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Principais conteúdos que envolvem a atuação rotineira do Setor de Fiscalização Profissional (SFP) 

do CRESS-SP, mediante a emissão de orientações/esclarecimento de dúvidas e/ou 

encaminhamento de providências após o conhecimento de situações com indícios de 

irregularidades: 

 

 

Condições éticas e técnicas do trabalho profissional  – Resolução Cfess nº 493/2006: 

https://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_493-06.pdf 

Outras questões relacionadas ao sigilo profissional – Orientação Normativa Cfess nº 04/2020: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/on42020.pdf 

Supervisão de Estágio em Serviço Social e comunicação de credenciamento de campos de estágio no Cress: 

Resolução Cfess nº 533/2008 – http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao533.pdf 

Resolução Cfess nº 568/2010 - http://www.cfess.org.br/arquivos/resolucaocfess568.pdf 

Materiais/orientações sobre o trabalho profissional no contexto da pandemia: 

http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/covid-19-coronavirus 

Descumprimento da Lei de Regulamentação da Profissão – Lei Federal nº 8662/1993: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm, como: 

. Exercício Irregular (Pessoa sem formação/Bacharel sem inscrição/Atuação com Registro Cancelado/Sem 

transferência/ Estagiário ou Aluno substituindo profissional)  

. Uso indevido da expressão Serviço Social 

Resolução Cfess nº 590/2010: 

http://www.cfess.org.br/visualizar/busca?q=resolu%C3%A7%C3%A3o+590%2F2010 

Conteúdos do Código de Ética Profissional -Resolução Cfess nº 273/1993 e alterações: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf 

Orientação sobre formalização de denúncia contra assistentes sociais – denúncias sobre conduta ética: 

http://cress-sp.org.br/denuncias/denuncia-etica/ 

Resolução Cfess nº 660/2013: http://www.cfess.org.br/arquivos/660-2013-cpe.pdf 

Descumprimento do Artigo 22 do Código de Ética Profissional – constituindo infração disciplinar, dentre 

outros: 

. Atuação com registro suspenso/interrompido/sem inscrição secundária 

. Participar de instituição que tenha por objeto o Serviço Social, sem inscrição de Pessoa Jurídica no Cress 
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. Fazer ou apresentar declaração, documento falso ou adulterado perante o Cress 

. Não cumprir determinação do Cress 

Resolução Cfess nº 657/2013: http://www.cfess.org.br/arquivos/657-2013.pdf 

Orientação sobre formalização de pedido de Desagravo Público: 

http://cress-sp.org.br/denuncias/pedido-de-desagravo-publico/ 

- Resolução Cfess nº 443/2013: http://www.cfess.org.br/arquivos/resolucao_443_03.pdf 

Desempenho de atribuições profissionais incompatíveis com a formação/profissão: Artigo 4º (competências 

profissionais) e Artigo 5º (atribuições privativas) da Lei 8.662/1993: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm 

Orientação sobre Lacre de material -Resolução Cfess nº 556/2009: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_CFESS_556-2009.pdf 

Autonomia Profissional 

Ausência de Assistente Social/descumprimento de legislação com exigência do cargo 

Requisições do Sistema de Justiça e de Segurança 

Irregularidades sobre o exercício profissional em editais de concursos e anúncios de empregos 

Emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre o/a assistente social e outros profissionais - 

Resolução Cfess nº 557/2009: http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_CFESS_557-2009.pdf 

Demais resoluções do Conselho Federal de Serviço Social  

. Caracteriza o/a assistente social como profissional da saúde – Resolução Cfess nº 383/1999: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/resolucao_383_99.pdf 

. Tabela Referencial de Honorários do Serviço Social – Resolução Cfess nº 418/2001: 

http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/tabela-de-honorarios 

. 512/2007 – Política Nacional de Fiscalização do Conjunto Cfess/Cress: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucaocfess5122007.pdf 

. Veda a realização de terapias associadas ao título e/ou ao exercício profissional do assistente social569/2010 

- Resolução Cfess nº 569/2010: http://www.cfess.org.br/arquivos/RES.CFESS_569-2010.pdf 

. Cargos genéricos - Resolução Cfess nº 572/2010: http://www.cfess.org.br/arquivos/RESCFESS572.pdf 

Notas e Manifestações Técnicas sobre o trabalho profissional do/a assistente social: 

- Cfess: http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/notas-e-manifestacoes-tecnicas 

- Cress/SP: http://cress-sp.org.br/notas-tecnicas/ 

Parâmetros de atuação do/a assistente social em diversas áreas, do Cfess (e outras produções): 

http://www.cfess.org.br/visualizar/livros  

Informações diversas: 

Cress - Dúvidas sobre o exercício da profissão: http://cress-sp.org.br/fiscalizacao/duvidas-sobre-o-exercicio/ 

Cfess - Perguntas frequentes: http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/perguntas-frequentes 
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