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PORTARIA CRESS/16ª REGIÃO Nº 001/2022, de 11 de janeiro de 2022  

 

EMENTA: Medidas de caráter emergencial e temporário para 

garantir o funcionamento do Conselho Regional de Serviço Social 

16ª Região/AL, em decorrência da pandemia do Coronavírus 

(COVID-19) e síndromes gripais e adota outras providências.  

 

 

O Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, 

 

Considerando as determinações ínsitas na Portaria CRESS 16ª Região nº 047/2020, com as 

alterações posteriores; 

 

Considerando as disposições contidas na 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 reduzido e deficitário quadro funcional do CRESS/AL e que 50% (cinquenta 

por cento) do total de funcionários/as deste Regional, sendo 75% (setenta e cinco por cento) de 

trabalhadores/as da área administrativa, encontra-se afastado do trabalho por motivo de saúde, 

seja para recuperação de sintomas gripais ou por testarem positivo para COVID-19; 

 

Considerando a supremacia do interesse público, a ocorrência dos motivos de força maior e a 

absoluta necessidade de garantir o regular funcionamento do Conselho Regional de Serviço 

Social 16ª Região; 

 

Considerando as disposições contidas no artigo 136, da CLT, o qual determina que a época da 

concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador;   

 

Considerando que a necessidade de implementação de novas medidas de prevenção, 

contenção de riscos, de danos e agravos à saúde das/os trabalhadoras/es do CRESS/AL, 

conselheiros/as, estagiários/as, da categoria de assistentes sociais e do público em geral, a fim 

de evitar a disseminação da COVID 19 e síndromes gripais no Estado de Alagoas; 

 

Considerando que o CRESS 16ª Região goza de autonomia administrativa e financeira, 

conforme previsto em Regimento Interno; 
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            Considerando, ainda, a deliberação e aprovação da presente Portaria na reunião de Diretoria 

deste Regional realizada no dia 10 de janeiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Determinar a suspensão do gozo de férias de todos/as os/as funcionários/as deste 

Regional pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias, a partir desta data, por motivo de força maior, 

considerando o superior interesse público e a absoluta necessidade de serviço, para fins de 

garantir o funcionamento deste Regional. 

 

Art. 2º - Suspender o atendimento por telefone aos/as assistentes sociais e ao público em geral, 

sendo mantido o atendimento de forma remota através dos Serviços Online, disponível no site 

institucional, e dos e-mails abaixo, conforme o assunto: 

a) Inscrição, Cancelamento, Reinscrição, Transferência, Inscrição Secundária, 

Anotação de Responsabilidade Técnica e Certidão de Regularidade Profissional: 

secretaria@cress16.org.br 

b) Tesouraria (boletos, parcelamento de débitos): tesouraria@cress16.org.br 

c) Orientação e Fiscalização Profissional: fiscalizacao@cress16.org.br 

d) Denúncia/Processo ético: cress@cress16.org.br 

e) Demais questões: cress@cress16.org.br 

f) Processo Seletivo Simplificado: pss2021@cress16.org.br 

 

Art. 3º - Determinar que os/as funcionários/as, estagiários/as, conselheiros/as e profissionais 

que desenvolvem atividades na Sede do Regional, apresentem comprovante com o esquema 

vacinal completo, conforme instituído pelos órgãos competentes, no prazo de 07 (sete) dias 

úteis. 

Parágrafo Primeiro: O comprovante deverá ser encaminhado para a Coordenação Executiva 

deste CRESS. 

Parágrafo Segundo: Os/As funcionários/as que se encontram afastados de suas atividades 

laborais por motivo de saúde deverão apresentar o comprovante de vacinação na data de seu 

retorno ao trabalho. 

Art. 4º - Serão consideradas válidas para os fins comprobatórios de vacinação contra a COVID-

19 as anotações constantes dos seguintes documentos oficiais: 

I – certificado de vacinas digital, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde - Conecte 

SUS; 
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II – 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. 

 

Parágrafo Primeiro: A vacinação a ser comprovada corresponderá ao cronograma vacinal 

completo instituído pelos órgãos competentes. 

Parágrafo Segundo: As pessoas com contraindicação da vacina contra a COVID-19 deverão 

apresentar relatório médico justificando o óbice à imunização. 

 

Art. 5º - Estabelecer que sejam tomadas medidas de sensibilização junto ao corpo de 

funcionários/as, assessorias, estagiárias/os, conselheiros/as e profissionais que desenvolvem 

atividades na Sede do Regional para a efetividade da adoção das medidas sanitárias de 

prevenção ao contágio nas dependências do CRESS/AL. 

Art. 6º - Casos omissos serão analisados e deliberados pelo Conselho Pleno deste Regional.  

 

Art. 7º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Dê- se ciência e cumpra-se. 

 

Maceió – AL, 11 de janeiro de 2021 

 

 

 

Marciângela Gonçalves Lima 

Conselheira Presidente 

Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região – Alagoas 
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