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PORTARIA Nº. 29/2020 
19 de março de 2020 

 
Estabelece medidas de caráter 
emergencial e temporário, a fim de 
reduzir os riscos decorrentes da doença 
causada pelo Novo Coronavírus (COVID-
19), no âmbito do CRESS 6ª Região. 

A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social, no uso de suas atribuições legais 
regimentais, e: 

CONSIDERANDO que o CRESS 6ª Região goza de autonomia administrativa e financeira, 
conforme preconizado pelo seu Regimento Interno; 

 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 
como pandemia a doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), e as orientações 
emanadas pelo Ministério da Saúde; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da prestação de serviços públicos por 
parte do CRESS 6ª Região;  
 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para a redução do potencial de 
contágio da COVID-19 e para a preservação da saúde das autoridades, empregados, 
estagiários, colaboradores, profissionais e demais pessoas que frequentam as 
dependências do CRESS 6ª Região; 
 

CONSIDERANDO as notas públicas emanadas do Conselho Federal de Serviço Social – 
CFESS, publicadas nesta data sobre as medidas a serem tomadas quanto ao COVID 19, e 
 

CONSIDERANDO a prerrogativa regimental da Presidente do CRESS 6º Região nos 
termos do inciso IV do art. 30 da Resolução CRESS/MG nº 470/2005.  
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º. Suspender temporariamente, por 12(doze) dias, no período de 23 de março de 
2020 à 03 de abril de 2020. 
 

a) Atendimento Presencial espontâneo ao público na Sede Estadual, bem como 
nas Seccionais, visando evitar a aglomeração de pessoas, ressalvados os 
casos urgentes, inadiáveis e previamente agendados; 

b) Eventos presenciais internos e externos realizados pelo CRESS em todo o 
Estado de Minas Gerais, tais como: Rodas de Conversa, Encontros Locais ou 
Estaduais, Cursos e Minicursos, dentre outros;  

c) Reuniões de Comissões ou Grupos de Trabalho; 
d) Viagens de Representação e de Orientação e Fiscalização;  
e) Atividades de Representação do Conselho em eventos externos. 
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Art. 2º. Afastar compulsoriamente das atividades laborais, o(a) empregado(a) com 
suspeita ou diagnosticado com o COVID-19.  
 

Parágrafo único: O afastamento indicado no caput também se aplica aos empregados 
em regime de trabalho remoto.  
 

Art. 3º. Determinar realização dos trabalhos através de rodízio entre os Empregados 
lotados no Setor de Registro, definido pelo(a) Coordenador(a) da Área; 
 

Parágrafo Único: Os empregados maiores de 59 anos, os portadores de doenças 
crônicas e as empregadas com gravidez comprovada, dentre outros que compõem 
grupo de risco de aumento de mortalidade por COVID-19 podem ter suas atividades 
cotidianas reavaliadas pela Coordenação da Área em conjunto com a Coordenação 
Adjunta de Recursos Humanos. 
 

Art. 4º. Instituir o Trabalho Remoto temporário para os Setores que compõem este 
Conselho, conforme Plano de Trabalho apresentado pelos Coordenadores, Assessores e 
Encarregados. 
 

Parágrafo Único: O Plano de Trabalho deverá ser apresentado por cada Setor, quando 
tiver mais de um empregado ou Individual, definindo o fluxo de trabalho, os prazos e as 
metas a serem cumpridas. 
 

Art. 5º. Realizar os descontos do Auxílio Transporte para os casos de afastamento, nos 
termos da normativa Resolução CRESS/MG 3693/12. 
 

Art. 6º. Suspender os Prazos dos Processos Éticos, Instrução e correlatos, pelo mesmo 
prazo indicado no art. 1º.   
 

Art. 7º. Autorizar as Diretorias, Coordenações, Assessorias, bem como os(as) 
Encarregados(as) do CRESS/MG autorizados a revisar seus planos operacionais para 
viabilizar a efetividade das medidas previstas pelos Órgãos Públicos de Saúde Nacional, 
Estadual ou Municipal, comunicando previamente à Coord. Adjunta de Recursos 
Humanos e Assessoria de Comunicação. 
 

Art. 8º. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do CRESS/MG. 
 

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Belo Horizonte, 19 de março de 2020.  
 
 

 

 


