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RESOLUÇÃO CRA-ES Nº. 010/2020. 
 

ASSUNTO: Dispõe sobre o 
funcionamento das reuniões do 
Plenário de Conselheiros, Diretoria 
Executiva, Câmaras, Comissões e 
Grupos de Trabalho do CRA-ES, 
IAES, RIs e CRA-Jovem de forma 
virtual. 

 
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – CRA-ES no 
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº. 4.769 de 09 de setembro de 1965 e o 
regulamento aprovado pelo Decreto nº. 61.934 de 22 de dezembro de 1967; 

Considerando que o princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) impõe à 
Administração Pública o dever de buscar a simplificação, a agilidade e a economicidade de 
seus processos decisórios; 

Considerando que em caso de calamidade pública ou da necessidade eventual de realização 
de Plenárias de Conselheiros ou reuniões e encontros sejam feitas em meio virtual; 

Considerando ainda que o Regimento Interno do Conselho Federal de Administração, 
aprovado pela RN CFA 584, de 25/08/2020, permite a realização de reuniões, em meio virtual, 
desde que justificadas;  

Considerando decisão do Plenário na reunião n° 008 de 20 de outubro de 2020; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. As reuniões do Plenário de Conselheiros,  inclusive nas em que ocorrer posse de 
novos Conselheiros e ou eleição de nova Diretoria,  da Diretoria Executiva, das Câmaras, 
Comissões Permanentes e Especiais e Grupos de Trabalho do CRA-ES, IAES, RIs e CRA-Jovem, 
poderão ser realizadas de forma virtual com o uso de sistema de videoconferência ou de 
outros recursos tecnológicos disponíveis. 

§ 1º. A responsabilidade pela coordenação das reuniões realizadas virtualmente será a 
mesma estabelecida para as presenciais no Regimento Interno aprovado por RN do CFA 
vigente ou em instrumento normativo próprio vigente. 

§ 2º. Não haverá reembolso de gastos de qualquer natureza pela coordenação ou 
participação em reuniões virtuais. 

§ 3º. A reunião por meio virtual poderá tratar de qualquer matéria passível de apreciação em 
reunião presencial. 
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Art. 2º. A convocação ou convite para participação em reuniões virtuais será feita por meio de 
correio eletrônico, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis ou 24 (vinte e quatro) 
horas em caso de urgência devidamente justificada, ou conforme estabelecido em 
instrumento normativo específico. 

§ 1º. O ato de convocação ou convite para participação especificará que a reunião ocorrerá 
virtualmente, apontando o sistema que será utilizado na videoconferência ou outros recursos 
tecnológicos disponíveis. 

§ 2º. Caso necessário, o convocado ou convidado deverá entrar em contato com a Assessoria 
de Tecnologias e Processos, para orientações sobre o acesso ao sistema de videoconferência 
e funcionalidades. 

§ 3º. Os participantes deverão dispor de acesso à Internet e poderão participar da reunião 
por meio de celular, tablet ou computador. 

§ 4º. A organização das reuniões virtuais ocorrerá pelo responsável da convocação, com 
apoio técnico da Assessoria de Tecnologias e Processos para solucionar eventuais problemas 
com servidores de internet.  

§ 5º. No caso das reuniões do Plenário de Conselheiros, da Diretoria Executiva, das Câmaras 
de Administração e Finanças, Registro e Fiscalização, a organização destas ocorrerá pelo 
Gabinete da Presidência, com apoio técnico da Assessoria de Tecnologias e Processos para 
solucionar eventuais problemas com servidores de internet. 

§ 6º. Em uma eventual falha do sistema principal da reunião, o responsável pela convocação 
deverá disponibilizar outro canal de comunicação, que possa ser utilizado para troca de 
mensagens entre os participantes. 

§ 7º. Não cabe à Assessoria de Tecnologias e Processos e à Assessoria de Comunicação 
acompanhar a realização de reuniões virtuais, a não ser por determinação específica da 
Presidência ou da Superintendência. 
 
Art. 3º. O convocado ou convidado que, por motivo justo, não puder participar da reunião 
deverá fazer a comunicação devida ao autor da convocação ou convite, por e-mail escrito, 
pelo menos 12 (doze) horas antes, a fim de permitir a convocação de eventuais suplentes ou 
registrar a declinação do convite. 
 
Art. 4º. Somente terão acesso ao ambiente virtual da reunião os participantes que foram 
convocados ou convidados e os responsáveis por secretariá-la. 

§ Único. No caso das reuniões do Plenário dos Conselheiros, além dos participantes 
convocados ou convidados, poderão ter acesso ao ambiente virtual profissionais registrados, 
dirigentes e funcionários de empresas com registro cadastral, estudantes de cursos de 
Administração, autoridades e o público em geral, desde que solicitem a participação por 
escrito ao Gabinete da Presidência, com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data 
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da realização da reunião, exceto no caso de sustentação oral em processos, cujo 
procedimento obedece normativa própria. 
 
Art. 5º. As reuniões virtuais poderão ser instaladas com a mesma quantidade de participantes 
estabelecida para as presenciais em instrumento normativo. 

§ Único. O registro de presença dos participantes da reunião para fins de obtenção do 
quórum com vistas a seu início e para deliberação levará em consideração a participação 
virtual no momento de instalação da reunião, devendo ser registrada antes do início da 
ordem do dia. 
 
Art. 6º. Ao serem identificados problemas tecnológicos ou operacionais internos que afetem 
de qualquer forma a participação virtual dos participantes, o coordenador, no exercício de 
suas competências, adotará as providências necessárias para o restabelecimento da 
normalidade.  
 
Art. 7º. As reuniões virtuais serão suspensas imediatamente pelo coordenador, caso 
verificado problema técnico que impeça a adequada realização.  

§ 1º. Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta minutos, a reunião será encerrada.  

§ 2º. Quando problemas técnicos interromperem qualquer votação, esta deverá ser refeita.  

§ 3º. As decisões tomadas antes da ocorrência de problemas técnicos no sistema virtual 
utilizado para reunião serão preservadas.  

§ 4º. Todas as ocorrências deverão ser registradas na ata da reunião.  
 
Art. 8º. Para os casos omissos nesta Resolução Normativa, aplica-se subsidiariamente a 
disciplina do Regimento Interno e demais instrumentos normativos sobre convocação, 
instauração e realização de reuniões, bem como as suas disposições relacionadas a processos 
de votação.  
 
Art. 8º. A presente Resolução Normativa entra em vigor nesta data, com seus efeitos 
retroagindo a partir de 31 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

Vitória/ES, 20 de outubro de 2020. 
 

 
Adm. Maurilio José Martins Inês 

Presidente 
CRA-ES nº 1657 


