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PORTARIA CRA-DF Nº 0011, DE 16 DE MARÇO DE 2022 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – CRA/DF, no
uso de suas atribuições, que lhe conferem a Lei 4.769, de 9 de setembro de 1965, e o Art. 37, XXVI da Resolução
Norma va  nº  607,  de  6  de  outubro  de  2021,  tendo  em  vista  a  necessidade  de  subs tuição  temporária  do
Administrador-fiscal, quando de sua ausência legal dos quadros do CRA-DF.

CONSIDERANDO que o CRA-DF, dispõe tão somente de um empregado no quadro de Administrador
Fiscal;

CONSIDERANDO os termos constantes da Resolução Norma va nº 589, de 27 de outubro de 2020, que
permite aos Conselhos Regionais que possuam em seus quadros apenas um Administrador Fiscal, possam, em caso
de vacância, afastamento ou licença, designar um Administrador integrante do quadro efe vo para desempenhar
temporariamente essas a vidades (Parágrafo 1ª, Art. 3º);

CONSIDERANDO a necessidade de subs tuição do Administrador –Fiscal nos casos acima previstos,
cada um a seu tempo e devidamente mo vadas as situações, conforme estabelece o § 1º do Art. 3º da RN 589/2020.

RESOLVE:

Art.  1º Designar a Adm. ANA LUCIA GOUVEA GUIMARAES,  CRA/DF 008923,  ocupante  do quadro
efe vo de Administradores do CRA-DF, lotada na Diretoria de Fiscalização, para desempenhar essas a vidades, nos
termos constantes do Art. 8º da predita RN/CFA – 589/2020, promovendo todos os atos necessários ao seu efe vo
cumprimento.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, vigendo até o dia 31.12.2022.

Art. 3º Revogam-se todas as demais disposições em contrário.

Adm. Jairo Ubiracci Bap sta Salles Brandizzi
Presidente do CRA/DF
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