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ATO N°  002/2017 

"Ad referendum" do Plenário do CRECI 13°R/ES 

Autoriza a contratação de empregados pelo regime 
celetista 

O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis — 13°  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 o CRECI 13° Região/ES, necessita da recontrataçâo de servidor, cujo 
contrato e convênio vencerá 30/05/2016: 

CONSIDERANDO que este servidor é 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 princípio da economicidade e da razoabilidade; 

CONSIDERANDO que o servidor a ser contratado, já têm amplos conhecimentos de suas 
funções, dando-se continuidade às mesmas atividades exercidas exsurgindo o principio da 
eficiência; 

CONSIDERANDO finalmente que contratando os servidores pelo regime celetista, a 
presidência está cumprindo as obrigações patronais vigentes, até que se defina por /71ei 
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complementar federal o regime a ser adotado para os servidores autárquicos, em especial, dos 
conselhos de fiscalização profissional; 

RESOLVE: 

Art. 10. Contratar o Sr. Lucas Medeiros, para exercer as funções de auxiliar administrativo 
técnico, à partir de 01/06/2017, com salário de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), garantidos 
todos os direitos da Consolidação das Leis do Trabalho; 

Art. 2°. As despesas decorrentes deste ATO, correrão por conta das dotações orçamentárias 
do corrente exercício fiscal; 

Art. 30. Este ATO entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se. P lique-se. Cumpra-se. 

ia, 23 d /Março de 2017. 

AURÉLI 	 LAPÍCULA 	 LSO-17-A2 FIDAL 
Diretor Secretário nte 
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