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PORTARIA Nº 038/2020 

 

Dispõe sobre medidas temporárias e estratégicas 

para retomada gradativa e segura das atividades 

do CREA-MT, mantendo o enfrentamento e 

prevenção do contágio decorrente do 

Coronavírus - (COVID-19), e planejamento de 

retomada gradual das atividades presenciais, 

observando suas peculiaridades, segundo 

diretrizes que garantam sua melhor eficácia no 

âmbito do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Mato Grosso – Crea-MT e dá 

outras providências. 

 

CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal reconhece a saúde 

como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde de uma 

pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana bem como os 

valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa constituem fundamentos da 

República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO a determinação e as boas práticas disciplinadas pela Lei Federal 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; Medida da Provisória nº 927, de 22 de março de 

2020; Instrução Normativa nº 19, 20, 21 e 27 do Ministério da Economia/Secretaria 

Especial de Desburocratização; e a Nota Técnica Conjunta 05/2020 do Ministério 

Público do Trabalho; 

CONSIDERANDO o Decreto de n º 522, de 12 de junho de 2020, modificada pelo 

Decreto de nº 573, de 23 de julho de 2020 do Estado de Mato Grosso, ondo Governo 
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dá início a um plano de retorno gradual e responsável de atividades econômicas e 

comportamentais do território Mato-grossense; 

CONSIDERANDO a situação de emergência decretada no âmbito do Município de 

Cuiabá, por intermédio do Decreto de nº 7.849 de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto de nº 8.020, de 27 de julho de 2020, no âmbito do 

Município de Cuiabá, que dispõe sobre medidas emergenciais e temporárias de 

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (covid-19), no âmbito do município de 

Cuiabá; 

CONSIDERANDO que o Crea/MT deve adotar providências de retorno gradual às 

suas atividades presenciais na sua sede e resolve fazê-lo por meio de um processo 

planejado e fundamentado nas recomendações das autoridades sanitárias que vêm 

acompanhando a pandemia da Covid-19. 

RESOLVE: 

Art.1º. A partir do dia 28 de julho de 2020 o expediente interno e atendimento ao 

público na sede e inspetorias do Conselho, se dará das 08:00h às 14:00h. 

Art.2º. O turno do trabalho se dará presencialmente por revezamento de 50% 

(cinquenta por cento) de todos os colaboradores por setor, a ser escalado pelo 

superior imediato da área e repassados para as Superintendências correspondentes. 

Parágrafo Primeiro. O revezamento se dará por dias alternados entre os 

colaboradores do setor. 

Paragrafo Segundo. O colaborador que não estiver escalado para o trabalho 

presencial, ficará sob regime de teletrabalho ou home office, no período das 08:00h 

às 14:00h. 

Parágrafo Terceiro. Os estagiários também adotarão o revezamento disposto no 

caput do artigo. 

Parágrafo Quarto. Colaboradores que possuem cônjuges trabalhando no Conselho, 

poderão realizar o trabalho presencial em dias alternados, atendendo o revezamento 

disposto no caput. 
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Art.3º. O atendimento ao público será realizado, na seguinte rotina de trabalho: 

I – Atendimento telefônico a ser realizado pela Gerência de Controle Operacional 

(GECOP) e Coordenadoria de Atendimento ao Público (CATP), e caso não seja 

sanada a demanda, realizará o agendamento para o teleatendimento;  

II – O teleatendimento (atendimento remoto por vídeo) será realizado, nos casos que 

necessitem de instruções específicas ou técnicas, e caso não seja sanada a demanda, 

realizará agendamento para atendimento presencial; 

Art.4º. O atendimento ao público presencial, manterá suspenso nas cidades que 

estiverem inseridas no NÍVEL ALTO da classificação de risco prevista no Decreto 

Estadual nº 522 de 12 de junho de 2020. 

Parágrafo Primeiro. A validação física de documentos estará suspensa, sem prejuízo 

do Conselho requerer, documentos originais para conferência, a qual deverá ser 

entregue na área de protocolo. 

Parágrafo Segundo. A validação física de documentos será obrigatória, apenas para 

atestados de capacidade técnica ou documentos necessários para participação em 

licitações ou certame público em geral, a qual será recepcionado pela área de 

protocolo. 

Art.5º. Havendo rebaixamento da classificação de risco, previsto no Decreto Estadual 

nº 522 de 12 de junho de 2020, para o NÍVEL MODERADO, o Conselho retomará 

as atividades de atendimento ao público presencial, apenas para os casos que 

necessitem da presença do profissional ou recepcionamento de documento físico, 

com as seguintes exigências: 

I - na sede do Conselho: 

a) realizar atendimento exclusivamente no setor de atendimento ao público, ouvidoria 

e protocolo, e havendo necessidade de interação com outras áreas, o atendente 

chamará o colaborador responsável para a devida interação; 

b) dar acesso aos profissionais exclusivamente pela porta do estacionamento do 

Conselho, mantendo os demais acessos interditados. 
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II - na sede e inspetorias do Conselho: 

a) manter sinalizado no piso, com fita de auto adesão ou produto similar, de distância 

de no mínimo 50cm (cinquenta centímetros) dos balcões de atendimento, observada 

a distância de 1,5m (um metro e meio) entre uma pessoa e outra; 

b) manter o fechamento frontal em acrílico ou outro similar, nos balcões de 

atendimento ao público; 

c) disponibilizar álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, para 

utilização dos usuários; 

d) utilizar meio eficaz para limpeza da sola dos calçados antes de adentrar o Crea-MT 

por meio de dispositivo com hipoclorito de sódio diluída em água para formação do 

ácido hipocloroso, ou produtos congêneres; 

e) dar atendimento prioritário para os usuários componentes do grupo de risco da 

COVID-19, permitindo-os a serem representados por procuração simples com 

reconhecimento de firma, ou autorização no e-mail cadastrado junto ao e-crea; 

f) diminuir o uso do ar condicionado para climatização dos ambientes fechados, 

especialmente com circulação de quantidade significativa de pessoas, primando pela 

abertura de portas e janelas visando a circulação do ar no local; 

g) dar publicidade sobre as regras e recomendações de biossegurança, com enfoque 

principal à necessidade de manter distanciamento, por meio de cartazes ou painéis 

explicativos que devem estar bem visíveis e distribuídos nas áreas de operação das 

respectivas atividades. 

Art.6º. Todos os colaboradores deverão realizar exame de aptidão para o retorno ao 

Trabalho, através do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 

durante o retorno de suas atividades laborais, na seguinte ordem de agendamento: 

I – Superintendentes e Gerentes; 

II – Coordenadores e Colaboradores enquadrados no Grupo de Risco; 

III - Colaboradores na frente do atendimento ao Público; 

IV – Colaboradores. 
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Parágrafo Primeiro. Os colaboradores enquadrados no grupo de risco, deverão 

apresentar atestado ou laudo médico, que atestem a sua comorbidade. 

Art.7º. Enquadram-se no grupo de risco: 

I - com sessenta anos ou mais; 

II – imunodeficientes, ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico; 

III – hipertensos; 

IV – com doenças preexistentes crônicas ou graves, como cardiovasculares, 

respiratórias, renal e metabólicas; 

V – gestantes e lactantes; 

VI – que tenham câncer ou que foi submetido(a) a procedimentos de cura nos últimos 

e encontram-se sob acompanhamento; 

Parágrafo Primeiro. Colaborador relacionado no inciso I do Caput, terá a 

autodeclaração validada. 

Parágrafo Segundo. Colaborador que estiver na faixa etária de 60 (sessenta) a 63 

(sessenta e três) anos e que se declarar aptos para exercer suas atividades nas 

dependências do Crea –MT, poderá retornar ao seu posto de trabalho. 

OUTRAS DISPOSIÇÕES. 

Art.8º. Sugerir as Câmaras Especializadas, a decidirem por ad referendum os processos 

cujo o trâmite encontra-se através do sistema Apolo. 

Art.9º. A unidade de fiscalização do Conselho, procederá as fiscalizações in loco, 

mediante denúncia recebidas pela Ouvidoria, ou por demanda através da Gerência de 

Fiscalização. 

Art. 10. As gerências procederão levantamento das ferramentas necessárias para que 

os colaboradores que realizarão o trabalho sob o regime Home Office., a ser 

providenciado pela Gerência de Tecnologia e Informação (GETEC) ou 

Superintendência Executiva e Administrativa (SEA). 

Art. 11. Determinar a Gerencia Técnica (GEATE) e a Gerência de Tecnologia e 

Informação (GETEC), a promoção de capacitação remota (on-line) aos profissionais 
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do sistema Confea/Crea, para preenchimento de ART e operacionalidades do sistema 

e-crea, a partir do dia 10/08/2020, por agendamento, e número limitado de 

participantes a ser definido pelas áreas envolvidas. 

Art. 12. Determinar a Gerência de Tecnologia e Informação (GETEC) a autorização de 

acessos ao sistema e-crea, e assistência tecnológica para o fiel desempenho do trabalho 

dos colaboradores e estagiários que estiverem sob regime de teletrabalho ou home office. 

Art. 13. Determinar a Gerencia de Logística (GELOG): 

I - Proceder a desinfecção nos ambientes internos do Conselho, em especial as 

dependências de grande circulação de pessoas que deverá ser realizado via sistema de 

borrifamento a cada 48h (quarenta e oito horas); 

II - Verificação e acompanhamento da utilização dos espaços locados ou 

disponibilizados pelo Crea-MT às entidades de classe, Mútua e quaisquer outras 

entidades que utilizem os espaços do Crea-MT; 

Art. 14. Determinar a Gerência de Marketing e Relação Publicas (GEMAR) a 

disponibilizar nas mídias sociais e no “site” do Crea-MT, informações diárias para 

esclarecimento aos usuário do sistema Confea/Crea. 

Art. 15. Determinar a Gerência de Gestão de Pessoas (GEGEP): 

I – Proceder a imediata inclusão dos estagiários selecionados, devendo o treinamento 

ser realizado pela área responsável; 

II - Dar conhecimento para o Sindicato dos Empregados dos Conselhos e Ordens de 

Fiscalização e Entidades Afins do Exercício Profissional do Estado de Mato Grosso- 

SINDIFISC-MT, sobre a forma de regime de trabalho disposto nesta portaria. 

Art. 16. Determinar a Área de Protocolo o uso de luvas para recepcionar documentos; 

Art. 17. A sala do profissional disponibilizado pelo Conselho deverá ser isolada, com 

colocação de aviso. 
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Art. 18. Eventos e reuniões deliberativas presenciais na sede ou inspetorias do Crea-

MT, manterá suspenso enquanto estiverem inseridas no NÍVEL ALTO da 

classificação de risco prevista no Decreto Estadual nº 522 de 12 de junho de 2020 

Parágrafo Único.  A realização de reuniões poderá ser realizada por 

videoconferência ou outro meio eletrônico, salvo situações excepcionais devidamente 

justificada e autorizada pela Presidência; 

Art. 19. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus - (COVID-19), enquanto perdurar a MP 926 de 

20/03/2020, ou sua aprovação em Lei. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de 

bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou 

com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, 

quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser 

adquirido. 

Art. 20. Os colaboradores das inspetorias poderão solicitar suprimento de fundos para 

aquisição de máscaras facial de proteção respiratória de tecido ou outro similar, bem 

como luvas e materiais para demarcação de distanciamento, a ser adquirida como 

Equipamento de Proteção Individual – EPI. 

Art. 21. Esta portaria será revisada a cada 15 (quinze) dias, devendo também ser 

revisada com a mudança de classificação de risco, descrita no Decreto 522, de 12 de 

junho de 2020 modificada pelo Decreto 573, de 23 de julho de 2020 do Estado de 

Mato Grosso, ou decretos e decisões judiciais supervenientes que alteram o disposto 

nesta portaria. 

Art. 22. Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pela Presidência do 

Conselho. 

Art. 23. Mantém-se a portaria 032/2020 
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Art. 24. Revoga-se a portaria 028/2020. 

Art. 25. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Cuiabá, 27 de julho de 2020. 

 


