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PORTARIA N. 011, DE 13 DE ABRIL DE 2020 

 

 

Revoga a portaria nº 009 de 01 de abril 

de 2020 e estabelece novas medidas 

preventivas para redução do contágio 

pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no 

âmbito do Conselho Regional dos 

Técnicos Industriais do Espírito Santo. 

 

 

O Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo – 

CRT/ES, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

 

CONSIDERANDO que a manutenção da saúde das pessoas é essencial à garantia da saúde 

coletiva; 

 

CONSIDERANDO a importância de preservar a saúde de seus colaboradores e daqueles que 

buscam atendimento neste Conselho; 

 

CONSIDERANDO o Decreto 4599-R de 17 de março de 2020 do Governo Estadual que dispõe 

de medidas necessárias para o enfrentamento da emergência decorrente do COVID-19 no 

Espírito Santo; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de revogação da Portaria nº 009 de 01 de abril de 2020 do 

CRT-ES, devido o quadro atual de pandemia;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Suspender todas as reuniões e atividades agendadas na sede do CRT-ES, excetuadas 

as situações impreteríveis a critério da diretoria executiva.  
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Art. 2º. Suspender a participação de colaboradores e diretores do CRT-ES em reuniões 

externas, sobretudo para aquelas atividades que demandem deslocamento aéreo, também 

com exceção às situações impreteríveis a critério da diretoria executiva. 

 

Art. 3º. Suspender o atendimento presencial na sede do CRT-ES, mantendo-se o atendimento 

via e-mail e WhatsApp. 

 

Art. 4º. Estabelece o teletrabalho para todos os colaboradores do CRT-ES, sendo necessária a 

apresentação do relatório de atividades e a quantidade de horas realizadas. 

 

Art. 5º. Fica vedado o teletrabalho que configure o cumprimento de jornada excessiva, assim 

entendida aquela contrária aos limites diários legais. 

 

Art. 6°. As medidas previstas na presente Portaria serão adotadas no período de 13 de abril de 

2020 ao dia 03 de maio de 2020, podendo ser revistas a qualquer tempo, devendo ser 

assegurada a preservação do funcionamento dos serviços realizados no âmbito do CRT-ES. 

 

Art. 7º. Revoga-se a portaria nº 009 de 01 de abril de 2020.   

 

Art. 8°. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura. 

 

Vitória/ES, 13 de abril de 2020. 

 

Téc. em Mecânica Aluyr Carlos Zon Júnior 

Presidente do CRT-ES 

 

 

 


