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PORTARIA CRMV/MA nº 11, de 31 de maio de 2020. 
 

EMENTA: Dispõe sobre as medidas 
temporárias de funcionamento do 
Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Maranhão como forma 
de prevenir à transmissão do 
coronavírus – COVID19. 
 

 
 

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 a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS; 

Considerando que a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou a ocorrência 
de pandemia por conta da contaminação pelo coronavírus – COVID 19; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional emitida pelo Ministério da Saúde; 

Considerando os protocolos básicos estabelecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina Veterinária para evitar a disseminação do coronavírus – COVID 19; 

Considerando a aprovação do estado de calamidade pública pelo Câmara dos 
Deputados em razão da pandemia do coronavírus – COVID 19; 

Considerando o Decreto Estadual n.º 35.831, de 20 de maio de 2020, que reitera 
o estado de calamidade pública em todo o Estado do Maranhão, para fins de 
prevenção e enfrentamento à COVID-19 e estabelece as medidas sanitárias 
gerais e segmentadas destinadas à contenção do novocoronavírus; 

Considerando, ainda, os protocolos médico-sanitários divulgados pelos órgãos 
oficiais nacionais e internacionais; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Disciplinar a retomada progressiva do funcionamento, em caráter 
presencial, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do 
Maranhão, a partir de 1º de junho de 2020, observadas as seguintes diretrizes: 

I. Distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre cada colaborador; 
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II. Uso obrigatório de máscaras de proteção, bem como observação da etiqueta 
respiratória; 

III. Higienização diária de superfícies de uso pessoal, antes de iniciar os 
trabalhos. 

§ 1º O funcionamento a que alude o caput deste artigo não autoriza o atendimento 
presencial ao público, salvo na hipótese do art. 2º, §7º desta Portaria. 

Art. 2º O atendimento presencial ao público estará suspenso até o dia 12 de 
junho de 2020, no entanto ficará garantido o atendimento pelo telefone fixo (98-
33049811/33049812), whatsapp (98 – 98549-9117), e-mail e através da 
ferramenta direct, no Instagram do Conselho, durante os dias úteis em que vigorar 
esta Portaria. 

§1º Sendo a questão administrativa, das quais destacam-se os requerimentos de 
inscrições de pessoas físicas ou jurídicas e as denúncias,  os e-mails deverão ser 
direcionados para (secretaria@crmvma.org). 

§2º Sendo a questão financeira, das quais destacam-se as solicitações de boletos 
e o parcelamento de dívidas junto ao CRMV/MA, os e-mails deverão ser 
direcionados para (financeiro@crmvma.org). 

§3º Informações gerais e dúvidas poderão ser tiradas pelo telefone fixo, whatsapp 
(98 – 98549-9117) ou Instagram do CRMV/MA, através da ferramenta direct.  

§4º Os requerimentos de inscrições de pessoas físicas e/ou jurídicas deverão ser 
encaminhados para (secretaria@crmvma.org) acompanhados dos documentos 
eletrônicos pertinentes, conforme exigências legais. 

I. A veracidade das informações e documentos são de inteira responsabilidade da 
parte solicitante e deverão estar legíveis, sob pena de indeferimento e/ou das 
cominações legais. 

II. Após o retorno do atendimento presencial, o CRMV/MA poderá solicitar a 
entrega do requerimento original e das cópias autenticadas dos documentos que 
acompanharam o pedido, dispondo a parte de até 10 (dez) dias para o 
cumprimento da obrigação. 

§5º As anotações de responsabilidades técnicas e suas renovações 
permanecerão regularmente por meio da e-ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica Eletrônica). 

§6º O atendimento por telefone fixo deverá observar o horário de expediente 
presencial previsto nesta Portaria. 

§7º Excepcionalmente, em função da relevância e natureza do serviço, o 
atendimento presencial ao público poderá ser prestado em dia e horário 
devidamente agendado, desde que demonstrada a urgência, a impossibilidade de 
realização por via remota e que a Presidente do CRMV/MA tenha autorizado. 
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Art. 3º O CRMV-MA disponibilizará máscaras, protetor facial, álcool gel, água e 
sabão líquido para higienização das mãos dos seus colaboradores, bem como 
álcool 70% para a higienização das superfícies de uso individual e comum. 

Parágrafo único: Em hipótese alguma será permitido agrupamento maior que 4 
(quatro) pessoas por compartimento e ainda deverá ser respeitado o 
distanciamento contido no art. 1º,  inciso I desta Portaria. 

Art. 4º Até o dia 12 de junho de 2020, a jornada de trabalho presencial dos 
colaboradores efetivos será das 9h às 16h, sendo preservado o horário de almoço 
das 12h às 13h. 

§ 1º Durante o horário em que o colaborador não estiver trabalhando de forma 
presencial, deverá trabalhar no regime de teletrabalho, até o cumprimento total de 
sua carga horária diária. 

§ 2º Os colaboradores não efetivos e assessores trabalharão por via remota, 
conforme horário previsto no contrato de trabalho, mas a Diretoria, caso entenda 
necessário, poderá requisitar que a jornada seja de forma presencial.  

§3º O expediente do(s) estagiário(s) será(ão) das 9h às 13h, durante a vigência 
desta Portaria. 

Art. 5º Até o dia 12 de junho de 2020, todos os colaboradores do CRMV-MA que 
pertençam aos grupos mais vulneráveis ficam dispensados do exercício de suas 
respectivas atribuições de forma presencial. 

§ 1º Para os fins deste artigo, consideram-se como mais vulneráveis os idosos, 
gestantes, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncológicos, 
pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde que 
provoque diminuição da imunidade e demais imunossuprimidos. 

§ 2º A dispensa de que trata o caput deste artigo não impede a adoção do regime 
de teletrabalho. 

§ 3º Para que ocorra a dispensa do trabalho no que se refere as atividades 
presenciais decorrentes da condição de vulnerabilidade nos termos do caput e §1º 
deste artigo, deverá ser apresentada à Presidência do CRMV/MA autodeclaração 
de saúde constante no Anexo I desta Portaria, a qual deverá estar preenchida e 
assinada pelo colaborador declarante. 

§4º O colaborador responderá civil, penal e administrativamente, se prestar 
informação falsa.  

Art. 6º Os colaboradores que estejam exercendo as atividades presenciais e 
apresentarem sintomas sugestivos da COVID-19 devem afastar-se do trabalho 
por 14 (quatorze) dias, informando previamente à Presidência do CRMV-MA por 
meio de autodeclaração formulada através de modelo disponível no Anexo II. 
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§1º A comunicação prevista no caput deverá ser direcionada ao e-mail da 
Presidência do CRMV/MA, podendo o original ser solicitado após o retorno ao 
serviço, quando o colaborador disporá de até 10 (dez) dias para cumprir a 
obrigação. 

§2º O colaborador responderá civil, penal e administrativamente, se prestar 
informação falsa. 

Art. 7º Os prazos processuais dos processos físicos que tramitam no CRMV/MA 
ficam suspensos até o dia 14 de junho de 2020. 

Parágrafo único: A partir do dia 15 de junho de 2020 os prazos processuais 
voltarão a fluir, devendo o acesso a todos os processos físicos em tramitação no 
âmbito do CRMV-MA ser precedido das medidas sanitárias cabíveis, como uso de 
álcool em gel ou lavagem das mãos e de máscara de proteção. 

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário à apresente Portaria. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 
14 de junho de 2020. 

 
 
 

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

CRMV/MA 0539 
 
 
 
 
 
Publicação: 01/06/2020 
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Anexo I 

 
 
 
 
 

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE 
 
Eu, ___________________________________________________________, RG nº 
______________________, CPF nº ________________________ ocupante do 
cargo________________________, declaro para fins específicos de atendimento ao 
disposto na Portaria CRMV/MA Nº 11, de 31 de maio de 2020, que necessito ser 
submetido a isolamento e realizar trabalho por meio remoto em razão da minha condição 
de vulnerabilidade, com data de início em __________________, e enquanto perdurar o 
estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus. Declaro, ainda ser ciente de que a prestação de informação falsa me 
sujeitará às sanções civis, penais e administrativas previstas em Lei.  
 
 

                     São Luís - MA, _____ de ______________ de 2020. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura 
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Anexo II 
 

DECLARAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 
COVID-19 

 
Nome: 
Endereço: 
Telefone: 
Data do início do afastamento: 
Sintomas informados: 
       Febre: referida ou aferida com termômetro 

   Tosse 
  Dificuldade para respirar 
   Fadiga 
  Espirro 
   Coriza ou nariz escorrendo 

  Outros sintomas:_______________________________________________________ 
 
Realizou viagem recente?     SIM              NÃO 
Roteiro?_________________________________________ 
 
Declaro em cumprimento ao disposto Portaria CRMV/MA Nº 11, de 31 de maio de 2020, 
que cumpre-me o afastamento administrativo de até 14 dias a partir desta data. 
Declaro ainda que: 

a) Após o término do período poderei apresentar algum documento comprobatório 
tal como nota fiscal de farmácia, receita médica, receita online, protocolo de 
atendimento online. 

b) Nesta data    estou apto/ não estou apto a executar atividades laborais em 
meu domicílio, 

c) Estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções civis, 
penais e administrativas previstas em Lei. 

São Luís - MA, _____ de _______________de 2020. 
 
 
 

                              __________________________________________ 
Assinatura 
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