 
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mental, álcool e outras drogas, articulado com 

o controle social e movimentos sociais, na 

perspectiva de ampliação e consolidação de 

uma rede substitutiva que seja capaz de 

sustentar uma ação integral e antimanicomial 

no campo da saúde mental. 

9.1.defesa da ampliação e dos investimentos 

nos serviços da rede pública de atenção integral 

(CAPS I, II e III, CAPs AD, CAPs Infantil, 

Centros de Convivência, Centros de 

Acolhimentos Transitório, Leitos para 

Desintoxicação em Hospitais Gerais, leitos 

Psiquiátricos em HG, Residências Terapêuticas 

e Consultório de Rua) às pessoas em 

sofrimento mental e usuários de substâncias 

psicoativas, posicionando-se contra a 

privatização dos serviços de saúde mental; 

9.2.defesa da expansão e consolidação dos 

serviços residenciais terapêuticos (SRT), 

articulando-os à política nacional de habitação, 

para que o processo de desinstitucionalização 

dos pacientes psiquiátricos seja consolidado; 

9.3.incidência política junto às instâncias de 

gestão e de deliberação acerca dos critérios de 

implantação dos serviços de saúde mental, 

especialmente, os CAPs, possibilitando que 

mais usuários tenham acesso a esses serviços 

especializados; 

9.4.defesa e fortalecimento da Política 

Nacional de Redução de Danos como 

Sul 

Norte 

usuários dos serviços de saúde mental, álcool e 

outras drogas, em articulação com o controle social 

e os movimentos sociais, na perspectiva de 

ampliação e consolidação de uma rede substitutiva 

capaz de sustentar uma ação integral e 

antimanicomial. 

Centro Oeste- nova redação 

Fortalecer a luta pela plena efetivação da reforma 

psiquiátrica e dos mecanismos de atenção aos 

usuários dos serviços de saúde mental, álcool e 

outras drogas, na perspectiva de ampliação e 

consolidação de uma rede substitutiva capaz de 

sustentar uma ação integral e antimanicomial. 

Norte  

Fortalecer a luta pela efetivação da reforma 

psiquiátrica e dos mecanismos de atenção aos 

usuários dos serviços de saúde mental, álcool e 

outras drogas, na perspectiva de ampliação e 

consolidação de uma rede substitutiva capaz de 

sustentar uma ação integral e antimanicomial. 

Sul – retira o termo “plena”.  

Sudeste - mantém caput e subitens com nova 

redação 

Fortalecer a luta pela plena efetivação da reforma 

psiquiátrica e dos mecanismos de atenção aos 

usuários dos serviços de saúde mental, álcool e 

outras drogas, articulado com o controle social 

democrático e os movimentos sociais, na 

perspectiva de ampliação e consolidação de uma 
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possibilidade de cuidado e promoção da saúde, 

endossando o seu caráter intersetorial, com 

destaque para as políticas de educação pública 

e de defesa dos direitos, se posicionando 

contrário ao Plano Crack: é possível vencer;  

9.5.participar dos núcleos da luta 

antimanicomial e da frente de Direitos 

Humanos e Drogas e dos diversos espaços de 

controle social democrático.  

Responsável: Cfess/ Cress 

rede substitutiva que seja capaz de sustentar uma 

ação integral e antimanicomial,  no campo da saúde 

mental.  

10.1.defesa da ampliação e dos investimentos nos 

serviços da rede pública de atenção integral (CAPS 

I, II e III, CAPs AD, CAPs Infantil, Centros de 

Convivência, Centros de Acolhimentos Transitório, 

Leitos para Desintoxicação em Hospitais Gerais, 

leitos Psiquiátricos em HG, Residências 

Terapêuticas e Consultório de Rua, NASF e 

estratégias de Saúde da Família, Unidades de 

Acolhimento, Serviços de Base em Saúde Mental e 

Ambulatórios de Psiquiatria e Psicologia) às 

pessoas em sofrimento mental e usuários de 

substâncias psicoativas, posicionando-se contra a 

privatização dos serviços de saúde mental; 

10.2.defesa pela expansão e consolidação dos 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), para 

pessoas com transtorno mental em internação de 

longa permanência e aquelas que possuem frágeis 

vínculos familiares ou nenhum vínculo familiar, 

articulando-os à Política Nacional de Habitação, 

com luta pela garantia da expansão dos recursos 

humanos dos CAPS para acompanhamento do 

processo de desinstitucionalização e tratamento 

dessas pessoas; 

10.4.defesa e fortalecimento da Política Nacional de 

Redução de Danos como possibilidade de cuidado e 

promoção da saúde, endossando o seu caráter 

intersetorial, com destaque para as políticas de 
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educação pública e de defesa dos direitos, se 

posicionando contrariamente  ao Plano Crack: é 

possível vencer e às internações e recolhimento 

compulsórios e ações similares;  

10.5.participar dos núcleos da luta antimanicomial e 

da Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos, 

dos diversos espaços de controle social 

democrático.  

10. Fortalecer as lutas pelo direito à cidade, 

articulando as dimensões urbana e agrária.  

Responsabilidade: Cfess/ Cress 

Nordeste 

Centro Oeste 

Sudeste 

Sul 

Norte 

 Nordeste – substitui ‘fortalecer’ por “participar” 

retira o termo  “urbana” e acrescenta “em 

articulação com os movimentos sociais do campo e 

da cidade”. 

11.Participar de ações políticas em defesa da 

reforma agrária e das lutas pelo direito a cidade, em 

articulação com os movimentos sociais do campo e 

da cidade. 

Cfess/ 

Cress 

Centro-Oeste  

Participar de ações políticas em defesa da reforma 

agrária e das lutas pelo direito a cidade, em 

articulação com os movimentos sociais. 

Sul  

Participar de ações políticas em defesa da reforma  

agrária, da demarcação das terras indígenas e 

quilombolas e das lutas pelo direito à cidade. 

Norte/ Sudeste  

Participar de ações políticas em defesa da reforma 

agrária e das lutas pelo direito à cidade.  

13. Aprofundar o debate junto às/aos Nordeste Centro-oeste Nordeste  Cfess/ 
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assistentes sociais sobre os direitos das pessoas 

com deficiência, considerando a aprovação da 

Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 – Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) e as mudanças conceituais em 

vigor, conforme Convenção da ONU. 

Responsabilidade: Cfess/ Cress 

Sul Norte 

Sudeste 

 

12.Promover debates junto às/aos assistentes sociais 

nos diversos espaços das politicas públicas sobre os 

direitos das pessoas com deficiência, construindo 

estratégias de efetivação das mudanças conceituais, 

considerando a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 

2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e 

Convenção da ONU. 

Centro-Oeste/Norte/Sudeste – supressão 

Sul - manter redação original 

Cress 

16. Fomentar debates com a categoria sobre 

orçamento público e financiamento de políticas 

públicas. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

Sul 

Norte 

Sudeste  

Nordeste 

Centro-oeste 

Sudeste- nova redação 

13.Dar continuidade aos debates e incentivar a 

categoria a participar dos espaços de discussão do 

orçamento público e financiamento de políticas 

públicas, tendo em vista aprovação da Emenda 

Constitucional 95 de 2016 (EC do “Teto de 

gastos”).  

Sul - manter redação 

Nordeste/Centro Oeste – supressão 

Norte – Enviar para Bandeiras de Luta (rever 

redação) 

Cfess/ 

Cress 

17. Defender posicionamento contrário à 

internação de pessoas que fazem uso de álcool 

e outras drogas em comunidades terapêuticas, 

unidades acolhedoras e outras instituições 

congêneres (inclusive nas financiadas por 

verbas públicas, tendo em vista as denúncias de 

violações de direitos humanos nestes espaços, 

Nordeste 

Centro Oeste 

Sudeste 

Sul 

Norte 

 Nordeste – Desdobra em 2 propostas 

14.Reafirmar posicionamento contrário ao 

financiamento de verbas públicas para as 

comunidades terapêuticas, por meio da participação 

em instâncias de controle social, conselhos de 

políticas sobre drogas e comitês de prevenção e 

combate à tortura. 

Cfess/ 

Cress 
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através de relatórios de inspeção já realizados, 

a exemplo dos relatórios do Conselho Federal 

de Psicologia e do Comitê de Prevenção e 

Combate à Tortura do Estado do Rio de 

Janeiro), defendendo a perspectiva de redução 

de danos e uma intervenção profissional e laica 

no tratamento dessas pessoas. (deliberação 17) 

Responsabilidade: Cfess/ Cress 

Nordeste/Centro-Oeste  

Construir ações de enfrentamento contrárias à 

internação compulsória, em comunidades 

terapêuticas ou unidades acolhedoras de pessoas 

que fazem uso abusivo de drogas ou dela são 

dependentes. 

Norte  

Construir ações de enfrentamento contrárias à 

internação compulsória, em comunidades 

terapêuticas ou unidades acolhedoras de pessoas 

que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas ou 

dela são dependentes. 

Sudeste  

Construir ações de enfrentamento as internações 

compulsórias e/ou violadoras de direitos nas 

instituições cujo objeto seja tratamento de 

dependência química. 

Sul  

Construir ações de enfrentamento contrárias à 

internação involuntária e compulsória, em 

comunidades terapêuticas ou unidades acolhedoras 

de pessoas que fazem uso abusivo de drogas ou dela 

são dependentes. 

20. Fazer incidência política junto a 

ANDIFES/FONAPRACE, conselhos 

profissionais e outras instâncias no processo de 

construção e aprovação de uma Política 

Nacional de Assistência Estudantil garantindo a 

Nordeste 

Centro Oeste 

Sul 

Sudeste 

 Nordeste  

15.Construir uma articulação com outras instâncias 

políticas no processo de elaboração e aprovação de 

uma Política Nacional de Assistência Estudantil, 

garantindo a obrigatoriedade de participação de 

Cfess/ 

Cress 
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obrigatoriedade de participação de assistente 

social na equipe mínima de operacionalização 

dessa política.  

Responsabilidade: Cfess -Cress 

Norte assistente social na equipe de operacionalização 

dessa política e que potencialize uma prática 

profissional fundamentada no Projeto Ético-Político 

Profissional. 

Centro-Oeste/Norte  

Debater a concepção de assistência estudantil que 

potencialize uma prática profissional fundamentada 

no projeto ético-politico profissional.  

Sul  

Debater a concepção de assistência estudantil que 

potencialize uma prática profissional fundamentada 

no projeto ético-político profissional e fazer 

incidência para a aprovação da Política Nacional de 

Assistência Estudantil. 

Sudeste 

Fazer incidência política junto a ANDIFES, 

FONAPRACE e CONIF, conselhos profissionais e 

outras instâncias no processo de construção e 

aprovação de uma Política Nacional de Assistência 

Estudantil, em consonância com o Decreto nº 

7234/2010, ampliando seu alcance para as 

instâncias estaduais e municipais, de maneira a 

garantir a obrigatoriedade de participação do\a 

assistente social na equipe de referência, na gestão e 

operacionalização dessa política. 

NOVAS PROPOSTAS RESP 

Nordeste 

1. Realizar os Seminários Regionais e o II Seminário Nacional de Assistência Social. 

Cfess/ 

Cress 



35 

 

Norte/Nordeste/Centro Oeste/Sudeste 

 2. Realizar o II Seminário Nacional de Assistência Social 

Sul         

3. Realizar Seminário Nacional de Assistência Estudantil em 2018.  

Nordeste/Norte/Centro Oeste/Sudeste - indicaram supressão pois já está planejado 

Cfess/ 

Cress 

Nordeste  

4.  Realizar encontros regionais e nacionais sobre orçamento público e financiamento de políticas públicas.  

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

5. Definir um calendário permanente de seminários (Seguridade Social, Ética e Direitos Humanos, etc.), para que dentro destes possam 

englobar temáticas afins, a partir das demandas do Conjunto Cfess/Cress. 

 

Sudeste 

6. Planejar seminários estaduais e  nacional, em 2020, sobre o Serviço Social e os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Nordeste 

7. Realizar seminários regionais e  nacional sobre trabalho do/a assistente social na política sobre drogas e saúde mental. 

 

Nordeste  

8. Participar dos espaços de discussão e deliberação dos ciclos orçamentários federal, estadual e municipal, e elaboração dos seus instrumentos 

(PPA, LDO, LOA).  

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

9. Debater o sucateamento das políticas públicas e sociais através do não repasse do orçamento público – Fundo Público e seus rebatimentos na 

atuação profissional. 

 

Nordeste  

10. Fortalecer a luta com incidência no MPOG pela convocação dos/as assistentes sociais aprovados no concurso do INSS edital 001/2015 e 

pela convocação urgente dos aprovados do concurso do DPU de 2015.  

Cfess/ 

Cress 

Nordeste  

11. Articular a criação de observatórios estaduais e nacional sobre os impactos da EC 95 e suas repercussões sobre os direitos sociais. 

Cfess/ 

Cress 
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Nordeste  

12. Promover/estimular a criação de comissões temáticas sobre o envelhecimento humano em consonância com o nosso projeto ético-político.  

 

Sudeste 

13. Incentivar a criação das Comissões de Seguridade Social nos Cress. 

 

Nordeste  

14. Construir posicionamento contrário aos manicômios judiciários como lugar de assistência e acompanhamento das medidas de segurança 

das pessoas com transtorno mental em conflito com a lei.  

Cfess/ 

Cress 

Nordeste 

15. Pautar o debate sobre a implantação das Equipes de Avaliação e Acompanhamento Psicossocial (EAP) conforme a Portaria n. 94/MS  

Cfess/ 

Cress 

Norte 

16. Fazer incidência politica junto ao ministério da saúde, ao conselho nacional de saúde, para a realização das conferencias saúde mental, 

álcool outras drogas nas três esferas de governo. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

17. Articular, regulamentar e acompanhar as representações do Conjunto CFESS/CRESS nos espaços públicos de controle social e participação 

popular para que sejam compatíveis com a concepção de Seguridade Social ampliada expressa nas bandeiras de luta.  

Cfess/ 

Cress 

Sul 

18. Fomentar a discussão de criação de políticas públicas específicas para imigrantes e refugiados e ampliar a socialização de informações 

sobre o acesso aos benefícios assistenciais e previdenciários.  

Cfess/ 

Cress 

Norte 

19. Aprofundar o debate acerca da nova lei de migração no Brasil e o acesso às políticas públicas.  

 

Sul 

20. Fomentar a discussão da ampliação de políticas específicas para população indígena.  

Cfess/ 

Cress 

Norte 

21. Aprofundar a discussão sobre o acesso das populações tradicionais às politicas públicas, considerando as dimensões socioculturais e 

demandas dessas populações. 

 



37 

 

Sudeste 

22. Promover atividades para aprofundar o debate sobre o exercício profissional de assistentes sociais na política urbana, divulgando também a 

publicação  Assistentes sociais na política urbana: subsídios para a reflexão.  

 

Sudeste 

23. Problematizar e denunciar os impactos do Decreto nº 8805, de 07 de julho de 2016, para acesso ao BPC, que fere os princípios da LOAS, 

com suas práticas fiscalizatórias do Estado sobre a população. 

 

Sudeste 

24. Realizar o debate crítico sobre a PEC/287 (contrarreforma da previdência social) e suas consequências para a classe trabalhadora e para a 

reconfiguração da seguridade social. 

 

Sudeste 

25. Divulgar e promover debates, nas instâncias do sociojurídico, sobre a política nacional de assistência social e o papel de assistentes sociais 

no   SUAS,  levando em consideração os parâmetros de atuação e a nota técnica número 02/2016 (SNAS/MDS) que versa sobre a relação entre 

os órgãos do sistema de justiça e o Sistema Único de Assistência Social.  

 

Sudeste – SP, MG 

26. Participação do Conjunto Cfess/Cress nas mobilizações das Frentes Brasil Popular e Povo sem Medo. 

 

Sudeste 

27. Aprofundar o debate sobre o Serviço Social e a política de educação, de maneira a garantir espaços de discussão através das comissões, 

núcleos e GTs dos CRESS. Realizar o II Encontro Nacional sobre o Serviço Social na Educação, garantindo etapas estaduais. 

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

28. Priorizar ações de enfrentamento à lei 13.415/ 2017 (contrarreforma do ensino médio) que revoga as leis 10.639/03 que torna obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-brasileira e a lei 11.645/09, Resolução 01/2004 do CNE e Parecer n. 03 de 10/03/2004, que torna 

obrigatório o ensino da cultura indígena. 

 

NOVA RECOMENDAÇÃO  

Centro-oeste 

1. Defender o  SUAS 100% público-estatal. Encaminhar para Bandeira de Lutas  
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EIXO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL – 1 PRIORIDADE/ 29 NOVAS PROPOSTAS/ 1 NOVA RECOMENDAÇÃO. TOTAL 31 

DELIBERAÇÃO MANTER EXCLUIR NOVA REDAÇÃO RESP. 

1. Dar continuidade e fortalecer ao GT Trabalho e Formação 

Profissional, constituído pelo CFESS, por até 2 CRESS por 

região, pelas direções nacionais da ABEPSS e pela 

ENESSO, e aprimorar o monitoramento da execução do 

Plano de Lutas em nível regional e nacional.  

Responsabilidade: Cfess/ Cress 

RS, PR Nordeste 

Centro-oeste 

SC 

Norte 

Sudeste 

  

NOVAS PROPOSTAS     RESP. 

Nordeste  

1. Articular e participar da criação dos fóruns nacional e regionais em defesa da formação em Serviço Social contra a precarização do ensino 

superior. 

Centro- oeste/ Sul/ Norte/ ES, MG, RJ 

2. Participar da criação de um Fórum Nacional em defesa da formação em Serviço Social contra a precarização do ensino superior 

SP 

3. Criar um Fórum para discutir o Plano de Lutas das Entidades do Serviço Social no Eixo Formação Profissional, organizado de forma paritária e 

com sua realização em âmbito nacional e regional.  

Cfess/ 

Cress 

Nordeste/ Centro-oeste/ Sul/ Norte/ Sudeste 

4. Debater o estágio em Serviço Social com subsídio das Resoluções Cfess n. 533/2008 e 568/2010 e na Política Nacional de Estágio da Abepss. 

Sul 

5. Manter a realização de debates sobre as Resoluções Cfess n. 533/08, 582/10, 568/10 ( no que se refere à supervisão de estágio) e sobre a Política 

Nacional de Estágio da Abepss. 

Cfess/ 

Cress 

Nordeste/ Sul/ Norte/ Sudeste 

6. Participar dos Fóruns de Supervisão de Estágio. 

Sul 

Cress 
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7. Estimular a criação, a manutenção dos Fóruns de Supervisão de Estágio. 

Nordeste/ Centro-oeste/ Sul/ Norte/ Sudeste 

8. Enfrentar a precarização dos cursos de graduação em Serviço Social nas modalidades presenciais e à distância.  

Cfess/ 

Cress 

Sul 

9. Intensificar debates acerca da precarização do ensino de graduação em Serviço Social nas modalidades presencial e à distância, bem como das 

repercussões futuras para a profissão. 

Cfess/ 

Cress 

Nordeste/ Centro-oeste/ Sul/ Norte/ 

10. Combater a ilegalidade dos cursos de extensão e/ou livres que são ofertados como graduação em Serviço Social. 

Sudeste  

11. Combater os cursos de extensão e/ou livres que são ilegalmente ofertados como graduação em Serviço Social. 

Cfess/ 

Cress 

Nordeste  

12. Criar um GT Nacional sobre os cursos ilegais para discutir, pactuar e unificar procedimentos de fiscalização, administrativos, jurídicos e 

políticos para seu enfrentamento. 

Cfess/ 

Cress 

Nordeste  

13. Fortalecer a proposta da residência multiprofissional em saúde e de residência técnica em outras áreas e enfrentar os modelos precarizados. 

Centro-oeste/ Sul/ Norte/  

14. Enfrentar os modelos precarizados de residência multiprofissional em saúde e Residência Técnica em outras áreas.  

Sudeste 

15. Enfrentar os modelos precarizados de residência multiprofissional em saúde, residência técnica em outras áreas e aprimoramento. 

Cfess/ 

Cress 

RJ 

16. Formular um documento para orientação de residência, a partir do acumulo feito no seminário nacional de Residência realizado em 2016, 

garantindo a participação dos residentes, ex-residentes, supervisores e preceptores neste processo, em conjunto com e a Cofi.    

 

Nordeste/ Centro-oeste/Norte 

17. Implementar a Política Nacional de Educação Permanente  (PNEP) do Conjunto Cfess/ Cress. 

Cfess/ 

Cress 
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Sul 

18. Implementar a Política Nacional de Educação Permanente  (PNEP) do Conjunto Cfess/ Cress, conforme as estratégias definidas pelos 

Regionais. 

Sul 

19. Viabilizar ações estratégicas para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente (PNEP) do Conjunto Cfess/ Cress 

Sudeste 

20. Avaliar a implementação da Política Nacional de Educação Permanente (PNEP) do Conjunto Cfess/ Cress, atentando para a direção teórico-

política sob a qual foi elaborada. 

Sul 

21.  Dialogar com a Abepss (direção nacional e regionais) em torno da incidência política junto aos docentes da importância política do registro no 

Cress e pagamento das anuidades. 

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

22. Desenvolver ações e estudos em conjunto com a Abepss sobre atividades acadêmicas que se configuram como atribuições privativas de 

assistentes sociais. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

23. Intensificar aproximação do Conjunto Cfess/Cress com os estudantes de graduação, junto às unidades de ensino. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

24. Garantir a manutenção do Plano de Lutas de forma articulada entre as entidades representativas da categoria 

(Cfess/Cress/Abepss/Enesso), com efetivação de um espaço permanente e sistemático de articulação e construção coletiva para a sua 

execução, monitoramento e avaliação.  

Sul 

25. Executar, monitorar e avaliar conjuntamente as ações e atividades do Plano de Lutas, garantindo a unidade das entidades no compromisso com a 

sua efetivação, em especial nas etapas dos Encontros Descentralizados e Nacional do Conjunto Cfess/ Cress. – Enviar para o Plano de Lutas. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

26. Dar continuidade ao processo de sistematização dos dados da fiscalização que se relacionam com os cursos de graduação à distância e 

Cress 
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presencial em Serviço Social, com destaque para o efetivo cumprimento da Lei que Regulamenta a Profissão (8.662/1993), Resolução Cfess n. 

533/2008 e implementação das diretrizes curriculares, para subsidiar ações políticas e jurídicas e debater nas nossas atividades. 

Sul 

27. Divulgar amplamente os documentos Sobre a Incompatibilidade entre Graduação à Distância e Serviço Social (vol. 1 e 2), bem como outros 

documentos sobre a matéria. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

28. Fortalecer a fiscalização do exercício profissional na formação, por meio de mecanismos jurídicos adequados às situações que se apresentem no 

cotidiano. 

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

29. Contribuir com a Abepss e Enesso nas ações para estimular a abertura de novos cursos de Serviço Social nas Instituições Públicas de Ensino 

Superior. 

 

RECOMENDAÇÕES     

1. Avaliar a forma de inserção das ações e atividades do 

Plano de Lutas no eixo da Formação Profissional, de modo a 

dar visibilidade ao que foi realizado no âmbito do Conjunto, 

facilitando a discussão nos Encontros Descentralizados e 

Nacional, na próxima gestão. 

SP, MG    
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EIXO: RELAÇÕES INTERNACIONAIS – 2 prioridades/ 5 novas propostas – TOTAL 7 

DELIBERAÇÃO MANTER EXCLUIR NOVA REDAÇÃO RESP. 

2. Realizar levantamento sobre o Serviço Social 

(formação, regulamentação, fiscalização do exercício 

profissional, organização política da categoria, etc.) 

nos países fronteiriços, com vistas a subsidiar o 

Conjunto CFESS/CRESS para a realização de um 

Seminário Nacional sobre Serviço Social nas regiões 

fronteiriças, em 2016, com vistas a subsidiar a 

política de articulação do Conjunto CFESS/CRESS 

com esses países. 

Responsabilidade: Cfess/ Cress 

  Nordeste/ Centro-oeste/ Norte/ Sudeste 

1. Realizar levantamento sobre o Serviço Social (formação, 

regulamentação, fiscalização do exercício profissional, 

organização política da categoria, etc.) nos países 

fronteiriços. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

Realizar levantamento sobre o Serviço Social (formação, 

regulamentação, fiscalização do exercício profissional, 

organização política da categoria, etc.) nos países 

fronteiriços com vistas a subsidiar a política de articulação 

do Conjunto CFESS/CRESS com esses países. 

3. Realizar o debate com a categoria sobre o Serviço 

Social no âmbito mundial.  

Responsabilidade: Cfess 

Nordeste 

Centro-oeste 

Sul 

Norte 

Sudeste – 

RJ, ES, MG. 

 SP 

2. Realizar atividades com a categoria sobre o Serviço 

Social em âmbito mundial e possibilidades de inserção 

profissional em nível internacional. 

 

Cfess 

 

Cfess/ Cress 

(SP) 

PROPOSTAS NOVAS 

Nordeste/ Norte 

1. Dar continuidade a ações relacionadas ao trabalho profissional nas regiões fronteiriças e com imigrantes. 

Cfess/ 

Cress 

Centro-oeste 

2. Debater o trabalho profissional com migrantes, refugiados, apátridas e população das regiões fronteiriças. 

Cfess/ 

Cress 

Sul 

3. Elaborar subsídios sobre a atuação do/a assistente social em regiões fronteiriças a partir do relatório do I Seminário. 

Cfess 
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Sul 

4. Atualizar o documento que recupera o histórico das articulações internacionais promovidas pelo Cfess sobre o Serviço Social no mundo, 

citando suas contribuições, limites e potencialidades, com vistas a instrumentalizar as direções dos Cress para esse debate. 

Cfess 

Sul 

5. Realizar um levantamento para aferir o número de profissionais e instituições do Serviço Social no Brasil que realizam trabalho profissional 

prioritariamente em países da América Latina e Caribe e demais regiões do mundo para subsidiar um mapeamento da intervenção do Serviço 

Social brasileiro no mundo.   

Cfess/  

Cress 
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EIXO: COMUNICAÇÃO – 3 PRIORIDADES/ 19 NOVAS PROPOSTAS/ 4 NOVAS RECOMENDAÇÕES. TOTAL - 26 

DELIBERAÇÃO MANTER EXCLUIR NOVA REDAÇÃO RESP. 

1. Aprovar tema para as comemorações do Dia do/a 

Assistente Social, em 2016: 80 anos de Serviço Social: 

uma profissão inscrita no Brasil. [alteração de 

redação] 

Responsabilidade: Cfess-Cress 

Aprovado tema para as comemorações do Dia do/a 

Assistente Social, em 2017: “Na luta de Classe não há 

empate”. 

Responsabilidade: Cfess/ Cress 

 

 

  PI, PB, BA, MA, RN/ Centro-oeste/ Sul/ Norte  

1. Aprovar tema para as comemorações do Dia do/a 

Assistente Social, em 2018: 

Política social não se faz sem orçamento público: 

Assistentes Sociais em defesa dos direitos e do trabalho 

profissional 

Cfess/ 

Cress 

 

 

CE, PE 

Os impactos do golpe na democracia, na classe 

trabalhadora, desafios para o Serviço Social Brasileiro. 

ES 

Barbárie e neoconservadorismo: desafios para o 

enfrentamento de práticas de cunho fiscalizador e 

moralista no exercício da profissão 

RJ, SP, MG 

Em tempos de barbárie: resistir, ocupar e lutar! Somos 

todos trabalhadores! 

4. Realizar no primeiro ano de cada gestão, capacitação 

da comissão de comunicação, conselheiros/as e demais 

comissões para a implementação da Política Nacional de 

Comunicação.   

Responsabilidade: Cress 

Nordeste 

Centro-oeste 

Norte 

Sudeste 

 Sul 

2. Realizar no primeiro ano de cada gestão capacitação da 

Comissão de Comunicação, conselheiros e demais 

comissões e garantir capacitação continuada da Política 

Nacional de Comunicação.   

Cress 
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7. Dar continuidade à implementação da 3ª versão da 

Política Nacional de Comunicação do conjunto 

CFESS/CRESS [alteração de redação em 2015] 

Responsabilidade: Cfess-Cress 

  3. Nordeste/ Centro-oeste/ Sul/ Norte/ Sudeste 

Dar continuidade à implementação da Política Nacional de 

Comunicação do Conjunto Cfess/ Cress. 

Cfess/ 

Cress 

NOVAS PROPOSTAS RESP. 

Nordeste/ Centro-oeste/ Norte/ Sudeste/ Sul 

1. Realizar o 5º Seminário Nacional de Comunicação do Conjunto Cfess/ Cress 

Cfess/ 

Cress 

Nordeste/ Centro-oeste/ Norte 

2. Promover acessibilidade (libras e áudio) nos sites dos Conselhos Regionais 

Sul 

3. Promover e aprimorar a acessibilidade (libras e áudio) no site do conjunto. 

ES, SP, MG 

4. Promover a acessibilidade (libras, áudio, áudio-descrição; inclusive de imagem) nos sites dos Conselhos e eventos do Conjunto Cfess/Cress. 

Cress 

 

Cfess/ 

Cress (sul, 

ES, SP, 

MG) 

CE 

5. Disponibilizar o Código de Ética do/a Assistente Social e a Lei de Regulamentação da Profissão, bem como campanhas, chamadas aos eventos e 

Editais do Conjunto CFESS/ CRESS, em áudio e na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nos sites do Conjunto.  

Cfess/ 

Cress 

Nordeste/Sudeste 

6. Desencadear ações para efetivar a Campanha de Gestão 2017-2020: Assistentes Sociais em defesa do trabalho com direitos.  

Sul 

7. Desencadear ações para efetivar a Campanha de Gestão 2017/2020: Serviço Social e trabalho profissional na luta por direitos com a classe 

trabalhadora 

Norte/Sudeste 

8. Desencadear ações para efetivar a Campanha de Gestão 2017/2020: Serviço Social e Trabalho Profissional com Direitos. 

SP 

 

 

Cfess/ 

Cress 
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9. Campanhas gerais:  

- Atualizar e reeditar as campanhas “Depois que o rico come, é isso que sobra para você” e “Serviço Social mudando o rumo da história – Reagir 

contra o racismo é lutar por direitos”. 

- Elaborar campanha para o fortalecimento e defesa da formação profissional presencial. 

- Elaborar campanha para o debate sobre o Feminicídio/Trans. 

- Retomar campanha sobre atuação de assistentes sociais frente às questões étnico-raciais e genocídio da juventude negra. 

Nordeste 

10. Realizar campanha para a sociedade sobre a formação com qualidade e denunciar os cursos de extensão e /ou livres, ofertados como graduação 

em Serviço Social. 

 

 

 

Cfess/ 

Cress 

Centro-oeste 

11. Elaborar plano de trabalho da comissão de comunicação. 

Cress 

Sul 

12. Manter mobilização permanente com a temática "Assistentes Sociais em defesa dos direitos da classe trabalhadora e contra os impactos da 

contrarreforma no trabalho profissional"  

Cfess/ 

Cress 

Sul 

13. Criação de encontros regionais das comissões de comunicação e assessorias de comunicação antecedendo aos Encontros Descentralizados 

Cress 

Sul 

14. Criar espaços de debate sobre a democratização da comunicação como direito humano.   

Cress 

Sudeste 

15. Estudar viabilidade de criação de aplicativo / ferramenta para smartphones com o Código de Ética Profissional, a Lei de Regulamentação da 

Profissão e todas as Resoluções do Conjunto Cfess/Cress, com a possibilidade da geração passiva de dados relacionados aos principais artigos e 

Resoluções acessados pelas/os profissionais. Prazo do estudo: 2018.  

Cfess 

Sudeste 

16. Elaboração por cada Regional de material de comunicação impresso a ser enviado pelos correios para os/as assistentes sociais do seu estado, no 

mínimo, semestralmente. 

Cress 
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SP 

17. Realizar estudo licitatório para formulação de convênio entre Cfess e Cress para ampliação do investimento em recursos humanos e audiovisuais, 

sob responsabilidade do Cfess e dos Cress, priorizando esse recurso para a campanha do dia do/a assistente social. Prazo para apresentação do estudo 

encontro nacional de 2018. 

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

18. Investir em recursos audiovisuais como estratégia de comunicação com a categoria, priorizando esse recurso para a campanha do dia do/a 

assistente social. 

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

19. Pensar estratégias de divulgação dos resultados da pesquisa de recadastramento nacional obrigatório no Encontro Nacional 

 

NOVAS RECOMENDAÇÔES  

Nordeste 

1. Criar calendário de lutas unificado 

Cfess/ 

Cress 

Nordeste 

2. Ampliar a publicização das bandeiras de luta para a categoria 

Cress 

Nordeste 

3. Ampliar a divulgação dos eventos internacionais da categoria em todos os meios de comunicação possíveis, com ênfase nas mídias sociais. 

Cfess/ 

Cress 

Norte 

4. Desencadear ações no sentido de constituir assessorias de comunicação. 

Cress 
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EIXO: ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO Prioridades -13/ Novas Propostas – 34/ Novas Recomendações – 7 - TOTAL - 54 

DELIBERAÇÃO MANTER EXCLUIR NOVA REDAÇÃO RESP. 

1. Corrigir em 9,56% (IPCA/ IBGE – agosto/2014 a 

julho/2015) o patamar máximo e mínimo das anuidades do 

exercício de 2015 a serem praticadas em 2016, para pessoa 

física, conforme Resolução a ser expedida pelo CFESS, 

mantendo o parcelamento da anuidade em até 6 (seis) meses 

sem juros, a contar de janeiro. Data de vencimento das parcelas 

da anuidade: do dia 5 ao dia 10 do mês subsequente.  

Responsabilidade: Cfess/Cress 

Todos os 

CRESS 

 Nordeste/ Centro-Oeste/ Norte 

1. Corrigir em 4,50% (INPC/ IBGE – agosto/2016 a 

julho/2017) o patamar máximo e mínimo das anuidades 

do exercício de 2017 a serem praticadas em 2018, para 

pessoa física, conforme Resolução a ser expedida pelo 

Cfess, mantendo o parcelamento da anuidade em até 6 

(seis) meses sem juros, a contar de janeiro.  

Data de vencimento das parcelas da anuidade: do dia 5 

ao dia 10 do mês subsequente.   

Cfess/ 

Cress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul 

Corrigir em 4,5% (INPC/IBGE - agosto de 2016 a 

julho de 2017) o patamar máximo e mínimo das 

anuidades do exercício de 2017 a serem praticadas em 

2018, para pessoa física, conforme Resolução a ser 

expedida pelo Cfess, mantendo o parcelamento da 

anuidade com autonomia dos Cress para definir 

número de parcelas, e início do mês do 

parcelamento.  

Data de vencimento das parcelas da anuidade: do dia 5 

ao dia 15 do mês subsequente. 
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RJ 

Corrigir em 4,50% (INPC/ IBGE – agosto/2016 a 

julho/2017) o patamar máximo e mínimo das anuidades 

do exercício de 2017 a serem praticadas em 2018 para 

pessoa física, conforme Resolução a ser expedida pelo 

CFESS, podendo o parcelamento da anuidade ocorrer 

em até 10 (dez) meses sem juros, a contar de janeiro (a 

critério de cada Cress, através da assembleia geral).  

Data de vencimento das parcelas da anuidade do dia  5 

ao dia 15 do mês subsequente. 

 

MG, SP, ES 

Estudo para elaboração de Resolução que contemple a 

correção pelo (INPC/IBGE) nas condições já 

estabelecidas para patamares mínimos e máximos para 

anuidades de pessoa física e jurídica, taxas e 

emolumentos e condições para desconto, mantendo as 

regras atuais da atual Resolução e aglutinando os 

valores em tabelas anexas (que anualmente seriam 

atualizadas, apenas estas tabelas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Corrigir em 9,56% (IPCA/IBGE – agosto/2014 a julho/2015) 

a anuidade do exercício de 2015 a ser praticada em 2016, da 

pessoa jurídica. Data do vencimento da anuidade: do dia 5 ao 

dia 10 do mês subsequente.  

Responsabilidade: Cfess/Cress 

  Nordeste/Centro-Oeste/Sul/ Norte 

2. Corrigir em 4,50% (INPC/ IBGE – agosto/2016 a 

julho/2017) a anuidade do exercício de 2017 a ser 

praticada em 2018, da pessoa jurídica.  

Data do vencimento da anuidade: do dia 5 ao dia 10 do 

mês subsequente.  

Cfess/ 

Cress 

RJ, ES 
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Manutenção, com possível alteração dos percentuais. 

3. Corrigir em 9,56% (IPCA/IBGE – agosto/2014 a julho/2015) 

os valores de taxas e emolumentos praticados em 2016. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

  Nordeste/ Centro-oeste/ Norte 

3. Corrigir em 4,50% (INPC/ IBGE – agosto/2016 a 

julho/2017) os valores de taxas e emolumentos 

praticados em 2018. 

Cfess/ 

Cress 

RJ, ES 

Manutenção, com possível alteração dos percentuais. 

4. Manter descontos de 15%, 10% e 5% sobre o valor da 

anuidade quando paga em parcela única nos meses de janeiro, 

fevereiro e março, respectivamente, para pessoa física e 

jurídica. Manter as demais disposições da Resolução CFESS n. 

690/2014.  

Responsabilidade: Cfess/Cress 

  Nordeste/ ES/ Centro-oeste/ AM, AP, RO, AC, PA 

4. Manter descontos de 15%, 10% e 5% sobre o valor 

da anuidade quando paga em parcela única nos meses 

de janeiro, fevereiro e março, respectivamente, para 

pessoa física e jurídica. Manter as demais disposições da 

Resolução CFESS n. 724/2015.  

Cfess/ 

Cress 

TO 

Manter descontos de 20% e 10% sobre o valor da 

anuidade quando paga em parcela única nos meses de 

janeiro e fevereiro, respectivamente, para pessoa física 

e jurídica. Manter as demais disposições da Resolução 

CFESS n. 724/2015 

Sul 

Manter descontos de 15%, 10% e 5% sobre o valor da 

anuidade quando paga em parcela única, conforme mês 

de referência para início da cobrança, para pessoa 

física e jurídica. Manter as demais disposições da 

Resolução CFESS n. 724/2015.  
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RJ  

Manutenção 

SP  

Supressão 

5. Realizar por meio do GT do CFESS o processo de 

substituição das atuais carteiras e cédulas de identidade 

profissional, adotando uma única identificação, considerando: 

5.1. Expedição de carteiras de identidade profissional na 

modalidade de cartão policarbonato com chip; 

5.2. Implantação das novas carteiras de identidade profissional 

para os/as profissionais inscritos/as a partir de 2015, sendo 

custeadas pelos mesmos; 

5.3. Substituição gradativa/ facultativa das carteiras e cédulas 

profissionais dos/as atuais inscritos/as no prazo de cinco anos, 

finalizando em dezembro de 2019; 

5.4. Os valores relativos à implantação e operacionalização das 

novas carteiras de identidade profissional serão compartilhados 

pelo conjunto CFESS/CRESS, cabendo ao CFESS o 

financiamento dos equipamentos necessários e aos CRESS as 

demais infraestruturas necessárias. 

  Nordeste / Centro-oeste/ Sul/ Norte/ Sudeste 

Desdobrar em 2 propostas 

 

5. Monitorar a substituição das carteiras e cédulas de 

identidade profissional pelo Documento de Identidade 

Profissional – DIP, (na modalidade de cartão 

policarbonato com chip), bem como a expedição do DIP 

para as novas inscrições.  

6. Expedir o DIP em consonância com as normativas 

legais vigentes do Conjunto Cfess/ Cress.  

 

 

 

 

 

Cfess 

 

 

Cress 

6. Realizar recadastramento obrigatório dos profissionais no 

período de 2015/2016, com pesquisa, simultânea e facultativa, 

sobre o perfil profissional e realidade do exercício profissional 

no país. 

Responsabilidade: Cfess 

  Nordeste/ Centro-oeste/ Sul/ Norte 

7. Realizar recadastramento obrigatório dos/ as 

profissionais até dezembro de 2018, com pesquisa 

simultânea e facultativa, sobre o perfil profissional e 

realidade do exercício profissional no país. 

 

 

Cfess/ 

Cress 
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Sudeste 

Realizar recadastramento obrigatório dos profissionais 

ate dezembro de 2019, com pesquisa, simultânea e 

facultativa, sobre o perfil profissional e realidade do 

exercício profissional no país. 

7. Dar continuidade aos estudos do GT Nacional com 

representação do CFESS e dos CRESS, por região, para 

estabelecer: tabela de temporalidade, classificação de 

documentos, termo de listagem de eliminação de documentos, 

termo de eliminação de documentos e procedimento para 

digitalização de documentos para registro profissional, bem 

como Edital de ciência de eliminação de documentos, conforme 

disposto na Resolução CFESS n. 648/2013. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

 

 

 Nordeste/ Centro-oeste  

8. Continuar os estudos, com vistas à padronização de 

eliminação e arquivamento de documentos, do Conjunto 

Cfess/ Cress, em consonância com o disposto na 

Resolução nº 40, de 9 de dezembro de 2014, do 

Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) 

Cfess 

Sudeste 

Extinção do GT de guarda e digitalização de 

documentos com a subsequente contratação por parte do 

Cfess, até dezembro de 2018, de empresa especializada 

no tema para assessorar na definição de diretrizes e 

recomendações para essa ação, conforme disposto na 

Resolução Cfess n. 648/2013, bem como realizar estudo 

do Decreto 8539/2015 que prevê o sistema eletrônico de 

informação. 

Sul 

Implementar a padronização de eliminação e 

arquivamento de documentos do Conjunto Cfess/Cress, 

em consonância ao disposto na Res. N° 40/2014, do 

Conselho Nacional de Arquivo (Conarq), com 

prioridade para 2017/2018 
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10. Dar continuidade ao GT Nacional com vistas à 

padronização da base de dados referentes ao cadastramento de 

profissionais de cada CRESS por região, com apresentação de 

resultados no primeiro semestre de 2015. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

  Nordeste/ Centro-oeste/ Norte/Sul 

9. Padronizar a base de dados referentes às inscrições de 

pessoa jurídica 

 

Sudeste 

Dar continuidade ao GT Nacional com vistas à 

padronização da base de dados referentes ao 

cadastramento de pessoas jurídicas de cada Cress por 

região, com apresentação de resultados no primeiro 

semestre de 2018. 

11. Criar comissões internas, com os representantes de 

conselheiros/as e trabalhadores/as, para até o Encontro 

Nacional de 2016: 

11.1. Elaborar e implementar sua Política de Gestão do 

Trabalho, considerando as diretrizes já aprovadas; 

11.2. Elaborar ou adequar e implementar o Plano de Cargos 

Carreiras e Remuneração; 

11.3. Instituir a avaliação de desempenho. 

Responsabilidade: Cress 

  Nordeste/ Centro-oeste/ Norte/ Sudeste/Sul 

10. Criar/adequar/implementar o Plano de Cargos, 

Carreiras e Remuneração; 

 

 

Cress 

13. Acompanhar a elaboração dos relatórios de gestão do 

Conjunto CFESS/CRESS, estabelecendo diretrizes comuns a 

partir da avaliação da devolutiva do Tribunal de Contas da 

União (TCU). Não havendo devolutiva do TCU até o Encontro 

Nacional de 2014, o CFESS irá emitir diretrizes para a 

elaboração do plano de ação de 2015 e prestação de contas do 

exercício de 2014. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

  Nordeste/ Centro-oeste/ Sul/ Norte 

11. Formular subsídios para elaboração dos relatórios de 

gestão do Conjunto Cfess/ Cress conforme estabelecido 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

 

Cfess 

Sudeste 

Acompanhar a elaboração dos relatórios de gestão do 

Conjunto CFESS/CRESS, estabelecendo diretrizes 

comuns a partir da avaliação da devolutiva do Tribunal 
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de Contas da União (TCU), com ênfase nos parâmetros 

para construção do planejamento, relatório de gestão e 

indicadores de avaliação/desempenho 

14. Ampliar as iniciativas de transparência do Conjunto 

CFESS/CRESS à categoria e aos trabalhadores do Conjunto, 

qualificando-as, de forma a permitir que o conteúdo e as 

justificativas políticas destas iniciativas também sejam 

socializados. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

  Nordeste/ Centro-oeste/ Sul/ Norte 

12. Aprimorar os instrumentos de cumprimento à Lei nº 

12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI). 

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

Ampliar as iniciativas de transparência do Conjunto 

CFESS/CRESS, qualificando-as, de forma a permitir 

que o conteúdo e as justificativas políticas destas 

iniciativas também sejam socializados de acordo com o 

que estabelece a legislação em vigor (LAI). 

17. Realizar estudo sobre processo licitatório para aquisição de 

sistemas, módulos administrativo, contábil, patrimônio, 

processos para o Conjunto CFESS/CRESS. 

Responsabilidade: Cfess/Cress 

  Nordeste/ Centro-oeste  

13. Acompanhar a implantação do sistema integrado de 

gestão administrativa do Conjunto CFESS/ CRESS 

 

Sudeste 

Realizar processo licitatório para aquisição de sistemas, 

módulos administrativo, contábil, patrimônio, processos 

para o Conjunto. 

 

Sul/ Norte 

Acompanhar a implantação do sistema integrado de 

gestão administrativa do Conjunto Cfess/ Cress 

Módulos inclusos: 

1 – Orçamentário, das Despesas e contábil; 

2 – Por centro de custos; 

3 – Agenda Financeira; 
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4 – Dos bens patrimoniais 

5 – Dos materiais de consumo (almoxarifado) 

6 – Das compras e contratos; 

7 – Das licitações; 

8 – Das viagens (passagens e diárias) 

9 – Geração do Relatório de Gestão para o TCU 

10 – Gestão do Portal da Transparência 

11 – Prestação de Contas dos Conselhos Regionais 

12 – Controle de inscritos e não inscritos (profissionais 

e pessoas jurídicas) 

13 – Documentos e protocolos 

14 – Processos 

15 – Fiscalização 

16 – Credenciamento de estágios 

NOVAS PROPOSTAS RESP. 

Sul 

1. Realizar estudo nacional sobre a realidade das/os assistentes sociais, considerando desigualdades regionais e diferenças de remuneração, e propor novos 

parâmetros que garantam maior equidade e impactem na redução da inadimplência, para regulamentação da anuidade conforme faixa salarial. 

Cfess 

MG 

2. Autonomia nas negociações para os CRESS: Viabilidade dos Cress terem autonomia para negociação das anuidades em seus valores originais. Construir 

Resolução com patamares de descontos de multas e juros/estipular porcentagens de descontos, sem abrir mão do valor original, como forma de diminuir a 

inadimplência.  

 

Sudeste  

3. Realizar estudo jurídico e contábil sobre a proposta de parcelamento da anuidade  em até 10 (dez) meses sem juros e com data de vencimento das 

parcelas da anuidade do dia  5 ao dia 15 do mês subsequente. 

Cfess 
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Sudeste 

4. Realizar estudo de revisão da quota-parte, resultando em proposta a ser apreciada no Encontro Nacional de 2018, levando em conta a quantidade de 

assistentes sociais inscritos/as e extensão territorial sob jurisdição de cada Cress em relação à estrutura de que dispõe, bem como a centralidade política do 

Cfess. 

 

MG 

5. Débitos anteriores não prescritos: estudar viabilidade de uma campanha para os débitos anteriores ao exercício de 2013, a fim alcançar os lançados em 

Dívida Ativa, já em  cobrança judicial e/ou Cartório. 

 

Sul 

6. Retomar e aprofundar o debate sobre as competências das Seccionais, de acordo com a natureza institucional dos Cress. 

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

7. Debater e definir as funções administrativas das seccionais a partir das legislações vigentes. 

 

Nordeste/ Centro-Oeste/ Sul/ Norte 

8. Desenvolver ações, com vistas à padronização de normativas, fluxos e procedimentos relativos à Comissão de Inscrição. 

 

Sudeste 

9. Criar GT Nacional com participação dos conselheiros e funcionários dos CRESS por Região e o CFESS para revisão de todo o processo de registro – 

pessoa física e jurídica – no âmbito dos CRESS, considerando a necessidade de unidade dos fluxos e procedimentos, bem como as realidades objetivas de 

cada CRESS. 

 

Norte – oriunda do Eixo Formação Profissional 

10. Padronizar pelo Conjunto as análises dos processos de inscrição com normativas ou resoluções que garantam a mesma pesquisa da regularidade das 

IES para o deferimento das inscrições. 

 

Nordeste 

11. Acrescentar ao art. 40 da Resolução Cfess n. 582/2010 a solicitação de cópia de todo o processo de inscrição no CRESS de origem  

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

12. Estimular o debate sobre orientação de pessoa jurídica, suas áreas de atuação e contratação por empresas prestadoras de serviço.   
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Nordeste 

13. Articulação nacional para realizar uma negociação com a Caixa Econômica Federal para diminuir as taxas bancárias  

Cfess 

Sudeste 

14. Realizar estudo, no âmbito do Conjunto Cfess/Cress, visando à possibilidade de construir estratégias comuns para procedimentos relativos à licitações e 

compras. e  implementar, no âmbito do Conjunto Cfess/Cress, uma central de compras para licitações conjuntas, registro de preços e inexigibilidades para 

bens de consumo comuns (passagens aéreas, sistemas, móveis, equipamentos, materiais gráficos, consultorias etc). 

 

RJ, ES 

15. Realizar capacitação regional sobre procedimentos relativos a licitações e compras no Conjunto Cfess/Cress. 

 

Sudeste 

16. Monitorar e avaliar a implantação da política nacional de enfrentamento à inadimplência coletivamente com vista a apresentação de dados e 

informações das ações e estratégias de combate a inadimplência adotadas por cada CRESS. 

 

Nordeste 

17. Realizar um Seminário de Administrativo-Financeiro no segundo ano de gestão 

Cfess 

Nordeste 

18. Garantir nas atividades do Conjunto Cfess/ Cfess um espaço infantil (RN, CE, SE, PE, BA) 

Cfess/ 

Cress 

Nordeste 

19. Buscar formas de viabilizar espaço infantil nas atividades do Conjunto Cfess/ Cress (PI, AL, PB, MA) 

Cfess/ 

Cress 

Nordeste/ Centro-oeste/ Sul 

20. Realizar estudos, até o Encontro Nacional de 2018, sobre a viabilidade do voto online e adequações decorrentes da modalidade de votação prevista no 

art. 20 da Resolução 659/2013. 

 

Nordeste  

21. Realizar uma Plenária sobre Eleições a ser convocada antes do Encontro Nacional de 2018 

Cfess 

Norte  



58 

 

22. Realizar até o Encontro Nacional de 2018 estudos sobre a viabilidade do voto online. 

Sudeste 

23. Criar um GT para ampla revisão do Código Eleitoral do Conjunto Cfess/Cress, com participação de representações de conselheiros/as e membros das 

ultimas comissões regionais eleitorais, por região, por meio de estudo, incorporando a modalidade de voto online e promovendo debate crítico sobre o 

quórum mínimo. Prazo para o estudo: Encontro Nacional de 2018. 

Alteração da data de posse das gestões do Conjunto CFESS/CRESS para janeiro, acompanhando o calendário fiscal. 

 

Centro-oeste 

24. Retomar o debate sobre a possiblidade do voto online e sobre a alteração de data da posse das gestões do Conjunto Cfess/ Cress para janeiro. 

 

PR 

25. Implantar o voto online e a alteração de data da posse das gestões do Conjunto Cfess/Cress para janeiro 

 

RS 

26. Retomar o debate sobre a possibilidade da democratização do voto no interior e também sobre a alteração de avaliação das gestões anteriores 

Cfess 

Sudeste 

27. Aprimorar os instrumentos de monitoramento e avaliação das deliberações do encontro nacional do conjunto CFESS/CRESS, construindo indicadores 

de resultado. 

 

Nordeste 

28. Assegurar critérios nos editais de eventos do Conjunto Cfess/ Cress para a contratação de intérpretes de LIBRAS no sentido de garantir a qualidade de 

interpretação; 

Cfess/ 

Cress 

Sudeste 

29. Elaborar uma normativa de orientação sobre ações necessárias para efetivar a acessibilidade, visando superar as barreiras físicas de comunicação e 

atitudinais, nas instâncias físicas dentro do Conjunto Cfess/Cress 

Cfess 

Sul 

30. Adequação no módulo de credenciamento de campos de estágio 

Cfess 

Sul Cfess 
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31. Incluir no campo obrigatório do recadastramento, o local de trabalho e respectivo endereço do/a assistente social. 

Sudeste 

32. Atualização de endereços: Fazer estudo para viabilizar a sistematização de atualização de endereços, encaminhados hoje ao federal para regularização 

via recadastramento e ainda indisponibilizado aos Cress 

 

Sudeste 

33. Acompanhar, em articulação com os demais conselhos de categoria, os debates acerca do regime jurídico único e sobre medidas restritivas e 

reguladoras, com vistas a garantir o debate e a defesa da autonomia e independência dos conselhos de profissão.  

 

Sudeste 

34. Promover debate acerca das possibilidades de exames/avaliações de proficiência como requisito para inscrição no Conselho em interface com o eixo de 

formação profissional. 

 

NOVA RECOMENDAÇÃO  

Nordeste 

1. Revisar o Código Eleitoral (art. 75 da Resolução 659/2013) quanto ao prazo de apuração dos votos. 

Cfess 

PR 

2. Realizar estudo contábil e jurídico, tendo por objetivo analisar possibilidades para rever os valores das anuidades de pessoa física e pessoa jurídica, 

Cfess  

PR 

3. Realizar estudo contábil e jurídico, tendo por objetivo analisar possibilidades para rever os valores das taxas e emolumentos. 

Cfess 

Sul 

Acessar os pareceres jurídicos do Cfess acerca do tema para fundamentar a organização de uma Resolução específica para a inscrição de pessoa jurídica. 

Cfess 

MT 

4. Solicitar Manifestação Jurídica sobre a utilização de cartão corporativo pelos CRESS  

Cfess 

Sudeste 

5. Incluir no SISCAF um campo para identificação de assistente social com deficiência. 

Cfess 
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Sudeste - REMETER PARA O GT DE REGISTRO 

6. Contratar junto a IMPLANTA o desenvolvimento de “sistema” para emissão on-line de “Certidão de Nada Consta” para Assistentes Sociais e Empresas 

inscritas nos CRESS, por meio de login e senhas individuais.  

Cfess/ 

Cress 

Sudeste - REMETER PARA O GT DE REGISTRO  

7. Criar resolução que normatize os procedimentos para exclusão do registro de assistente social que tenha obtido a inscrição mediante documento 

comprovadamente falso.  

Cfess/ 

Cress 

 

 


