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PORTARIA Nº 041, DE 30 DE MARÇO DE 2020 
       

    
Orienta a manutenção das atividades de 
fiscalização, o exercício do poder de polícia das 
profissões regulamentadas, a recepção e a 

emissão de documentos durante o período de 
controle e prevenção de contaminação do novo 

Coronavirus (COVID-19). 
                                 
 
                                       A Presidente do Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Estado do Acre – CREA-AC, considerando o disposto no 
Regimento Interno do CREA-AC, em vigor – Capitulo III – Seção II – 
Inciso II, do artigo 95, 

 
                                 Considerando a Lei 13.979/2020 que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019 diz no § 3º do seu art. 3º que: “Será considerado falta 

justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de 
ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.”; 

                                 Considerando que, dentre as medidas estão nos 

incisos I e II deste artigo, o “isolamento” e a “quarentena” sendo que o 
artigo 2º ainda desta lei classifica como “isolamento” a “separação de 

pessoas doentes ou contaminadas” e a “quarentena”, “a restrição de 
atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação”; 

                                Considerando a PORTARIA N° 112/2020, do 

Confea, que orienta, ad referendum do Plenário do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - Confea, a manutenção das atividades de 
fiscalização dos Creas; 

 
                       Considerando as Portarias nºs 034 e 037, de 23 e 

27 de março de 2020, respectivamente, que tratam de medidas 
preventivas para redução de contaminação do coronavirus; 
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                               Considerando que as atividades atribuídas aos 
Profissionais de Fiscalização serão desenvolvidas em “home office”, 
independentemente, daqueles que estão cumprindo a quarentena. 

Caberá a Gerência de Fiscalização definir os critérios para 
desenvolvimento dessas atividades, inclusive quanto à necessidade do 

atendimento de diligências e/ou fiscalizações in loco e pontuais, 
garantindo, assim, o efetivo exercício do poder de polícia das profissões 
regulamentadas, bem como observados os parágrafos anteriores e as 

normas de saúde preconizadas pelas autoridades competentes (COVID – 
19). 
                               Considerando que conforme os arts. 75-A a 75-E da 

CLT, a adoção do home office (teletrabalho) pode ser feita em qualquer 
situação, que, naturalmente, fica difícil é o controle da jornada.  

                               Considerando que os CREAs não recebem nenhuma 

subvenção, sobrevive de receita própria, e que, em decorrência das ações 
emergenciais necessárias para conter a pandemia do coronavírus 

(COVID -19), a receita e as meta estabelecidas para o presente exercício 
poderão restar gravemente comprometidas no Crea-AC; 
 

 
                              RESOLVE 

 
                                Art. 1º- Determinar que os Agentes de Fiscalização, 
realização de trabalho home office, em caráter temporário, visando o 

regular e contínuo funcionamento das atividades da fiscalização. 
                                Art. 2º - Entre outras atividades, os Agentes Fiscais 

deverão fiscalizar on-line: 
 
. Portal do governo do Estado do Acre: das licitações e profissionais do 

quadro de pessoal ou comissionados, sem registro/visto no Crea-AC; 
 

. Portal da Prefeitura Municipal de Rio Branco: das Licitações e 
profissionais do quadro de pessoal ou comissionados, sem registro/visto 
no Crea-AC; 
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. Portal do Tribunal de Contas do estado do Acre: Licitações (Nesse caso, 
as empresas ainda não têm contrato, porém, ganharam a licitação); 

 
. Consultas, via internet, sobre firmas, profissionais que executam 
serviços de engenharia ou agronomia. 

                        

                              Art. 3º - Os Agentes Ficais deverão executar as 

atividades citadas no artigo anterior, que serão repassadas à Gerente do 

Departamento de Fiscalização, dentro do horário regular de expediente 

do Crea-Ac, respeitado o horário flexível previsto no Regulamento de 

Pessoal.  

 

 
 

Cientifique-se, Registre-se e Publique-se 

 
 

 
Rio Branco-Ac, 30 de março de 2020 

 
 
 

Engª. Agrª. CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO 
    Presidente do Crea-Ac 

 
 
 

 
 
 

 


