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PORTARIA-CRECI n° 011/2017 

Estabelece e regulamenta a concessão de 
férias coletivas aos funcionários e 
colaboradores do CRECI-ES no ano de 2017. 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 13° R/ES, usando 
das atribuições que lhe são conferidas no artigo 8° do Regimento Interno, baixado com a 
Resolução-COFECI n° 1.126/09, de 29 de abril de 2009. 

CONSIDERANDO a necessidade do bom convívio e funcionamento adequado do órgão 
durante o exercício vindouro; 

CONSIDERANDO ser importante integração contínua entre os funcionários e colaboradores do 
órgão e maior presença conjunta de todos durante os expedientes diários de todo o ano; 

CONSIDERANDO o melhor atendimento aos profissionais e aos que procuram o órgão. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Estabelecer o período de férias coletivas, referente ao descanso de 2017 para gozo 
entre 26/12/2017 até 14/01/2018; 

Art. 20  - Durante o período de férias coletivas, ficarão suspensos todos os prazos e as 
responsabilidades financeiras deverão ser antecipadas pelo setor responsável, com fixação de 
avisos e divulgação ao público; 

Art. 3° - O período de férias coletivas do ano seguinte deverá ser aprovado por nova portaria 
até a última plenária do próximo ano; 

Art. 4°- Esta Portaria entra em v 	nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

de outubro de 2017. 
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