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PORTARIA CRMV/MA nº 14, de 17 de maio de 2021 

 

EMENTA: Dispõe sobre o retorno do atendimento presencial no Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Maranhão e dá outras providências. 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO MARANHÃO no uso das 
atribuições regimentais contidas no Artigo 11, da Resolução CFMV nº 591, de 26 de Junho de 1992, 
publicada no D.O.U. em 27 de outubro de 1992, Seção 1, páginas 15086 a 15089.  

Considerando que a Resolução CRMV/MA nº 13 teve a sua vigência encerrada no dia 15 de maio de 
2021;  

Considerando a flexibilização das medidas restritivas adotadas pelo Governo do Estado do 
Maranhão pelo Decreto Estadual nº 36.705, de 7 de maio de 2021, que alterou o Decreto nº 36.531, 
de 03 de março de 2021, RESOLVE:                                                                                                                                          

 

Art. 1º  Reestabelecer o atendimento presencial na sede do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Maranhão – CRMV/MA. 

Art. 2º Fica mantido o uso obrigatório de máscaras descartáveis ou em tecido dentro da sede do 
CRMV/MA, o que deve ser atendido pelos conselheiros, funcionários, estagiários, profissionais 
inscritos ou público em geral. 

§1º As medidas sanitárias gerais estabelecidas pelos órgãos competentes do Estado do Maranhão, 
dentre as quais a de distanciamento (1,5 m de uma pessoa para outra) e de higienização das mãos 
com álcool 70 ou água e sabão, sempre que possível, deverão ser mantidas por todos que estejam 
nas dependências do CRMV/MA.  

§2º O CRMV/MA poderá conferir a temperatura dos conselheiros, funcionários, estagiários, 
profissionais inscritos ou do público em geral ao entrarem e suas dependências. 

Art. 3º  Expira a Resolução CRMV/MA nº 13/2021  com vigência  até o dia 15 de maio de 2021, a 
partir do primeiro dia útil seguinte volta a fluir os prazos processuais de processos administrativos 
em trâmite no CRMV/MA. 

Art.4º A presente Portaria poderá ser alterada a qualquer momento, conforme recomendação dos 
órgãos competentes e da Diretoria do CRMV/MA. 

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. 

 

MED. VET. Dra. FRANCISCA NEIDE COSTA 
Presidente do CRMV/MA 
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