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PORTARIA Nº 012, DE 6 DE ABRIL DE 2020. 

   

 

 

 

 

A Diretoria Executiva do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 1ª Região, no uso 

de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 7.394/85, Decreto nº 92.790/86 e seu 

Regimento Interno do CRTR/1ª Região; 

 

CONSIDERANDO o Regimento Interno do Regional, em seu artigo 14, que dispõe que é 

competência da Diretoria expedir instruções necessárias para manter o bom andamento dos serviços do 

Regional; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CONTER nº 3, de 30 de março de 2020, em seu artigo 13,  

dispõe que a aplicação do sistema de teletrabalho ou Home Office acontecerá enquanto perdurar a 

necessidade do confinamento imposto pelas autoridades governamentais, de forma a manter o 

cumprimento dos trabalhos diários por todos os colaboradores, servidores e conselheiros, devendo ser 

instituídos mecanismos de controle das atividades desenvolvidas nesse período. 

 

CONSIDERANDO a  Resolução CONTER nº 3, de 30 de março de 2020, em seu artigo 16, 

que dispõe, As deliberações remotas e as Atas virtuais terão valor legal, para efeitos jurídicos, quando 

produzidas no período de quarentena/isolamento social, ficando convalidados eventuais atos praticados 

nessas condições no período anterior à vigência desta norma, desde que voltados ao atendimento das 

restrições de locomoção promovidas pela pandemia. 

 

 

CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, em seu artigo 4,º que 

dispõe que durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá, a seu 

critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de 

trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da 

existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato 

individual de trabalho. 

 

CONSIDERANDO o decidido em Reunião Extraordinária da Diretoria CRTR/1ª Região, 

realizada no dia 20 de março de 2020; 

 

     R E S O L V E 

 

          Art. 1º Os empregados públicos do Conselho deverão manter sua jornada de 8 (oito) horas 

diárias de trabalho em suas residentes para realizar atendimento dos serviços ao público. 

 

 

          Art. 2º Os meios de atendimento ao público serão: 

 

INSTITUI O TELETRABALHO E  A 

ORIENTAÇÃO DE ANÁLISE 

PROCESSUAL NO ÂMBITO DO 

CRTR 1ª REGIÃO 
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I. Correio eletrônico (e-mail);  

 

II. Telefone por meio de aplicativo. 

 

 

          Art. 3º As entregas de credenciais e certificados deverão ser agendadas para retirada na Sede do 

Regional de forma que tenham proteção sanitária nas atividades, respeitando sempre o distanciamento 

social. 

 

 

          Art. 4º Os relatores e revisores nos processos administrativos deverão analisar os processos por 

meio virtual em suas residências e, em caso de deferimento ou indeferimento do pleito, eles deverão 

ser  assinados por meio de inserção de  assinaturas digitalizadas. 

 

 

          Parágrafo único: Os termos do caput deste artigo não serão aplicados nos processos oriundos 

da Coordenação Regional de Fiscalização e Comissão de Ética. 

 

 

Art. 5º processos administrativos serão montados e inseridos em pastas virtuais com o nome do 

respectivo interessado, conforme já realizado no trabalho na Sede. 

 

 

           Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor em na data da assinatura, e terá sua vigência até que seja 

retomado o trabalho na Sede do Conselho.   

                                                                          

 Brasília, DF, 6 de abril de 2020.      

 

 

 

 

 

 TR. Valcir dos Santos Bezerra.                                                    TR. Márcio Teixeira da Costa. 

            Diretor Presidente                                                                       Diretor Secretário 


