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PORTARIA Nº 048, de 18 de Maio de 2020  
       

Ementa: Prorrogar a portaria nº 44 de 
20 de abril de 2020 que adotou medidas 
preventivas para redução de 
contaminação do coronavírus, causador 
da COVID-19, no âmbito do Conselho 
Regional de engenharia e Agronomia do 
Acre. 

 
  A Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre – 
CREA-AC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no dispositivo no  artigo 
n°  95 Regimento Interno do Crea-Acre; 
 
CONSIDERANDO  o Decreto do Governo do Estado do Acre, nº. 5.966 de 15 de maio 
de 2020 que prorroga as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente da doença COVID-19, causada pelo corona vírus SARS-CoV-2 até 
31 de maio de 2020. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da prestação de serviços públicos 
por parte do conselho. 
 
CONSIDERANDO que o art. 5º inciso XIII da CF/88 estabelece que é livre o exercício 
de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que 
a lei estabelecer;  
 
CONSIDERANDO que nos termos do art. 196 da CF/88, a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;  
 
CONSIDERANDO o art. 78 do Código Tributário Nacional que define o poder de 
polícia como sendo atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão 
de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem e aos costumes.  
 
CONSIDERANDO o art. 1º da Lei 5.194/66 que define que as profissões de 
engenheiro e engenheiro-agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse 
social e humano;  
 
CONSIDERANDO o art. 24 da Lei 5.194/66 que estabelece que a aplicação do que 
dispõe esta lei, a verificação e fiscalização do exercício e atividades das profissões 
nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(CONFEA) e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA), organizados 
de forma a assegurarem unidade de ação.  
 
CONSIDERANDO as recentes orientações do Tribunal de Contas da União - TCU, da 
Controladoria-Geral da União - CGU e dos demais órgãos de controle externo acerca 
do efetivo e eficaz exercício do poder de polícia das profissões regulamentadas.  
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CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 
classificou como pandemia a doença causada pelo Novo Coronavirus (COVID-19), e 
as orientações emanadas pelo Ministério da Saúde; 
 
CONSIDERANDO o Decreto do Governo do Estado do Acre, nº. 5.496 de 20 de março 
de 2020 que estabelece novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente da doença COVID-19, causada pelo corona vírus SARS-CoV-2 e 
inclui as obras de engenharia no rol de atividades essenciais; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282 de 20 de Março de 2020, que 
classificou como serviço público e atividade essencial indispensável as obras de 
engenharia; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 316 de 14 de maio de 2020 que exclui das 
restrições de circulação os veículos de fiscalização urbana, sanitária e ambiental; 
 
                          
 R E S O L V E: 
 
Art. 1° - PRORROGAR  a portaria nº 044 de 20 de abril de 2020, que suspendeu todas 
as atividades nas dependências físicas desse Conselho. 
 
Art. 2º - Fica estabelecido o retorno das atividades normais na Sede e nas Inspetorias 
do CREA/AC para dia 01 de junho de 2020. 
 
Art. 3º - Autorizar a realização de trabalho remotos aos empregados do CREA-ACRE, 
visando ao regular funcionamento das atividades do Regional. 
 
Art. 4º - Autorizar o exercício das atividades na forma presencial, caso seja a vontade 
do servidor, obedecendo o rodízio feito pelos setores, e de acordo com as 
declarações de atividades/serviços essenciais emitidas nos moldes do Decreto 
Municipal nº 316/2020. 
 
Art. 5º - As atividades realizadas pelo regime de trabalho remoto serão  
acompanhadas e fiscalizadas pelo chefe imediato de cada setor, a cada três dias(03) 
com apresentação de relatórios das atividades dos seus subordinados á 
Superintendência do Regional. 
 
Art. 6° - Esta portaria poderá ser alterada após deliberação da Presidência em caso da 
necessidade da medida. 
 
Art. 7º - Encaminhar essa portaria para apreciação da Diretoria em sua próxima 
sessão ordinária. 
 
Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Carminda Luzia da Silva Pinheiro 
Presidente do CREA-AC 


