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“NOSSA FORfA ESTA NA ETICA”
“IMOVEIS E RESULTADO, SO COM CORRETOR CONTRATADO”

PORTARIA-CRECI n° 007/2020

“Ad referendum”

Estabelece a continuidade da suspensao do expedients presencial de trabalho 
no ambito do CRECI 13a Regiao-ES e Sub-regioes, em razao das medidas de 
prevengao e combate a propagagao do COVID-19.

O Presidente em Exercicio do CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 13a R/ES, 
usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas no artigo 8° do Regimento Interno, baixado com a 
Resolugao-COFECI n° 1.126/09, de 29 de Abril de 2009;

CONSIDERANDO que a classificagao da situagao mondial do Novo Coronavirus como pandemia 
significa o risco potencial de a doenga infecciosa atingir a populagao mundial de forma simultanea, nao 
se limitando a locais que ja tenham sido identificadas como de transmissao interna;

CONSIDERANDO a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispoe sobre medidas para 
enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do Novo 
Coronavirus;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestagao dos servigos publicos;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 4593-R/2020, que declarou estado de emergencia em saude 
publica no Estado do Espirito Santo e estabeleceu medidas sanitarias e administrativas para prevengao, 
controle e contengao de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta n° 036-R/2020 da Secretaria de Estado da Saude, que 
estabelece protocolo clinico para sindromes respiratorias gripais, em virtude do surto de coronavirus 
(COVID-19), durante a vigencia do estado de emergencia de saude publica estadual;

CONSIDERANDO o agravamento do cenario de saude publica no enfrentamento ao COVID-19, 
inclusive tendo ocorrido obitos em nosso estado, o que levou a manutengao da suspensao das aulas na 
rede publica e particular de ensino pelo Executivo Estadual, bem como o fechamento de shoppings 
center e academias;

CONSIDERANDO a aprovagao pela Camara dos Deputados da Mensagem Presidencial no 93/2020, 
que reconheceu o estado de calamidade publica no Brasil;

CONSIDERANDO o art. 1° da Portaria-CRECI n° 004/2020, que preve a hipotese de prorrogagao da 
suspensao de atendimento presencial para evitar o contagio do COVID-19;

RESOLVE:

Art. 1° - MANTER SUSPENSOS os prazos processuais e atendimento presencial na Sede e Sub- 
regioes deste CRECI, ate a data de 15/05/2020;
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Art. 2° - O atendimento via web devera ser intensificado a fim de fornecer todas as orienta?6es 
necessarias por todos os canais de comunicapao virtual do CRECI/ES, bem como, os atendimentos por 
e-mail, conforme estabelecido pelas Portarias-CRECI n° 004/2020 e 005/2020;

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor nesta data revogando as disposigoes em contrario.

Vitoria/ES, 30 de abril de 2020.

CELSO VAZ FIDAEGO 
Diretor Secretario

ILOS TOP 
e em Exerdicio

LUIZ CA1 
President
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