
SISTEMA COFECI-CRECI (4,4 
	

r CRECIES 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Defende a sociedade e o consumidor dos falsos corretores e maus profissionais !!! 

Sede "Paulo Leonidio Storch" 
Av. Hugo Viola, n° 700 — Jardim da Penha - Vitória/ES - CEP.: 29060-420 - Tel.: (27) 3314-0066 —Fax: (27) 3314-0019 

Horário de Atendimento: 08 às 12h e 13 às 17h - Site www.crecies.2ov.br  — E-mail: secretari etecies.gov.br  
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"IMÓVEIS E RESULTADO, Só COM CORRETOR CONTRATADO." 

ATO N°004/2016 

"Ad referendum" do Plenário do CRECI 133R/ES 

Autoriza a contratação de empregados pelo regime 
celetista 

O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis — 13a  Região/ES, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Art.8°, inciso I, da Resolução-COFECI n° 1.126/2009; 

CONSIDERANDO que o CRECI é uma autarquia federal e que entendimentos de órgãos 
superiores de controle externo, sinalizam para a necessidade de concurso público, para o 
provimento dos cargos; 

CONSIDERANDO que é pré-requisito para o concurso público, a existência do cargo público, 
com as respectivas atribuições; 

CONSIDERANDO que o cargo público, somente pode ser criado por lei, cuja competência não 
é do CRECI, mas sim do poder legislativo federal; 

CONSIDERANDO que os servidores efetivos federais se submetem ao Estatuto do Servidores 
Públicos Federais — Lei Federal n° 8.112/90; 

CONSIDERANDO que os empregados do CRECI, por não serem concursados, ante a 
inexistência dos cargos públicos, são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com a 
garantia de todos os direitos trabalhistas; 

CONSIDERANDO que este CRECI 13a Região/ES, vem mantendo o seu pequeno quadro de 
servidores com antigos contratados celetistas, terceirizados por licitações públicas ou cedidos 
por convênio com o sindicato classista, mediante o ressarcimento das despesas, objetivando 
afastar, indiretamente, a exigência constitucional do princípio da impessoalidade que rege a 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o CRECI 13° Região/ES, necessita da recontratação de servidores, 
cujos contratos e convênios venceram em 18/02/2016; 

CONSIDERANDO que estes servidores são indispensáveis à continuidade dos serviços de 
informática, secretaria e apoio administrativo, sob pena de severo colapso na prestação de 
serviços do órgão; 

CONSIDERANDO a complexidade e os elevados custos que seriam suportados pelo órgão, 
para a realização de uma seleção pública, neste momento de desemprego, apontada a taxa 
elevadíssima de 10,00%, invoca-se o principio da economicidade e 	razoabilidade; 
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CONSIDERANDO que os servidores a serem contratados, já têm amplos conhecimentos de 
suas funções, dando-se continuidade às mesmas atividades exercidas quando cedidos por 
convênios ou por contrato de terceirização, exsurgindo o princípio da eficiência; 

CONSIDERANDO finalmente que contratando os servidores pelo regime celetista, a 
presidência está cumprindo as obrigações patronais vigentes, até que se defina por lei 
complementar federal o regime a ser adotado para os servidores autárquicos, em especial, dos 
conselhos de fiscalização profissional; 

RESOLVE: 

Art. 1°. Contratar a servidora antes cedida pelo SINDIMÓVEIS, DRIELY JARDIM REIS, para 
exercer as funções de auxiliar administrativa, à partir de 19/02/2016, com salário de R$ 
2.050,62 (dois mil cinquenta reais e sessenta e dois centavos), garantidos todos os direitos da 
Consolidação das Leis do Trabalho; 

Art. 2°. Contratar o servidor antes cedido pelo SINDIMÓVEIS, HIGOR HOFFMMAN ARAUJO, 
para exercer as funções de auxiliar administrativo, à partir de 19/02/2016, com salário de R$ 
2.050,62 (dois mil cinquenta reais e sessenta e dois centavos), garantidos todos os direitos da 
Consolidação das Leis do Trabalho; 

Art. 3°. Contratar o servidor antes cedido pelo SINDIMÓVEIS, RONILSON SANTOS 
VALADARES, para exercer as funções de motorista, à partir de 19/02/2016, com salário de R$ 
1.458,32 (um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), garantidos 
todos os direitos da Consolidação das Leis do Trabalho; 

Art. 4°. As despesas decorrentes deste ATO, correrão por conta das dotações orçamentárias 
do corrente exercício fiscal. 

Art. 5°. Este ATO entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
19/02/2016. 

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Vitória, 10 de março de 2016. 
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