
 

 

 
 
 

Relato da atuação do CRESS/SP em São José do Rio Preto 

O CRESS-SP recebeu a denúncia contra o Município de São José do Rio Preto, que teria, em tese, 

imposto rotina de trabalho na política de assistência social sem os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), inalteração da rotina 

de funcionamento e atendimento dos serviços, exposição de trabalhadoras/es dos grupos de risco na 

linha de frente dos atendimentos presenciais, falta de regulamentação dos benefícios eventuais, falta 

de proposta de proteção para população em situação de rua, sem vacinação contra gripe para 

trabalhadores/as, situação agudizada para terceirizadas/os e trabalhadoras/es dos serviços 

cofinanciados. 

A partir da denúncia, o Conselho emitiu notificação administrativa para Prefeitura e Secretaria 

Municipal de Assistência Social de São José do Rio Preto, questionando, em suma, quais eram as 

providências tomadas e em andamento para proteção da vida e saúde das trabalhadoras e 

trabalhadores, e usuárias e usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e por 

consequência garantir funcionamento e qualidade no atendimento à população. 

O Fórum Municipal de Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de 

São José do Rio Preto/SP (FMTSUAS-SJRP), emitiu carta aberta elencando as demandas de proteção 

à saúde e vida das trabalhadoras e trabalhadores, que estão na linha de frente do atendimento à 

população, principalmente nos Centros de Referência de Assistência Social, que pareciam estar com 

rotina inalterada e com aumento do fluxo de atendimento sem medidas de proteção. O documento, 

também, emitiu sugestões para regularização das condições de trabalho na política de assistência 

social enquanto durar a pandemia, reivindicou a regulamentação dos benefícios eventuais no 

município a fim de ampliar a oferta de recursos estratégicos para o atendimento e essenciais para 

enfrentar temporariamente a situação imposta pela crise causada pelo COVID-19, bem como indicou 

medidas para proteção da população em situação de rua. 

A partir da articulação política entre o CRESS/SP e FMTSUAS-SJRP foi possível o agendamento e 

realização de reunião em 08/04/2020 com a gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social de 

São José do Rio Preto, quando a secretária, Sra. Patrícia Lisboa, acompanhada de sua equipe iniciou 

a reunião apresentando as medidas adotadas para proteção da saúde das trabalhadoras e trabalhadores, 

das usuárias e usuários, e assim garantir o funcionamento dos serviços. 

Em todo tempo a Sra. Patrícia ressaltou que a situação está instalada há apenas 15 dias, e que a 

secretaria dentro do que lhes foi possível e na agilidade necessária envidou esforços na construção de 

portarias, contratação de serviços, compra de insumos e, estudos sobre questões importantes e 

pertinentes ao período de calamidade e quarentena vivenciado no país e Estado de São Paulo. 

A secretaria ressaltou que as dificuldades em todo processo está na natureza e particularidade da 

pandemia, que é mundial e impõe a aquisição dos mesmos insumos por todos os países, estados e 

municípios, além da diferenciação dos EPIs, que não são familiares a política de Assistência Social, 

e que nem todos fornecedores toparam vender para serviços que não fossem da política de saúde, 

assim, após longa e insistente busca conseguiram efetuar o processo licitatório de compra dos 

materiais de proteção, que em geral são: para uso das/os trabalhadoras/es:  luvas, máscaras, viseiras, 

óculos, álcool gel e tecido para fabricação de máscaras caseiras. Também, foram adquiridas placas 

de acrílico para proteção nos espaços de atendimento, álcool líquido 70 e borrifador para higienização 

das superfícies, dispenser para instalação nos serviços com álcool gel e sabonete líquido para uso 



 

 

contínuo por trabalhadoras/es e usuárias/os. Todo o material, segundo a secretaria, começou a chegar 

nessa semana, e está sendo distribuído para todos os serviços. 

Providenciaram transporte (por exemplo: da própria secretaria e por aplicativo) para que as/os 

trabalhadoras/es dos serviços de acolhimento institucional, principalmente de idosos, não fizessem 

uso de transporte urbano coletivo, buscando reduzir a possibilidade de infecção pela COVID-19. 

Outras medidas adotadas foram a colocação em teletrabalho de trabalhadoras/es que se enquadram 

nos grupos de risco, emissão de portaria municipal orientando as providências que devem ser 

adotadas para o funcionamento dos serviços de assistência social com a devida proteção à saúde de 

todas/os envolvidas/os, garantindo autonomia às coordenações dos serviços construírem com a 

equipe sob sua responsabilidade a organização dos processos e rotinas do trabalho cotidiano a partir 

das diretrizes gerais (definidas nas portarias) e das particularidades do serviço e território. Importante 

medida é a vacinação contra gripe para as/os trabalhadoras/es da assistência social como público 

prioritário, que está em fase de providências pela política de saúde a partir da provocação da secretaria 

de assistência social. 

Também, criaram um boletim semanal para divulgar as providências, atendimento e outras 

informações pertinentes ao período de quarentena em decorrência da COVID-19. Estão estudando 

como regulamentar e efetivar os benefícios eventuais no município, embora já possuam isenção de 

taxas e gratuidade no caixão para famílias enquadradas na baixa renda, distribuição de cestas básicas, 

e compra de passagens para cidade de origem ou destino de migrantes e pessoas em situação de rua 

que solicitem o benefício. Para o período de quarentena o município está garantindo a gratuidade no 

fornecimento de água e tratamento de esgoto para famílias de baixa renda. 

Criaram uma Central de Atendimento, compra de celulares e de linhas telefônicas e, implementaram 

um espaço com perguntas e respostas mais frequentes sobre a pandemia e assuntos pertinentes, com 

objetivo de ampliar os canais de comunicação para população que permitam a priorização do 

atendimento por vias remotas. Também, estão ampliando o número de roteadores e, o tamanho do 

pacote de internet dos serviços, a fim de garantir acesso gratuito a internet para população fazer 

cadastro e consultar informações quanto ao “auxílio emergencial” do governo e federal e outras 

informações que tiverem necessidade. 

Estão construindo, também, alternativas estratégicas para atendimento da população em situação de 

rua, incluindo parcerias com outras instituições que visam garantir hospitalização para pessoas com 

sintomas de possível COVID-19 e, acolhimento em número limitado em 40 pessoas por serviço. Entre 

outras medidas, também, estão providenciando a construção de nota técnica para orientar o tipo de 

atendimento que deverá ser adotado para cada tipo de demanda, sendo a visita domiciliar, por 

exemplo, a última opção e só em caso de extrema necessidade. 

Embora essas e outras medidas adotadas pela secretaria evidenciam esforços importantes e 

necessários para a proteção da saúde e vida de quem diariamente garante com sua capacidade e 

competência profissional o funcionamento dos serviços da assistência social no município de São 

José do Rio Preto, o CRESS/SP e FMTSUAS-SJRP acentuaram que concordam que são 15 dias, mas 

que nesse tempo o Estado de São Paulo já contabiliza centenas de mortes, e por isso reforçaram as 

seguintes necessidades que merecem igual atenção enquanto durar a pandemia: 

1. Cobrar das empresas contratadas para prestarem serviços terceirizados, como por exemplo, a 

vigilância e equipe de limpeza, a regularização das condições e orientação para o trabalho das/os 

trabalhadoras/es sob sua responsabilidade, garantindo EPIs e organização da rotina de forma a reduzir 

a exposição ao contágio da COVID-19, e caso seja necessário que a secretaria faça essa cobrança por 

meio da gestão de contrato entre empresa e a prefeitura. 



 

 

2. Articular com a política de saúde a capacitação/orientação de trabalhadoras/es da assistência social 

sobre a COVID-19 e os meios de sua prevenção, bem como sobre o uso dos EPIs, como máscara e 

luvas. 

3. Divulgação sobre a COVID-19 e o atendimento dos serviços da assistência social nos territórios, 

citando o exemplo do uso de carros de som, que podem diariamente espalhar informação para toda 

população, de forma rápida, efetiva e a baixo custo. 

4. Regulamentar os benefícios eventuais no município, se necessário com construção intersecretarias 

(no âmbito da gestão com contribuição das/os trabalhadoras/es) e a partir de dados reais sobre as 

demandas e particularidades do município, mas com urgência, uma vez que os benefícios eventuais 

estão regulamentados nacionalmente desde 2007 pelo Decreto 6307, de 14/12/2007, que “Dispõe 

sobre os benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei n
o
 8.742, de 7 de dezembro de 1993”, e a 

situação de quarentena exigirá muito mais do que em tempos anteriores a pandemia. 

5. Garantir às trabalhadoras e trabalhadores da assistência social (diretos, terceirizados e em serviços 

“conveniados”) o repasse periódico de informações sobre as medidas e providências adotadas e em 

andamento, a fim de evitar desinformação e tensionamentos desnecessários. 

6. Estudar a possibilidade de garantir, mesmo que temporariamente, o “auxílio-moradia” 

condicionado a demandas sociais, que estão para além das regras de habitação que no geral estão 

atreladas a remoção das pessoas e famílias de suas moradias, enquanto as demandas sociais podem 

estar relacionadas a situação de despejo, população em situação de rua, entre outras. 

7. Vacinação contra gripe para população em situação de rua, também, como público prioritário, 

devido a alta vulnerabilidade imposta pela realidade socioeconômica à vida dessas pessoas. 

Por fim, reforçamos nossa análise histórica da conjuntura, que retira e limita o investimento das 

políticas públicas, que hoje contribuem em larga escala para o avanço da COVID-19, e a corrida 

contra o tempo para estruturar serviços e sistemas a fim de conseguir atender a população e proteger 

a saúde de quem for atendida/o. Assim, perguntamos sobre qual a possibilidade e capacidade do 

município reivindicar junto ao governo federal a revogação imediata da Emenda Constitucional n. 

95, e outras normas que agudizam o cenário de precarização e desmantelamento das políticas 

públicas, em especial a de assistência social. 

Reforçamos nosso objetivo de garantir a defesa das condições e relações de trabalho que assegurem 

proteção à saúde física e mental, bem como da vida das trabalhadoras e trabalhadores da assistência 

social, afirmando que o preço do Coronavírus COVID-19 não pode ser a vida e saúde dessas pessoas, 

mas sim do Estado que a serviço do Capital vem historicamente contribuindo para a situação de 

calamidade, não em decorrência da pandemia, mas sim do grave despreparo e falta de estrutura que 

é antes de tudo resultado do baixo, limitado e cada vez menor investimento nas políticas públicas. 

Pois, se tivéssemos os investimentos adequados e crescentes, teríamos estrutura e insumos em número 

suficiente para reduzir a urgência de novas aquisições e construção de espaços emergenciais. 

Nesse momento garantir informação, insumos, organização de rotina do trabalho e estrutura que 

garantam proteção à saúde e vida das/os trabalhadoras/es e usuárias/os das políticas públicas é tarefa 

obrigatória de gestoras/es no âmbito nacional, estadual e municipal. 

O CRESS/SP continua aguardando a resposta oficial por escrito à notificação encaminhada à 

Prefeitura e Secretaria de Assistência Social de São José do Rio Preto, e continuará em apoio ao 

FMTSUAS-SJRP acompanhando efetivação das medidas informadas e das reivindicadas durante 

reunião. 



 

 

O FMTSUAS-SJRP aguarda resposta por escrito das Cartas Abertas encaminhadas à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e reforça seu compromisso com os interesses e defesa das 

trabalhadoras e trabalhadores da assistência social em São José Rio Preto e convida à todas/os para 

participarem das atividades, seja por meio remoto enquanto durar a pandemia e quarentena, seja 

presencialmente quando voltarmos a normalidade da convivência social. 

#EmDireitosdaClasseTrabalhadoraNãoSeMexe 

#SUASResiste 

 


