
 

______________________________________________________________________________ 

SHS - Quadra 6 – Complexo Brasil 21 – Bloco E – Sala 2001 - CEP- 70322-915 – Brasília/DF. 
 Fone: (61) 3223-1652 - E-mail: cfess@cfess.org.br   -  Home Page: http://www.cfess.org.br 

 

OFÍCIO CIRCULAR CFESS Nº 51/2020 

Brasília, 30 de março de 2020. 

 

Aos/À 

Conselhos Regionais de Serviço Social 

 

 

 

Assunto: Comunica publicação da Resolução Cfess 942/2020, que autoriza, em caráter 

excepcional e para o exercício 2020, a extensão de prazos para o pagamento das 

anuidades de pessoa física e de pessoa jurídica. 

 

 

 

 Prezado/a Presidente e demais conselheiros/as, 

 

1. Agradecemos as contribuições e reflexões enviadas por ocasião da consulta, em 

regime de urgência, realizada no último dia 26 de março, sobre as medidas que poderiam ser 

adotadas em relação ao pagamento das anuidades considerando-se o contexto da pandemia. 

 

2.         Tivemos retorno, no prazo estipulado, de 21 dos 27 Conselhos Regionais e, em 

sua maioria, as avaliações concordaram com a necessidade de editar normativa de exceção para 

esse período. 

 

3.       No entanto, além de apreciar a proposta feita pelo CFESS, foram enviadas 

propostas complementares diante das quais a gestão do CFESS e suas assessorias resolveram 

adotar, após sua análise, as que mais nos pareceram minimizar os impactos orçamentários para 

as entidades do conjunto na diversidade de seu porte e arrecadação.  

 

4.         Nesse sentido, publicamos, na data de hoje, a Resolução Cfess nº 942/2020, que 

tem por objeto medidas com validade para todo o exercício de 2020, que será impactado pelo 

quadro de consequências decorrentes da contaminação do país pelo Corona vírus. 

 

5.       Atentamos para a necessidade de dar ampla publicidade a essas medidas, pois um 

dos dispositivos da Resolução requer que o/a profissional manifeste interesse em ser por elas 

beneficiado/a. Evita-se, desse modo, a indistinta emissão de novos boletos e seus custos. 

 

6.       Atentamos ainda que permanecem válidas as recomendações da Manifestação 

Contábil Cfess N° 03/2020 que, como é de vosso conhecimento, sugere uma série de ações de 

monitoramento de receitas e despesas para o ano de 2020, que precisarão ser observadas. 
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7.   Agradecemos a compreensão e colaboração de todos/as, afirmando o 

compromisso de manter nossa intensa comunicação sobre eventuais outras necessidades 

administrativas e políticas de nossas entidades, no atual contexto. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

JOSIANE SOARES SANTOS 

Conselho Federal de Serviço Social 

 

 
 
 


