


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

PORTARIA 9/2023 - PR/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA, de 3 de janeiro de 2023

Regulamenta a guarda dos veículos oficiais do CRMV-RN e dá outras
providências.

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO ESTADO DO RIOCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTEGRANDE DO NORTE (CRMVCRMV-RNRN), no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 5.517, de 23 de
outubro de 1968, regulamentada pelo Decreto nº 64.704, de 17 de junho de 1969 e com esteio nos art. 11, alínea
“i”, do Regimento Interno Padrão, aprovado pela Resolução CFMV nº 591, de 26 de junho de 1992;

Considerando a Instrução Norma va nº 03 de 15 de maio de 2008 da Secretaria de Logís ca e
Tecnologia da Informação do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão – MPOG, em seu art. 3º, art. 8º,
inciso VII e art. 10;

RESOLVE:RESOLVE:

Art. 1º - Os veículos pertencentes à autarquia deverão ser recolhidos ao pá o do CRMV-RN sempre
que finalizadas as atividades externas diárias.

§1º - Nos casos em que os veículos es verem em a vidade fora da Capital e/ou Região
Metropolitana e, pela programação intrínseca à a vidade, impedidos de pernoitarem na sede da autarquia, os
mesmos deverão pernoitar em garagem ou estacionamento apropriados e resguardados de furtos e/ou roubos.

§2º - O pernoite de qualquer dos veículos fora da sede do CRMV-RN, exceto quando em a vidade
finalís ca de interesse da administração, para além do previsto na jornada de trabalho, somente poderá ocorrer
mediante autorização da presidência do órgão.

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

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

Mossoró/RN, 3 de janeiro de 2023.

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