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COMUNICADO COVID -19 (CORONAVÍRUS) 

 

O Registro de Imóveis de Coronel Freitas tem acompanhado e 

tomado as medidas preventivas sobre a disseminação do Coronavírus e as 

consequências provenientes deste. 

CONSIDERANDO a pandemia causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19), o alto índice de mortalidade entre idosos e pessoas com doenças 

crônicas, a necessidade cívica de atuação conjunta do aparato público para 

suavizar a curva epidemiológica e que cabe a toda sociedade reduzir as chances 

de contagio pela doença; 

CONSIDERANDO o Provimento n. 22 da CGJSC, expedido em 

31/03/2020, depois do Decreto Estadual n° 535, de 30 de março de 2020, 

Declaração de Pandemia do COVID-19 da Organização Mundial da Saúde de 

11/03/2020 e orientações emanadas pelo Ministério da Saúde de 11/03/2020 e 

orientações emanadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde 

do Estado de Santa Catarina; 

Informamos aos nossos usuários que os serviços de 

atendimento ao público estarão suspensos até 30/04/2020, contudo 

alertamos que nesse período o trabalho interno segue o fluxo normal, podendo 

ser feito os atendimentos de forma virtual, e-mail e por telefone. Demais serviços 

estarão disponíveis no site do cartório ou do Colégio Registral de SC. 

OS serviços continuam ativos: 

 Pedidos de Certidão ou visualização de matrícula poderão ocorrer 

através da página do Colégio Registral de SC no site 

www.colegiorisc.org.br, o usuário deverá efetuar o cadastro e realizar o 

pedido pelo e-certidão ou fazer a visualização; 

 

 Protocolos poderão ser efetuados na página do Colégio Registral de SC 

no site www.colegiorisc.org.br, assim o usuário deverá efetuar o cadastro 

anexar os documentos pelo e-protocolo; 
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 Dúvidas poderão ser sanadas através do contato por e-mail 

(ricelfreitas@gmail.com), telefone (49) 3347 1355, celular e WhatsApp 

(49) 9 9914-4437 com Elenice, ou pelo celular (49) 9 9963 3738 

Alessandra, durante o horário de expediente das 09:00 às 12:00 / 14:00 

às 18:00; 

 

 Reuniões poderão ser agendas efetuadas através de transmissão ao 

vivo, sem a necessidade de contato físico e no caso excepcional poderá 

ser agendado horário para atendimento na Serventia, deste que tomado 

todas as medidas remendadas pela OMS. 

 

 Os protocolos com exigências deverão ser apresentados para 

cumprimento através do e-mail do cartório (ricelfreitas@gmail.com), 

identificando o número da Guia e Protocolo. 

 

Estamos vivendo um momento de muita preocupação e risco, não 

podemos perder o equilíbrio, nossas vidas precisam seguir adiante, e com isso 

a nossa equipe está preparada para o atendimento virtual, de uma maneira que 

possamos contar com a eficácia e agilidade, evitando o contato físico e os 

riscos de transmissão do Coronavírus. 

 

Em caso de alteração da situação as medidas acima serão revistas, 

diante de situações extraordinárias e eventual regressão ou evolução da 

situação de saúde pública, e serão divulgadas pelos canais de comunicação 

disponível (e-mail, site, whatsapp). 

 

“Vivemos um momento de regeneração e amor ao próximo, por isso, 

cuide de quem você ama, ame a si mesmo e os outros acima, respeite os 

limites, evite sair de sua casa, utilize as ferramentas que a tecnologia oferece. 

Nesse momento precisamos apenas nos cuidar, é simples”. 

Coronel Freitas, 01 de abril de 2020. 

Atenciosamente, 
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Alessandra Souza de Liz 

Oficial Registradora Interina 
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