
 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO PARÁ- 1º REGIÃO  

PORTARIA CRESS 1ª Região Nº 011/2020, de 18 de março de 2020. 

 

Estabelece os procedimentos a serem adotados pelo 
CRESS 1ª REGIÃO diante da pandemia mundial do 
Corona vírus (COVID-19).    

 

A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 1ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais. 

Considerando a pandemia mundial do Coronavírus (COVID-19) reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS); 
 
Considerando os protocolos e orientações de prevenção ao contágio do Coronavírus 
emitidos pelo Governo Federal por meio do Ministério da Saúde, bem como a publicação 
da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do Coronavírus; 
 
Considerando o Decreto 609 de 16/03/2020 emitido pelo Governo do Estado do Pará, 
que dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à Pandemia 
do Coronavírus – COVID-19; 
 
Considerando a obrigatoriedade do Conselho de garantir o direito à saúde das/dos 
trabalhadoras/es da autarquia, seus familiares, das/os assistentes sociais e público em 
geral; 
 
Considerando as orientações do Conselho Federal de Serviço Social; 
 
Considerando que evitar aglomerações neste momento é a medida mais indicada para 
evitar a proliferação acelerada do vírus; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Estabelecer, ad referendum do Conselho Pleno, medidas administrativas e 
procedimentos internos a serem adotados em razão da pandemia, com duração inicial de 
30 (trinta) dias, podendo ser reavaliada pela Diretoria do CRESS-1ª Região a qualquer 
momento. 
 
Art. 2º Suspender o atendimento presencial na Sede do CRESS-1ª Região e da Seccional de 
Santarém, sendo garantido o atendimento dos/as profissionais por telefone, WhatsApp e 
correio eletrônico (e-mail). 
 
§ 1º O atendimento tratado no caput ocorrerá no período das 8:00 às 14:00. 
 
§ 2º Os pedidos de nova inscrição serão recebidos, excepcionalmente neste período, 
através de correio eletrônico (e-mail): secretaria@cress-pa.org.br, para os casos de 



prioridade em que a/o bacharel(a) tenha sido convocado em concurso público ou recebido 
proposta de emprego, em ambos  deve haver comprovação; 
 
I. Homologada a inscrição, a/o requerente deverá apresentar os documentos originais ou 
enviar cópias autenticadas dos documentos, num prazo de 30(trinta) dias, a contar do 
início da regularização do atendimento presencial. 
II. Caso não apresente a documentação no prazo estabelecido por esta Portaria, o CRESS 
tomará as providências normativas. 
III. Se a/o requerente não apresentar a documentação completa, exigida pela Resolução 
CFESS Nº588/2010 , o processo não será homologado. 
 
Art. 3º Ficam suspensos os eventos e demais atividades públicas deste Conselho, bem 
como as reuniões marcadas, incluindo atividades com a Seccional e os NUCRESS, 
excepcionando aquelas que possam ser realizadas por videoconferência. 
 
Art. 4º Ficam suspensos os processos éticos e de desagravo, bem como julgamentos e 
reuniões de comissões de instrução, pelo prazo determinado por esta Portaria.. 
 
Art. 5º As denúncias poderão ser encaminhadas ao CRESS, através do site www.cress-
pa.org.br , e as apurações serão avaliadas pela Comissão de Orientação e Fiscalização do 
CRESS 1ª Região. 
 
Art. 6º As atividades de fiscalização neste período terão como prioridade o resguardo das 
condições éticas e técnicas do exercício profissional que estiverem diretas ou 
indiretamente relacionadas ao enfretamento da pandemia, inclusive ao atendimento do 
uso de equipamento de proteção individual. 
 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

 
 

Leidiany Marques de Souza 
Conselho Regional de Serviço Social – 1ª Região 

Conselheira Presidente 
 


