Portaria Nº 0007, DE 04 DE MAIO DE 2020
Adota medidas preventivas para a redução
dos riscos de contaminação com o novo
coronavírus (COVID-19), no âmbito do
Conselho Regional de Administração do
Distrito Federal – CRA-DF.
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o Art. 6º da Lei nº
4.769, de 09 de setembro de 1965, o Art. 1º do Decreto nº 61.934, de 22 de
dezembro de 1967, pela RN 535, de 07 de fevereiro de 2018;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19);
Considerando a Portaria n.º 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11
de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus (COVID-19),
caracteriza pandemia;
Considerando as diretrizes oficiais e as restrições impostas pelo Governo do
Distrito Federal, por intermédio de Decretos;
Considerando a necessidade de conter a propagação da infecção e
transmissão local, bem como preservar a saúde dos empregados, prestadores de
serviço, conselheiros e demais agentes que atuam no âmbito do CRA-DF;
Considerando a responsabilidade do CRA-DF para com seus conselheiros,
colaboradores, profissionais da administração e sociedade em geral, na adoção de
medidas para prevenção à infecção e propagação do COVID-19;
Considerando a necessidade de manter, tanto quanto possível, a prestação
do serviço público desempenhado pelo CRA-DF e do administrativo, de modo a
causar o mínimo impacto aos profissionais em administração e à sociedade;
Resolve:
Art. 1º O atendimento do CRA-DF será prioritariamente realizado via canais digitais
(email e whtasapp). Os casos excepcionais que não puderem ser resolvidos por

meio eletrônico, serão atendidos presencialmente mediante agendamento pelo email: cadastro@cradf.org.br
.Art. 2º Instituir os seguintes procedimentos para evitar o risco de contágio e a
propagação do COVlD19 no ambiente de trabalho:
a) Suspensão de todas as reuniões presenciais com mais de 04 pessoas,
inclusive Plenária e Diretoria;
b) No caso de realização de reuniões, os participantes deverão guardar
distanciamento e usar máscaras;
c) Suspensão de todos os eventos presenciais que tenham aglomeração de
pessoas tais como, palestras, workshop, cursos, entre outros;
d) Cancelamento das viagens de conselheiros e colaboradores do CRA-DF
suspendendo a participação destes em treinamentos e eventos,
excetuando tão somente casos de interesse da Administração;
e) Manutenção de home office aos colaboradores em situação de risco e
aqueles que a administração julgue não afetar as rotinas do CRA-DF;
f) Os colaboradores enquadrados no item anterior deverão trabalhar
acessando remotamente os sistemas e os programas necessários para
execução das suas atividades, apresentando, ao final do dia/semana, a
coordenação imediata e Diretoria da área, relatório das atividades
realizadas;
g) Suspensão do empréstimo/locação do auditório para atividades/eventos
externos, a fim de evitar fluxo de pessoas na sede do CRA-DF;
Art.3º - Fica dispensado o registro de ponto biométrico, sendo adotado o controle
de ponto por meio de formulário próprio das atividades desenvolvidas.
Art. 4º - Ficam estendidos aos estagiários os ditames da presente portaria, cabendo
à coordenação imediata o controle das atividades.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data revogada às disposições em
contrário.
Brasília, 04 de maio de 2020.
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