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PORTARIA Nº 

CRC-CE – 035/2020 

 

  O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais; 

 

CONSIDERANDO as atribuições dispostas no art. 16, IX e XIII, da Resolução CRCCE 

nº 584/2012, que dispõe sobre o Regimento Interno do Órgão; 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia de 

coronavírus em decorrência do aumento no número de casos em escala mundial e que em Fortaleza, 

os casos de COVID-19 têm aumentado, segundo informações oficiais; 

 

CONSIDERANDO as recomendações emitidas pelo Governo do Estado, em coletiva 

realizada no dia 16 de março de 2020, em face do início do contágio comunitário pelo Novo 

Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a Portaria CRCCE nº 034/2020, que instituiu procedimentos sobre o 

expediente do Órgão e deu outras providências, para evitar o contágio e a propagação do coronavírus 

no ambiente de trabalho do CRCCE;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de redução das possibilidades de contágio do 

coronavírus no ambiente de trabalho e a manutenção das atividades do CRCCE; 

 

CONSIDERANDO os recursos de tecnologia da informação e a possibilidade de 

realização de serviço mediante teletrabalho (home office); 

 

 

R E S O L V E: 
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Art. 1º Instituir medidas de combate e prevenção ao contágio do coronavírus nas 

dependências do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará.  

Art. 2º Deverão permanecer em casa e adotar o regime de teletrabalho, no prazo de 18 

a 31 de março de 2020:  

I - funcionários com sintomas de gripe;  

II – funcionários com filhos menores que apresentarem sintomas de gripe ou que 

tenham até 10 anos;  

III – funcionários com idade a partir de 60 (sessenta) anos;  

IV – funcionários com doença preexistente e/ou pertencentes a grupos de risco;  

V – funcionários com familiares que residam no mesmo domicílio que apresentarem 

sintomas de gripe;  

VI – funcionários que retornaram de viagens ao exterior nos últimos 10 (dez) dias e/ou 

após a publicação desta portaria;  

 

§ 1º O teletrabalho deverá ser aplicado aos casos em que a atividade desempenhada 

pelo funcionário permita sua realização.  

§ 2º Aplicam-se aos estagiários as disposições dos incisos I, IV e V, excetuando a 

obrigatoriedade de realização de teletrabalho.  

§ 3º Os casos dispostos nos incisos II, IV e V necessitarão de declaração do funcionário 

e/ou estagiário reconhecendo o atendimento ao caso previsto.  

§ 4º O funcionário em teletrabalho deverá apresentar relatório diário das atividades 

desenvolvidas, conforme metas estabelecidas por seu superior imediato, assim como continuar 

executando suas atribuições de gestores de contratos administrativos.  

 

Art. 3º Fica dispensado o registro de ponto bimétrico, sendo adotado o controle de 

ponto por meio dos relatórios diários enviados ao superior imediato.  

 

Art. 4º As empresas contratadas deverão ser comunicadas sobre a política de combate 

e prevenção ao contágio do coronavírus adotada, para que adotem medidas semelhantes aos 

prestadores de serviço que desempenham suas funções junto ao CRCCE.  
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Art. 5º Ficam restritos o acesso e a circulação de pessoas externas às dependências do 

CRCCE, de 18 a 31 de março de 2020. 

 

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 

Fortaleza (CE), 17 de março de 2020. 

 

ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA 

PRESIDENTE 


