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PORTARIA Nº 22,  DE 09 DE JULHO DE 2020. 

 

  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 aprimorar os procedimentos administrativos 

no âmbito do CRMV-RO. 

  Considerando a necessidade de se manter uma fiscalização ativa nos 

estabelecimentos que exercem atividades peculiares à Medicina Veterinária e à Zootecnia 

para cumprimento da legislação do Sistema CFMV/CRMVs. 

 

 RESOLVE:  

  

Art. 1º - Determinar o retorno das atividades administrativas e de 

fiscalização na sede do CRMV-RO a partir de 13 de julho 2020. 

Art. 2º - Deverão realizar o regime de home office, pelo prazo de 15(quinze) 

dias, os empregados e colaboradores que se enquadrem nas seguintes condições: 

I – Portadores de doenças crônicas ou graves; 

II – Gestantes; 

III – Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos ou que teve contato com 

pessoas suspeitas de contaminação ou convive com pessoa diagnosticada com COVID-19; 

IV – Aos que apresentarem sintomas da doença, como febre e sintomas 

respiratórios.  

§1º - Os empregados e colaboradores deverão informar imediatamente a 

Chefe de Gabinete para adoção das medidas necessárias, apresentando atestado médico nos 

casos dos itens I, II, III e IV. 

Art. 3º - O empregado que apresentar febre e/ou sintomas respiratórios 

(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar), 

independente de apresentação de atestado, deverá comunicar a Chefe de Gabinete, 

imediatamente, através de Whatsapp, e depois por Memorando, permanecer em casa pelo 

período de 14(catorze) dias, bem como, adotar se possível, ante a sua condição de saúde, o 

regime de teletrabalho, conforme orientação da Diretoria Executiva.  

Art. 4º - O funcionário que tenha sob seus cuidados uma ou mais pessoas 

com suspeita ou confirmação de diagnósticos de infecção por Corona vírus, e coabitar na 

mesma residência deverá comunicar a Chefe de Gabinete e apresentar cópia do diagnóstico. 
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Art. 5º - Nas dependências do CRMV-RO: 

I – Cadeiras, mesas, telefones, teclados, computadores e outros 

equipamentos devem ser higienizados com pano e desinfetante regularmente; 

II – Utilização de lenços descartáveis para assoar, tossir ou espirrar. Caso 

não tenha, ao tossir e espirrar cubra a boca e o nariz com o antebraço e lave o braço assim 

que possível com aguar e sabão: 

III – Obrigatório a utilização de máscara facial; 

IV – Estão disponibilizados nos setores dispensadores com álcool em gel; 

V – Evitar cumprimentos por contato físicos e guardar a distância mínima de 

um metro do interlocutor; 

VI – Outras medidas de caráter sanitário poderão ser tomada nas 

dependências do CXRMV-RO, com objetivo de mitigar o risco de transmissão da COVID-

19. 

  Art. 6º  - Está suspenso o atendimento presencial na sede do CRMV-RO, 

atendimento somente via Whatsapp e e-mails: 

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: 

registro@crmv-ro.org.br, no caso de Pessoa Física todas autenticadas; 

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

IV – Denúncias podem ser feitas seguindo as instruções constantes no site do CRMV-RO 

(www.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. 

Art. 7º - 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. 8º  -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 nove dia do mês de julho 

de dois mil e vinte. 

 

 

Med. Vet. JÚLIO CESAR ROCHA PERES 

Presidente  

CRMV-RO 0371 
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