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O  Conselho  Regional  de  Serviço  Social  do  Estado  do  Amazonas  –  CRESS  15ª  Região/AM, no                

uso  de  suas  atribuições  legais  e  no  seu  compromisso  é�co  polí�co  com  a  categoria,  vem  a                 

público  tecer  Nota  de  Orientação  as/os  Assistentes  Sociais  que  atuam  na  Polí�ca  de              

Educação   sobre   o   trabalho   profissional   diante   da   pandemia   do   Coronavírus   “COVID-19”.   

Antes,  contudo,  se  faz  necessário  mencionar  que  a  atuação  do/a  assistente  social  na  Polí�ca               

de  Educação  deve  se  realizar  em  consonância  com  o  projeto  é�co-polí�co  do  serviço  social  e                

de  defesa  por  uma  educação  pública,  laica,  gratuita,  presencial  e  de  qualidade,  sendo              

efe�vada  como  um  direito  social.  A  ação  profissional  não  deve  ser  desvinculada  das              

dimensões   é�ca,   polí�ca   e   teórica,   reduzida   apenas   a   dimensão   técnica.  

No  tocante  a  atuação  profissional  na  Polí�ca  de  Educação,  a  ação  do/a  assistente  social  está                

voltada  para  o  atendimento  das  demandas  emanadas  pela  escola  e  daquelas  advindas  dos              

servidores  da  Educação.  Ressalta-se  que,  muitas  das  requisições  feitas  aos/às  assistentes            

sociais  nestes  dois  campos,  são  a�vidades  inerentes  a  outros  profissionais  da  educação,             

sendo   assim,   incompa�veis   com   as   atribuições   priva�vas   e   de   competências   profissionais.  

Neste  sen�do,  o  Conselho  Regional  de  Serviço  Social,  que  tem  como  atribuição  precípua              

orientar  e  fiscalizar  as  condições  é�cas  e  técnicas  do  exercício  profissional  do/a  assistente              

social  que  atuam  em  ins�tuições  Públicas  ou  Privadas.  Vem  por  meio  desse  documento              

orientar  aos  gestores  de  que,  o  exercício  profissional  do/a  assistente  social  neste  momento              

de  pandemia,  deve  ser  realizado  em  consonância  com  as  prerroga�vas  previstas  nas             

Resoluções  do  CFESS,  Código  É�ca  Profissional  do/a  Assistente  Social  na  Lei  8.662/93,  que              

Regulamentação   da   Profissão.  

1   Agentes   fiscais:   Bianca   Carvalho,   Laura   Luana,   Leliane   Diniz,   Sandra   Alice   e   Rosangela   Colcete.  
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É  importante  destacar  a  relevância  que  o  Serviço  Social  representa  nesse  momento  histórico,              

em  defesa  de  direitos  sociais  da  população  que  demanda  pelos  seus  serviços.  Sendo  um               

compromisso  é�co  sua  atuação  em  contextos  de  calamidades  públicas  e,  por  se  tratar  de               

uma  situação  única,  faz-se  necessário  uma  reflexão  cole�va  e  prudente  para  compreender  as              

especificidades  de  cada  espaço  sócio-ocupacional,  das  condições  é�cas,  técnicas  e  das            

atribuições   priva�vas   e   de   competências   profissionais.  

A  depender  do  espaço  sócio  ocupacional,  orientamos  que  a/o  Assistente  Social,  de  posse  de               

sua  autonomia  e  capacidade  profissional,  estabeleça  diante  das  recomendações  de           

prevenção  emanadas  pelo  Ministério  da  Saúde,  as  estratégias  para  execução  de  seu  trabalho.              

Sempre  que  possível,  é  importante  que  as  estratégias  sejam  elaboradas  em  conjunto  com  a               

equipe   mul�/interprofissional.   

Para  efe�vação  das  ações  a  ins�tuição  devem  garan�r  as  condições  é�cas  e  técnicas              

adequadas,  em  consonância  com  a  Resolução  CFESS  n.º  493/2006  (Disponível  no  lnk:             

h�p://www.cfess.org.br ),  para  que  o  profissional  possa  cumprir  com  responsabilidade  e           

compromisso  as  atribuições,  as  competências,  o  que  exige  autonomia  técnica  profissional  no             

atendimento   à   população   usuária.   

Na  defesa  das  prerroga�vas  e  da  qualidade  do  exercício  profissional,  e  diante  de  requisições               

ins�tucionais  incompa�veis  com  o  exercício  profissional.  Orientamos  que  tanto  as           

competências  profissionais  quanto  às  atribuições  priva�vas  previstas  em  Lei,  sejam           

respeitadas,  evitando  assim,  possíveis  infrações  às  legislações  que  norma�za  a  profissão,  que             

podem   resultar   sanções   por   parte   do   Conselho   Regional   do   Amazonas.  

Apresentamos  aqui  as  Atribuições  Priva�vas  e  as  Competências  Profissionais  regulamentadas           

pela  Lei  Federal  n.º  8.662  de  07/06/1993,  que  “Dispõe  sobre  a  profissão  de  Assistente  Social                

e   dá   outras   providências”  

Art.   4º   Cons�tuem   competências   do   Assistente   Social:  
 I  -  elaborar,  implementar,  executar  e  avaliar  polí�cas  sociais  junto  a  órgãos              

da  administração  pública,  direta  ou  indireta,  empresas,  en�dades  e          
organizações   populares;   
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II  -  elaborar,  coordenar,  executar  e  avaliar  planos,  programas  e  projetos  que             
sejam  do  âmbito  de  atuação  do  Serviço  Social  com  par�cipação  da            
sociedade   civil;   
III  -  encaminhar  providências,  e  prestar  orientação  social  a  indivíduos,           
grupos   e   à   população;   
IV   -   (Vetado);  
V  -  orientar  indivíduos  e  grupos  de  diferentes  segmentos  sociais  no  sen�do             
de  iden�ficar  recursos  e  de  fazer  uso  dos  mesmos  no  atendimento  e  na              
defesa   de   seus   direitos;   
VI   -   planejar,    organizar   e   administrar   bene�cios   e   Serviços   Sociais;   
VII  -  planejar,  executar  e  avaliar  pesquisas  que  possam  contribuir  para  a             
análise   da   realidade   social   e   para   subsidiar   ações   profissionais;   
VIII  -  prestar  assessoria  e  consultoria  a  órgãos  da  administração  pública            
direta  e  indireta,  empresas  privadas  e  outras  en�dades,  com  relação  às            
matérias   relacionadas   no   inciso  
  II   deste   ar�go;  

 IX  -  prestar  assessoria  e  apoio  aos  movimentos  sociais  em  matéria             
relacionada  às  polí�cas  sociais,  no  exercício  e  na  defesa  dos  direitos  civis,             
polí�cos   e   sociais   da   cole�vidade;  
 X  -  planejamento,  organização  e  administração  de  Serviços  Sociais  e  de             

Unidade   de   Serviço   Social;   
XI  -  realizar  estudos  socioeconômicos  com  os  usuários  para  fins  de  bene�cios             
e  serviços  sociais  junto  a  órgãos  da  administração  pública  direta  e  indireta,             
empresas   privadas   e   outras   en�dades.   
 
Art.   5º   Cons�tuem   atribuições   priva�vas   do   Assistente   Social:   
I  -  coordenar,  elaborar,  executar,  supervisionar  e  avaliar  estudos,  pesquisas,           
planos,  programas  e  projetos  na  área  de  Serviço  Social;  II  -  planejar,             
organizar   e   administrar   programas   e   projetos   em   Unidade   de   Serviço   Social;  
 III  -  assessoria  e  consultoria  e  órgãos  da  Administração  Pública  direta  e              

indireta,  empresas  privadas  e  outras  en�dades,  em  matéria  de  Serviço           
Social;  

 IV  -  realizar  vistorias,  perícias  técnicas,  laudos  periciais,  informações  e            
pareceres   sobre   a   matéria   de   Serviço   Social;  
 V  -  assumir,  no  magistério  de  Serviço  Social  tanto  a  nível  de  graduação  como                

pós-graduação,  disciplinas  e  funções  que  exijam  conhecimentos  próprios  e          
adquiridos   em   curso   de   formação   regular;   
VI  -  treinamento,  avaliação  e  supervisão  direta  de  estagiários  de  Serviço            
Social;   
VII  -  dirigir  e  coordenar  Unidades  de  Ensino  e  Cursos  de  Serviço  Social,  de               
graduação   e   pós-graduação;   
VIII  -  dirigir  e  coordenar  associações,  núcleos,  centros  de  estudo  e  de             
pesquisa   em   Serviço   Social;   
IX  -  elaborar  provas,  presidir  e  compor  bancas  de  exames  e  comissões             
julgadoras  de  concursos  ou  outras  formas  de  seleção  para  Assistentes           
Sociais,   ou   onde   sejam   aferidos   conhecimentos   inerentes   ao   Serviço   Social;   
X  -  coordenar  seminários,  encontros,  congressos  e  eventos  assemelhados          
sobre   assuntos   de   Serviço   Social;   
XI  -  fiscalizar  o  exercício  profissional  através  dos  Conselhos  Federal  e            
Regionais;   
XII  -  dirigir  serviços  técnicos  de  Serviço  Social  em  en�dades  públicas  ou             
privadas;   
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XIII  -  ocupar  cargos  e  funções  de  direção  e  fiscalização  da  gestão  financeira              
em   órgãos   e   en�dades   representa�vas   da   categoria   profissional.  

 
Caso  as  requisições  ins�tucionais  emanadas  aos  assistentes  sociais  sejam  sobre  exercer            

atribuições  ou  competências  de  outros  profissionais,  como  por  exemplo, divulgação  de            

ações  realizadas  pela  ins�tuição,  de  vídeos  e/ou  fotos  para  conhecimento  dos  usuários  e              

organização/realização  de  a�vidades  alusivas  a  datas  comemora�vas. Entendemos  que  tais           

a�vidades  devem  ser  realizadas  pelo setor  de  comunicação  da  ins�tuição. A  respeito  da              

realização   de   a�vidade   incompa�veis   com   o   exercício   profissional,   cabe   ressaltar,   que:   

O  Código  de  É�ca  Profissional  da/o  Assistente  Social  enfa�za  o  compromisso  com  a              

qualidade   dos   serviços   ofertados   à   sociedade,   conforme   segue  

Art.   2º   Cons�tuem   direitos   do/a   assistente   social :   

a-  garan�a e  defesa  de  suas  atribuições  e  prerroga�vas ,  estabelecidas  na  Lei             
de   Regulamentação   da   Profissão   e   dos   princípios   firmados   neste   Código;   
h-  ampla  autonomia  no  exercício  da  Profissão, não  sendo  obrigado  a  prestar             
serviços  profissionais  incompa�veis  com  as  suas  atribuições,  cargos  ou          
funções ;  
 

Caso,  o  profissional  se  submeta  a  requisições  incompa�veis  com  sua  profissão  e             

inerentes  a  outras  profissões,  estará  em  alto  risco  de  infração  é�ca  e,  de  contravenção  penal,                

conforme   previsto   no   Decreto   Lei   n.º   3688,   de   03/10/1941,   “Lei   das   Contravenções   Penais”  

Corrobora-se  ainda  sobre  as  a�vidades  desenvolvidas  pelo  Serviço  Social  no  contexto  da             

Supervisão  de  Campo  de  Estágio  como  a�vidade  priva�va  do/a  Assistente  Social,  seguimos  e              

enfa�zamos,  enquanto  conselho  de  classe,  as  recomendações  da  Associação  Brasileira  de            

Ensino  e  Pesquisa  em  Serviço  Social  (ABEPSS)  e  do  Conselho  Federal  de  Serviço  Social               

(CFESS),  referente  à  realização  da  supervisão  de  estágio  em  Serviço  Social,  o  CRESS  15ª               

Região  AM,  se  manifesta  pela  suspensão  da  a�vidade  caso  ela  esteja  ocorrendo,  pois              

entendemos   que   o   estágio   não   se   caracteriza   como   a�vidade   essencial.  

Ademais,  sua  realização  no  contexto  posto  pela  pandemia  pode  ocasionar  o  não  resguardo              

dos  diretos  dos/as  discentes,  principalmente  o  não  resguardo  da  sua  condição  de             

saúde. Ressaltamos  ainda  que,  nas  condições  atuais  que  exige  o  isolamento  social,  a             

realização  do  estágio,  poderá  implicar  no  descumprimento  dos  requisitos  norma�vos           

4  
 

Rua   Theomário   Pinto   da   Costa,   nº   811,   Loja   4   B   –   Ed.   Skye   Platinum   Office  
Chapada   -   Manaus/AM   -   CEP:   69050-055  

Fone:    (092)    3622-1436   –   99191-2942   -   3346-9968   CGC:   04.808.952/0001-97  
www.cress-am.org.br          cress-am@cress-am.org.br          cofi@cress-am.org.br  

http://www.cress-am.org.br/
mailto:cress-am@cress-am.org.br


 
CONSELHO   REGIONAL   DE   SERVIÇO   SOCIAL  

CRESS/15ª   REGIÃO   –   AM  

 
 

previstos  pela Resolução  CFESS  nº  533/2008  CFESS ,  quanto  à  obrigatoriedade  da            

SUPERVISÃO  DIRETA  DE  ESTÁGIO  EM  SERVIÇO  SOCIAL,  como  atribuição  priva�va  do            

Assistente  Social,  que  tem  na  disciplina  de  estágio  um  processo  de  construção  de              

conhecimento  e  formação  profissional  com  caráter  proposi�vo,  crí�co  e  interven�vo,           

envolvendo  nesse  processo  de  formação  três  sujeitos/atores  na  disciplina  de  estágio:            

Supervisor/a  Acadêmico/a,  Estagiário/a  e  Supervisor/a  de  Campo ,  na  hipótese  em  que            

es�verem  ausentes  quaisquer  dos  pressupostos  para  a  sua  configuração,  o  que  poderá             

resultar,   inclusive,   na   sua   anulação   pelo   órgão   competente.  

O  CRESS/AM  diante  da  denúncia  que  a  ins�tuição  empregadora  vem  desrespeitando            

as  legislações  profissionais,  fará  análise  da  demanda  e  prosseguirá  com  as  medidas  possíveis              

de  orientação  e  fiscalização  profissional,  caso  necessário  acionará  outros  órgãos  e  o  sistema              

de   jus�ça.   

Reforçamos  que  as  condições  adequadas  de  trabalho  e  o  livre  exercício  profissional  é              

direto  do/a  assistente  social,  e  dever  ser  garan�do  por  seu  empregador,  seja  ele  público  ou                

privado.  

Por  fim,  solicitamos,  ampla  divulgação  dessa  Nota  entre  os  diretores/as,  coordenações  e             

gerências,  bem  como,  dos  profissionais  Assistentes  Sociais  que  atuam  como  protagonistas  na             

linha   de   frente   no   enfrentamento   a   Covid-19.  
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