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RESOLUÇÃO CFESS nº 993, de 23 de março de 2022. 

 

 

Ementa: Dispõe sobre o retorno gradual e seguro das 

atividades presenciais nas dependências do Conselho Federal 

de Serviço Social - Cfess. 

 

 

 

A Presidente do Conselho Federal de Serviço Social - Cfess, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, e 

 

Considerando que segundo o artigo 8º, I, da Lei n
o
 8.662, de 7 de junho de 1993, publicada no 

Diário Oficial da União n
o
 107, de 8 de junho de 1993, Seção 1, compete ao Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS), na qualidade de órgão normativo de grau superior, orientar, disciplinar, 

normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de Assistente Social, em conjunto com 

o CRESS; 

 

Considerando o Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das 

Leis do Trabalho; 

 

Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou 

que o planeta vive uma pandemia do novo coronavírus – Covid-19; 

 

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

 

Considerando a Lei nº 14.128, de 26 de março de 2021, que alterou a Lei nº 605, de 5 de janeiro 

de 1949, prevendo que durante período de emergência em saúde pública decorrente da Covid-19, 

a imposição de isolamento dispensará o empregado da comprovação de doença por 7 (sete) dias, 

bem como que, no caso de imposição de isolamento em razão da Covid-19, o trabalhador poderá 

apresentar justificativa válida no oitavo dia de afastamento; 

 

Considerando a Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021, que dispõe sobre o afastamento da 

empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública 

de importância nacional decorrente do novo coronavírus; 

 

Considerando a Resolução Cfess n
o 

510, de 21 de setembro de 2007, publicada no Diário 

Oficial da União nº 184, de 24 de setembro de 2007, Seção 1, que institui o Plano de Cargos, 

Carreiras e Remuneração dos Funcionários do Conselho Federal de Serviço Social; 

 

Considerando, finalmente, a aprovação da presente Resolução pelo Conselho Pleno realizado de 

17 a 20 de março de 2022. 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º Conselheiras/os, trabalhadoras/es, assessoras/es, estagiárias/os e, quando for o caso, 

representantes de pessoas jurídicas contratadas, deverão retomar as atividades presenciais a partir 

de 04 de abril de 2022, com a necessária observância dos protocolos de segurança sanitária e da 

legislação aplicável.  

 

Parágrafo primeiro  Conselheiras/os, trabalhadoras/es, assessoras/es e estagiárias/os só poderão 

permanecer em trabalho remoto mediante atestado médico que contraindique o retorno ao 

trabalho presencial diante do contexto sanitário, o que será reavaliado conforme orientações das 

autoridades sanitárias e terá efeito enquanto perdurarem as situações de altas taxas de 

transmissão de Covid-19. 

 

Parágrafo segundo Integra a presente Resolução o Protocolo com Orientações de Segurança 

Sanitária para a realização de atividades presenciais no Cfess (Anexo I). 

 

Parágrafo terceiro Entende-se por assessoras/es aquelas/es previstas/os nos artigos 7º e 8º da 

Resolução CFESS n
o 
510/2007. 

              

Art. 2º O trabalho presencial deve ocorrer de forma segura e planejada, considerando a adoção 

integrada das medidas de saúde e segurança, visando à mitigação da transmissão da Covid-19 

nos ambientes laborais, e deverá observar: 

 

I. A classificação, adequação e sinalização dos espaços físicos; 

II. A melhor distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo de evitar a 

concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho, incluindo 

revezamento, conforme decisão do conselho pleno do CFESS dialogado com a Comissão 

Permanente de Trabalho; 

III. A adequação dos horários de início e término da jornada de trabalho, inclusive dos 

intervalos intrajornada. 

 

Art. 3º Para acesso e permanência nas dependências do Cfess ou para realizar atividade de 

representação, as/os conselheiras/os, trabalhadoras/es, assessoras/es, estagiárias/os, 

representantes de pessoas jurídicas contratadas e público externo deverão apresentar o 

comprovante de vacinação contra a Covid-19, emitido por autoridade pública, demonstrando o 

cumprimento do ciclo vacinal, conforme calendário estabelecido pelas autoridades sanitárias.  

 

Parágrafo primeiro O Cfess encaminhará formulário a ser preenchido pelas pessoas indicadas 

no caput com vistas à atualização periódica das informações relativas à vacinação. 

 

Parágrafo segundo Conselheiras/os, trabalhadoras/es, assessoras/es, estagiárias/os e 

representantes de pessoas jurídicas contratadas que prestem serviços de forma presencial deverão 

enviar o comprovante de vacinação para o e-mail: sandra@Cfess.org.br, até 07 (sete) dias a 

partir da publicação desta Resolução. 
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Parágrafo terceiro Trabalhadoras/es, assessoras/es, estagiárias/os e representantes de pessoas 

jurídicas contratadas que prestem serviços de forma presencial que não apresentarem o 

comprovante de vacinação terão seu acesso ao CFESS impedido e a sua ausência será 

considerada falta injustificada ou acarretará glosa na fatura e responsabilização da empresa, 

conforme o caso. 

 

Parágrafo quarto A recusa em apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou 

relatório médico com expressa contraindicação à vacinação sujeita a pessoa a medidas 

regimentais (artigos 83 a 93 da Resolução Cfess n
o
 469/2005), trabalhistas (Consolidação das 

Leis do Trabalho e legislação correlata) e contratuais (normas que regem as licitações e contratos 

administrativos), conforme o caso, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

Art. 4º Trabalhadoras/es, assessoras/es e estagiárias/os que apresentarem sintomas associados a 

Covid-19, mantiverem contato com pessoa com caso confirmado da doença ou estiverem com 

exame positivo para a Covid-19, mesmo que assintomático, deverão obrigatoriamente reportar o 

caso por escrito ao Cfess e entrar em isolamento pelo prazo determinado pelas autoridades 

competentes. 

 

Parágrafo primeiro A imposição de isolamento dispensará a apresentação de atestado médico 

por 7 (sete) dias. 

 

Parágrafo segundo Caso seja necessária a manutenção do isolamento, deverá apresentar 

atestado médico a partir do oitavo dia. 

 

Parágrafo terceiro Durante o isolamento, trabalhadoras/es, assessoras/es e estagiárias/os 

realizarão trabalho remoto, salvo se atestado médico indicar o afastamento das atividades 

laborais. 

 

Parágrafo quarto Caso seja necessário o isolamento de representantes de pessoas jurídicas 

contratadas que prestem serviços de forma presencial, pelas razões previstas no caput, a empresa 

contratada deverá substituir temporariamente a pessoa ou, quando possível, prestar os serviços 

remotamente. 

 

Art. 5º Conselheiras/os, trabalhadoras/es, assessoras/es, convidadas/os e representantes políticos, 

que estiverem em viagem por interesse do Cfess deverão fazer a devida comunicação por escrito, 

caso apresentem sintomas associados a Covid-19, mantenham contato com pessoa com caso 

confirmado da doença ou se estiver com exame positivo para a Covid-19, mesmo que 

assintomático. 

 

Parágrafo primeiro A comunicação prevista no caput também deve ser feita por aquelas/es que 

estiverem realizando atividade por interesse do Cfess no seu local de residência, devendo 

permanecer em isolamento pelo prazo determinado pelas autoridades competentes. 

 

Parágrafo segundo A pessoa que fizer a comunicação prevista no caput, caso não tenha feito 

ainda, deverá fazer teste de Covid-19 e, havendo resultado positivo, permanecer em isolamento 

em hotel ou residência de sua escolha, pelo prazo determinado pelas autoridades competentes. 
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Parágrafo terceiro Durante o período em que estiver isolada/do em situação de viagem, a 

pessoa fará jus a percepção de diária, bem como à remarcação da passagem de retorno. 

 

Parágrafo quarto O teste de Covid-19 deverá obedecer aos parâmetros exigidos pelas 

autoridades sanitárias e ser realizado preferencialmente no SUS ou, quando necessário, na rede 

privada, ocasião em que os custos serão ressarcidos pelo CFESS, nos termos da Resolução Cfess 

n
o
 446/2003. 

 

Parágrafo quinto Antes da data prevista para a atividade, com viagem ou no local de residência, 

caso apresente sintomas associados a Covid-19, mantenha contato com pessoa com caso 

confirmado da doença ou se estiver com exame positivo para a Covid-19, mesmo que 

assintomático, a pessoa deverá informar ao CFESS para que sejam tomadas as providências 

relacionadas ao cancelamento de sua participação de forma presencial. 

 

Art. 6º Os Cress deverão adotar, no âmbito das respectivas administrações, norma com 

disposições correlatas a desta Resolução, regulamentando o retorno das atividades presenciais 

nas suas dependências. 

 

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Pleno do Cfess. 

 

Art. 8º Est   eso u  o entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Maria Elizabeth Santana Borges 

Presidente do CFESS 
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ANEXO I 

 

Protocolo e Orientações de Segurança Sanitária para a realização de atividades presenciais 

no Conselho Federal de Serviço Social - CFESS 

 

Justificativa  

 

Durante a Pandemia de Covid-19, o Conselho Federal de Serviço Social - CFESS tem adotado 

todas as medidas para a defesa da vida e de condições de trabalho seguras, em consonância com 

recomendações da Organização Mundial da Saúde. 

   

As atividades do CFESS vêm sendo realizadas de forma remota desde março de 2020. O quadro 

epidemiológico, com a redução da ocorrência de casos graves e óbitos pela doença, a ampliação 

da cobertura da vacinação da população e a reabertura de diversos serviços colocam a 

necessidade de planejarmos o retorno às atividades presenciais, sem desconsiderar que a 

pandemia ainda não está erradicada no Brasil e no mundo. 

 

Considerando as finalidades enquanto conselho profissional e autarquia pública federal e a 

defesa da qualidade dos serviços prestados à sociedade e a defesa de condições de trabalho 

seguras, o retorno às atividades presenciais do CFESS está previsto para abril de 2022, conforme 

as seguintes orientações e protocolos: 

 

Orientações 

 

As orientações para o retorno às atividades presenciais no CFESS estão baseadas nas orientações 

da Organização Mundial da Saúde - OMS, em normas da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA e recomendações do Conselho Nacional de Saúde - CNS. Objetivam 

contribuir para a segurança sanitária de trabalhadoras/es, assessoras/es e conselheiras/os; 

promover a prevenção, o controle e a mitigação da transmissão da Covid-19; contribuir para a 

segurança sanitária da população em geral.  

 

Constituem compromissos de cada trabalhadora/e, assessora/r e conselheira/o no convívio 

cotidiano durante o trabalho presencial: 

 

• V cin   o em conformid de com o c  endário v cin  ;  

• Obrig toried de da apresentação do comprovante de vacinação atualizado, demonstrando a 

conclusão do ciclo vacinal;   

• Comunic   o à chefi  imedi t  sobre   ocorrênci  de sintom s grip is e/ou  doecimento e/ou 

atestado de afastamento do trabalho;  

• Ado  o d s medid s de proteção, como: o uso obrigatório de máscaras; higienização frequente 

das mãos com álcool gel 70, álcool 70 e/ou água e sabão; não compartilhamento de objetos 

pessoais e de escritório;   

• Evit r o comp rti h mento de te efone fixo e comput dor. Em c so de compartilhamento, fazer 

a higienização do equipamento antes do uso;  

• Evit r  g omer   o no cotidi no de tr b  ho e reduzir   circu    o intern  nos  mbientes d  

entidade;    

• Perm nênci  n s respectiv s s   s de tr b  ho, de modo   reduzir o cont to;  
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• Uso dos esp  os co etivos, como cozinh  e b nheiros,  imit do   um  pesso  por vez;  

•  e  iz r    impez  frequente d s mes s e c deir s de tr b  ho pe  s/os tr b  h dor s/es, 

assessoras/es e conselheiras/os que façam uso delas, com material de limpeza a ser fornecido 

pela entidade;  

• As/os tr b  h dor s/es,  ssessor s/es e conse heir s/os dever o sent r-se sempre em 

lugares/posições fixas para diminuir riscos, e possibilitar a identificação de quem teve contato 

próximo em caso de futura testagem positiva para Covid-19;  

• Evit r os cumprimentos com  br  os, beijos,  perto de m os ou cont to físico.  

  

Orientações específicas: 

 

Quanto à alimentação nas dependências do conselho:  

• A iment   o restrit   o esp  o d  cop ;  

• Perm nênci  n  cop   imit d    uma pessoa por vez;  

• L v gem dos utensí ios imedi t mente  pós o uso;  

• Disponibi iz   o de águ  e c fé em esp  o específico devid mente sin  iz do;  

• N o disponibi iz   o de águ  e c fé dentro d s s   s de tr b  ho e de reuniões.  

  

Quanto às medidas de higienização e limpeza do conselho:  

• Limpez  e higieniz   o d s dependênci s do conse ho será re  iz d  todos os di s no período 

da manhã, por profissional contratada;  

• Os m teri is e procedimentos de  impez  e higieniz   o seguir o as normativas sanitárias em 

vigor;  

• A higieniz   o e  impez  re  iz d  por profission   contr t d /o n o desobrig    re  iz   o d  

limpeza frequente das mesas e cadeiras de trabalho pelas/os trabalhadoras/es, assessoras/es e 

conselheiras/os que façam uso das mesmas;  

• Disponibi iz   o de  ixeir  específic s p r  desc rte de másc r s.  

  

Quantos às medidas de proteção individual e coletiva:  

• Fornecimento de másc r s e á coo  ge /á coo  70;  

• Inst     o de b rreir s físic s de  crí ico;  

• Sin  iz   o de distanciamento nos pisos e mesas;  

• Fix   o de qu dros de  visos p r  soci  iz   o d s orient  ões e medid s de prote  o.  

  

Quanto à emissão de passagens aéreas:  

• Apresent   o do comprov nte de v cin   o p r  requisi  o e  quisi  o de p ss gem;  

• A não apresentação do comprovante de vacinação, ou a não conclusão do ciclo vacinal serão 

impeditivos para a emissão de passagens;  

• P r  efeito d  comprov   o de v cin   o ser o  ceitos: certific do de v cin s digit   (Conecte 

SUS); cópia de comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido 

no momento da vacinação por instituição governamental nacional ou estrangeira ou institutos de 

pesquisa clínica; atestado justificando o impedimento à imunização.  

  

Quanto à participação em reuniões nas dependências do Cfess:  

• Uso de másc r  e á coo  ge /á coo  70, em conformid de com os protoco os s nitários;  

• Disponibi iz   o de másc r  e á coo  ge /á coo  70, c so necessário;  
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• Os ( s) p rticip ntes d s reuniões dever o sent r-se sempre em lugares/posições fixas para 

diminuir riscos, e possibilitar a identificação de quem teve contato próximo em caso de futura 

testagem positiva para Covid-19;  

• N o será disponibi iz do nenhum documento por meio físico. Todo o m teri   necessário p r  

as reuniões será enviado digitalmente, gerando menos papéis sobre as mesas de trabalho e 

evitando sua circulação;  

• Apresent   o do comprov nte de v cin   o p r  p rticip   o em reuniões;  

• As pesso s que já enc minh r m o referido certific do p r  efeito de obtenção da passagem de 

deslocamento até Brasília, não precisam apresentá-lo novamente no momento das reuniões;   

• As pesso s residentes em Br sí i  dever o  present r o certific do no momento de p rticip   o 

nas reuniões;  

• A n o  present   o do comprovante de vacinação, ou a não conclusão do ciclo vacinal serão 

impeditivos para a participação nas reuniões; 

• P r  efeito d  comprov   o de v cin   o ser o  ceitos: certific do de v cin s digit   (Conecte 

SUS); cópia de comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido 

no momento da vacinação por instituição governamental nacional ou estrangeira ou institutos de 

pesquisa clínica; atestado justificando o impedimento à imunização.   

• N o vi j r ou n o comp recer às reuniões presencialmente caso estiver doente, com sintomas 

compatíveis com a Covid-19, tais como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, com ou sem 

falta de ar, ou se estiver com exame positivo para a Covid-19, mesmo que assintomático;  

• Comunic r imedi t mente, no início ou durante as reuniões, caso apresente sintomas 

compatíveis com a Covid-19, tais como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, com ou sem 

falta de ar. Buscar atendimento em unidade de saúde; 

• Em c so positivo do teste p r  Covid-19, a pessoa será encaminhada para o isolamento, 

conforme prazo determinado pelas autoridades competentes, em hotel, para os viajantes, e em 

sua residência, para os moradores do DF;  

• No c so de o iso  mento ser feito em hote , o CFESS tom rá  s providênci s de custeio da 

hospedagem e remarcação de passagem para data compatível com o período de isolamento, 

conforme prazo determinado pelas autoridades competentes. 

• Do término d s reuniões,  té 15 di s  pós, comunic r  o CFESS, por e-mail, caso venha a 

testar positivo para a Covid-19 e informando os possíveis contactantes durante este período. 

 

Quantos às medidas de proteção no uso de transporte coletivo: 

• Us r másc r s profission is (cirúrgic s ou N95/PFF2) dentro do tr nsporte co etivo qu ndo for 

inviável conseguir ventilação ou manter distanciamento; 

• Abrir  s j ne  s do ônibus p r  me hor r   venti    o; 

• Higieniz r  s m os se tiver cont to com  s superfícies de uso comum, t is como corrim o, 

barras de apoio, catracas, etc; 

• Evit r toc r nos o hos, n riz e boca sem higienizar as mãos; 

• Troc r  s másc r s  o cheg r no CFESS; 

• Procur r, se possíve , us r o tr nsporte em horários de menor f uxo. 

 

 

 


