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Portaria CRFa 7 nº 161/2020 de 14 de outubro de 2020. 

 

 

Dispõe sobre medidas preventivas e  
de redução dos riscos de contágio pelo 

 novo coronavírus (covid-19) no âmbito do  
Conselho Regional de Fonoaudiologia 7ª região. 

 
 
 
 

             A Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia - 7.ª Região, no uso 
das atribuições que lhe confere a Constituição Federal, a Lei n.º 6.965, de 09 de 
dezembro de 1981, e o Decreto Lei n.º 87.218, de 31 de maio de 1982, 

 

Considerando a declaração de emergência em saúde pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, 
em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) e também em 
11 de março de 2020, que a contaminação com o novo Coronavírus caracteriza 
pandemia, além das recomendações divulgadas em 27 de fevereiro de 2020 para 
prevenir a propagação do novo Coronavírus no ambiente de trabalho; 

 

Considerando o acúmulo de solicitações dos profissionais inscritos, que 
dependem da retomada da agilidade na prestação do serviço público devido pelo 
CRFa 7ª. 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - Determinar o retorno de todos os funcionários ao trabalho presencial a partir 
do dia 15/10/2020. Serão fornecidas máscaras de proteção para uso obrigatório 
durante o expediente interno na sede do CRFa 7ª.  

Parágrafo único. Os funcionários darão recibo de entrega no ato de recebimento das 
máscaras de proteção, devendo solicitar a substituição das mesmas sempre que 
houver perda, extravio ou inutilidade. 

 Art. 2º. – Os funcionários, distribuídos nos grupos distintos que seguem abaixo 
(Grupos A e B), trabalharão sob revezamento (rodízio), na forma que segue: 
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Funcionários do grupo A  Funcionários do grupo B  

Dias úteis de numeração par :  
Trabalho presencial (na sede do CRFa7) 

 
Daniela, Mara, Tiago 

 

Dias úteis de numeração ímpar :  
Trabalho presencial (na sede do 

CRFa7) 
 

Antonio, Felipe e Marisol 
Dias úteis de numeração impar :  

Trabalho domiciliar (em home office)  
 

 Daniela, Mara, Tiago 
 

Dias úteis de numeração par :  
Trabalho domiciliar (em home office) 

 
Antonio, Felipe e Marisol 

 
 

§ 1º Excepcionalmente, enquanto perdurar o regime de rodízio, o horário presencial 
dos funcionários em seus respectivos dias será das 09h às 16h, sendo abonadas as 
horas falantes para completar sua carga horária normal. Já durante o trabalho 
domiciliar (em home office) o funcionário deverá cumprir sua carga horária normal de 
trabalho. 

Art. 3º - O funcionário que comprovar, através de atestado médico, pertencer à zona 
de risco por condição particular de saúde, poderá ser dispensado do trabalho 
presencial, devendo cumprir sua carga horária em trabalho domiciliar (home office).  

Art. 4º. O funcionário que tiver 60 anos ou mais poderá optar por permanecer em 
trabalho domiciliar (ficando dispensado da apresentação do atestado médico) ou 
retornar imediatamente ao trabalho presencial. 

Art. 5º - A despeito do regime excepcional de trabalho sob revezamento (rodízio), 
havendo necessidade urgente, a Diretoria poderá requisitar o comparecimento 
imediato de qualquer funcionário à sede do CRFa-7ª. 

Art. 6º - A presente portaria não suspenderá o gozo das férias já aprovadas de 
funcionários.  

Art. 7º - Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Ato Normativo 
serão definidos pela Diretoria do CRFa-7ª. 

Art. 8º. Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
todas as disposições em contrário, especialmente a portaria CRFa 7 nº 159/2020. 

Porto Alegre, 14 de outubro de 2020. 

Nádia Maria Lopes de Lima e Silva 

Presidente do CRFa 7ª Região 


