


Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte

PORTARIA 28/2022 - PR/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA, de 5 de dezembro de 2022

Estabelece o expediente no âmbito do CRMV-RN nos dias de jogos da
Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022 para as
oitavas de final.

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE – CRMV-RN, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº 5.517/68, regulamentada pelo Decreto nº
64.704/69 e com esteio no art. 11, alínea “i”, do Regimento Interno Padrão, aprovado pela Resolução CFMV nº
591/92.

RESOLVE:RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer, em caráter excepcional, que nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol
na Copa do Mundo FIFA 2022, o expediente no âmbito do CRMV-RN, a par r das Oitavas de final, dar-se-á da
seguinte forma:

I - nos dias em que os jogos se realizarem às 12h não haverá expediente;

II - nos dias em que os jogos se realizarem às 13h, o expediente será das 08h às 11h; e

III - nos dias em que os jogos se realizarem às 16h, o expediente será das 08h às 14h.

Paragrafo único: A(s) hora(s) não trabalhada(s) em decorrência do disposto no caput será(ão)
objeto de compensação a critério da chefia imediata.

Art. 2º - Dê-se ciência aos servidores e aos usuários deste Regional.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data, indo à publicação no site do CRMV-RN
(www.crmvrn.gov.br).

Natal/RN, 05 de dezembro de 2022.

Méd. Vet. RAIMUNDO ALVES BARRÊTO JÚNIOR
Presidente do CRMV-RN
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