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 Informação sobre a Sessão Plenária Extraordinária nº. 
1.883, do Conselho de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, convocada para o dia dezoito de 
março de dois mil e vinte. Cancelada em função da 
pandemia do novo Corona vírus causador da patologia 
COVID-19. 
 
 
Informo que a sessão Extraordinária de nº 1.883, convocada 1 

para o dia 18 de março de 2020, com início previsto para 18h00, no auditório do Crea-PE, 2 
pelo Senhor Presidente Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho, conforme o uso 3 
das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 86, do Regimento deste Conselho, 4 
com a seguinte pauta: Deliberação nº 001/2020-CM/2020, cuja solicitação veio através da 5 
CI nº 014/2020-CER, de 13 de março, protocolada sob o nº 200132381/2020, com o 6 
seguinte teor: “Considerando que a Sessão Plenária Ordinária no 1.882 prevista para 7 
ocorrer no dia 11 de março de 2020 foi suspenda por força de ordem judicial, e que nesta 8 
reunião estava pautada a Proposta 001/2020 – CER, a qual dispõe sobre a localização e 9 
composição das mesas receptoras/escrutinadoras do processo eleitoral 2020; 10 
Considerando a Deliberação CEF 07/2020, que aprovou o Calendário Eleitoral 11 
Administrativo 2020, estabelecendo a sua observância obrigatória por parte das 12 
Comissões Eleitorais Regionais; Considerando que a supracitada deliberação fixou a data 13 
limite de 20 de março de 2020, para o Plenário do Crea, mediante decisão fundamentada, 14 
apreciar e decidir acerca da proposta da Comissão Eleitoral Regional de localização e 15 
composição das mesas eleitorais, obrigatórias e facultativas. (Art. 60, da Resolução no 16 
1.114, de 2019 - Regulamento Eleitoral); Considerando ainda que a mesma deliberação 17 
fixou a data limite de 23 de março de 2020, para publicar o edital com a relação completa 18 
da localização e da composição das mesas eleitorais, obrigatórias e facultativas, em sua 19 
circunscrição, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias para recurso à CEF (art. 60 e 20 
parágrafos, da Resolução no 1.114, de 2019 - Regulamento Eleitoral); Considerando o 21 
disposto no Art. 16 do Regimento Interno do Crea-PE, no qual possibilita a convocação 22 
de Sessão Plenária Extraordinária, mediante justificativa e pauta predefinida, dentro do 23 
período de cinco dias contados da data da convocação, salvo em caso de apreciação de 24 
matéria eleitoral. Solicitamos à essa Presidência a realização de Plenária Extraordinária 25 
até a data limite de 20 de março de 2020, a fim de que seja apreciada a Proposta 001/2020 26 
– CER, a qual dispõe sobre a localização e composição das mesas 27 
receptoras/escrutinadoras do processo eleitoral 2020. Atenciosamente, Emanuel Araújo 28 
Silva. Coordenador da CER-PE/2020.” A referida sessão foi suspensa, com base na 29 
Portaria nº 036, de 13 de março de 2020 que institui o Programa Especial de Teletrabalho 30 
e regulamenta os procedimentos relativos a sua adesão pelos servidores com idade igual 31 
ou acima de 65 (sessenta e cinco) anos ou àqueles que tenham regressado de viagens a 32 
localidades afetadas pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) e dá outras providências. “O 33 
Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, 34 
no uso de suas atribuições legais e regimentais; Considerando o que preceitua o art. 96, 35 
inciso VI do Regimento Interno do Crea-PE, que compete à Diretoria e estrutura 36 
organizacional e as rotinas administrativas do Conselho; Considerando o que preceitua o 37 
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art. 96, inciso VII do Regimento Interno do Crea-PE, que compete à Diretoria aprovar a 38 
organização da estrutura auxiliar, o plano de cargos e salários e o regulamento de pessoal 39 
do Conselho; Considerando o que dispõe os artigos 75-A e seguintes, do Capítulo II-A, 40 
da Consolidação das Leis do Trabalho, que regulamenta a prestação de serviços em 41 
regime de Teletrabalho; Considerando a necessidade de manter os serviços do Crea-PE e 42 
reduzir as possibilidades de contágio do novo coronavírus causador da patologia COVID-43 
19; Considerando que as pessoas com idade igual ou acima de 65 (sessenta e cinco) anos 44 
são mais suscetíveis ao contágio e a taxa de letalidade para essa faixa etária é maior do 45 
que nas demais; Considerando que a maioria dos contágios até o momento, no Estado de 46 
Pernambuco, tem origem em localidades (países e outros estados da Federação) mais 47 
afetados; Considerando os recursos de tecnologia da informação e a possibilidade de 48 
realização de serviço mediante teletrabalho. RESOLVE: Art. 1º. Aprovar, Ad Referendum 49 
da Diretoria, a instituição do Programa Especial de Teletrabalho, nos termos desta 50 
Portaria. Art. 2º. As chefias imediatas deverão conceder o regime de teletrabalho aos 51 
servidores com idade igual ou acima de 65 (sessenta e cinco) anos e àqueles servidores 52 
que tenham regressado de viagens a localidades em que o surto do COVID-19 tenha sido 53 
reconhecido. Parágrafo Primeiro. Os casos excepcionais deverão ser tratados 54 
conjuntamente entre a chefia imediata e a Gerência de Recursos Humanos – GRH. Art. 55 
3º. O Programa Especial de Teletrabalho terá prazo de duração de 15 (quinze) dias, 56 
iniciando-se no dia 17 de março de 2020, com encerramento no dia 31 de março de 2020. 57 
Art. 4º. A adesão ao Programa Especial de Teletrabalho de que trata esta Portaria 58 
constitui-se em ato voluntário do servidor enquadrado nas hipóteses previstas no art. 2º. 59 
Art. 5º. A adesão ao Programa Especial de Teletrabalho apenas se consolidará após o 60 
preenchimento, a assinatura, e concordância integral do servidor às condições previstas 61 
no Termo de Ciência de Responsabilidade, ANEXO I desta Portaria. Parágrafo Primeiro. 62 
É condição essencial para a adesão ao Programa Especial de Teletrabalho que o servidor 63 
alinhe junto à chefia imediata e deixe consignado no Termo de Ciência e 64 
Responsabilidade as descriminações das atividades, das metas e dos resultados que 65 
devem ser obtidos. Parágrafo Segundo. A participação do servidor no Programa Especial 66 
de Teletrabalho não importará em alteração da sua lotação e seu desligamento não gera 67 
qualquer direito a trânsito, à indenização ou a qualquer espécie de ajuda de custo. Art. 6º. 68 
Caberá ao servidor participante providenciar as estruturas tecnológicas, inclusive 69 
certificado digital, e física necessárias, mediante a utilização de equipamentos e 70 
mobiliários adequados e ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à 71 
conexão à Internet, à energia elétrica e ao telefone, entre outras despesas decorrentes. 72 
Parágrafo Primeiro. Sempre que houver necessidade de atualização de software ou 73 
suporte técnico na estação de trabalho móvel ou outros equipamentos do órgão ou 74 
entidade que estiverem à disposição do servidor participante, diante da impossibilidade 75 
de atendimento remoto, caberá ao servidor apresentar prontamente o equipamento à 76 
equipe responsável pelo atendimento na sua unidade de lotação. Art. 7º. As chefias 77 
imediatas deverão acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas 78 
pelos servidores aderentes ao Programa Especial de Teletrabalho. Art. 8º. O 79 
descumprimento de quaisquer condições previstas e estipuladas no Termo de Ciência de 80 
Responsabilidade importará na saída do servidor ao Programa Especial de Teletrabalho, 81 
devendo o mesmo retornar ao seu posto de trabalho para exercer suas funções na em 82 
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regime presencial. Art. 9º. Os servidores que estiverem em viagem deverão informar à 83 
chefia imediata, em data anterior ao retorno ao trabalho, a localidade em que estiveram. 84 
Art. 10. Quando houver dúvida quanto às localidades em que o risco se apresenta, a 85 
chefia imediata consultará a Gerência de Recursos Humanos – GRH para resposta 86 
imediata. Parágrafo Primeiro. A GRH deverá utilizar como parâmetro as publicações 87 
oficiais das autoridades de saúde estatuais e nacionais. Art. 11. Esta Portaria entra em 88 
vigor nesta data. Divulgue-se e cumpra-se. Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 89 
Presidente.  Que fique registrado. Eng. Florestal Emanuel Silva Araújo, 90 
____________________________   1º Diretor Administrativo.                               91 
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