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PORTARIA Nº 073/2020 
 

Prorroga medidas emergenciais e preventivas para a 
redução dos riscos de disseminação da 
contaminação com o novo coronavírus (COVID-19), 
no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Santa Catarina – Crea-SC. 
 
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia, 
Agronomia de Santa Catarina, “ad referendum” da 
Diretoria, no uso de suas atribuições, e considerando: 
 

-  a necessidade de reduzir as possibilidades de contágio do novo coronavírus 
causador do COVID-19; 

 

-  que em 30/01/2020 a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou 
Emergência de Saúde Pública Internacional (ESPII) em razão da disseminação do 
COVID19; 

  
-  as recomendações da OMS de 27/02/2020 para prevenir a propagação do 

COVID19 no ambiente de trabalho; 
 

-  a declaração de pandemia pela OMS, em 11/03/2020, relativa ao COVID19; 
 

-  a Portaria nº 188/GM/MS, de 04/02/2020, que declara emergência em saúde 
pública de importância nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana 
pelo COVID19; 

 

-  o Decreto nº 525/2020 do Governo do Estado de Santa Catarina, que dispõe 
sobre novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavirus; 

 

-  o disposto no Decreto nº 554/2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que 
dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus e delega às Prefeituras a 
adoção de medidas mais restritivas; 

 

-  o disposto no Decreto nº 21.444/2020 do Município de Florianópolis/SC, que 
restringe a atividade presencial nos serviços públicos das três esferas de governo 
sediadas na Capital do Estado de Santa Catarina; 

 

-  a relação das atividades essenciais dispostas no art. 9º do referido Decreto nº 
525/2020 do Governo do Estado de Santa Catarina; 

 

-  o disposto no art. 3º do Decreto Federal 10.282/2020, que apresenta o rol das 
atividades essenciais; 

 

-  a natureza das atividades de competência do Crea-SC relacionadas na Lei 
5.194/66; 
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-  o disposto na Portaria nº 148/2020 do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia - CONFEA; 

 

-  a Instrução Normativa nº 19, de 12/03/2020, do Ministério da Economia/Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital da Secretaria de 
Gestão e Desempenho de Pessoal; 

 

-  a tutela do interesse público, a responsabilidade social e a necessidade da 
preservação da saúde individual e coletiva; 

 

-  o disposto na Medida Provisória nº 927 de 22/03/2020; 
 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º ALTERAR o art. 1º da Portaria 065/2020, de 30 de março de 
2020, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Estão suspensas todas as atividades presenciais 
no âmbito do Crea-SC, sede e unidades de atendimento, 
até o dia 21 de abril de 2020, com exceção das atividades 
cuja natureza demandam a presença na sede para 
desenvolvimento dos trabalhos, que deverão atuar com 
número mínimo de empregados para atender a demanda.” 
 
Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições da Portaria 

065/2020.  
  
Art. 3º Fica autorizado o Protocolo, DAT, DRP e DTEC a receber e 

tratar documentos e requerimentos, enviados de forma eletrônica, oriundos de 
empresas e profissionais que demandam os serviços prestados pelo Crea-SC, 
conforme informação da PROJUR em anexo. 

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

Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 

 
Florianópolis/SC, 13 de abril de 2020. 

 
Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN 

Presidente do Crea-SC 

http://www.crea-sc.org.br/

