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PORTARIA Nº 02, DE 18 DE JANEIRO DE 2021. 

 

  O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA – CRMV-RO, no uso de 

suas atribuições conferidas pela Lei Federal Nº. 5.517, de 23 de outubro de 

1968, regulamentada pelo Decreto Nº. 64.704, de 17 de junho de 1.969. 

  Considerando o Art. 11, alínea “i” do Regimento Interno, 

aprovado pela Resolução CFMV nº. 591, de 26 de junho de 1992; 

  Considerando a necessidade de conter a propagação da infecção e 

transmissão local do Covid-19 e seguindo orientações dos órgãos oficiais de 

saúde, bem como preservar a saúde dos empregados, prestadores de serviços, 

conselheiros, diretores, Médicos Veterinários, Zootecnistas, empresas filiadas 

e sociedade, conforme  Decreto n° 25.728 de 15 de janeiro de 2021. 

 

RESOLVE: 

  

 Art. 1º Está suspenso o atendimento presencial na sede do CRMV-RO 

para as demandas relacionadas ao registro profissional, de empresas, 

financeiro, fiscalização. Os trabalhos de atendimento serão realizados pelo 

regime de teletrabalho, evitando contatos desnecessários, devendo: 

 I – ART online disponível no site www.crmv-ro.org.br; 

 II – Inscrições de Pessoa Física e Jurídica as instruções estão 

disponíveis no site do CRMV-RO (www.crmv-ro.org.br) e as documentações 

poderão ser encaminhadas via e-mail: crmv-ro@crmv-ro.org.br, para antecipar 

boleto e no caso de Pessoa Física todas autenticadas; os modelos de 

requerimentos podem ser solicitados via email. 

 III – Negociação de débitos pelo e-mail: financeiro@crmv-ro.org.br ou 

pelos telefones: (69) 3222-2560/4840; 

 IV – Denúncias podem ser feitas seguindo as instruções constantes no 

site do CRMV-RO (www.crmv-ro.org.br); 

http://200.131.186.194/intranet/arquivos/imagens/logos/BrasaoRepFundoBranco.gif
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/governadoria-decreto-n-25-728-de-15-de-janeiro-de-2021-isolamento-social-restritivo/
http://www.crmv-ro.org.br/
http://www.crmv-ro.org.br/
mailto:crmv-ro@crmv-ro.org.br
mailto:financeiro@crmv-ro.org.br
http://www.crmv-ro.org.br/


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
CRMV-RO 

 

 Av. Buenos Aires, 2530, Bairro: Embratel, CEP: 76820-876 – Porto Velho/RO 
Fone 3222-2560/4840 E-mail: gabinete@crmv-ro.org.br 

 

 V – Orientações quanto a autuação pela fiscalização pelo e-mail: 

fiscalizacao@crmv-ro.org.br;  

 VI – Outros assuntos poderão ser encaminhados via e-mail crmv-

ro@crmv-ro.org.br, conforme modelos de requerimentos disponíveis no site: 

crmv-ro.org.br; 

 Art. 2º As medidas preventivas no presente ato podem ser revistas a 

qualquer tempo, devendo ser assegurada a preservação e funcionamento dos 

serviços no âmbito do CRMV-RO.  

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário. 

  Dê-se ciência. 

  Cumpra-se. 

  Gabinete da Presidência, em Porto Velho/RO aos dezoito dias do 

mês de janeiro de dois mil e vinte e um. 

 

 

 
Med. Vet. LICÉRIO CORREA S. MAGALHÃES 

Presidente 

CRMV-RO 0932 
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