
Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará – CREMEC 

Av. Antônio Sales, 485 – Joaquim Távora – CEP: 60.135-101 

Fortaleza – Ceará       Fone: 3230-3080 -  Fax: 3221.6929 

E-Mail: cremec@cremec.org.br 

Página 1 de 1 

 

PORTARIA N.º011/2021 - PRESIDÊNCIA 

Dispõe sobre a suspensão das audiênc ias de 

instrução nos Processo Ét ico-prof iss ionais em 

tramitação.  

 

O Pres idente do Conselho Regional de Medic ina do Estado do Ceará –  CREMEC, no uso 

das atr ibuições que lhe são confer idas pela Lei nº 3268/1957, de 30 de setembro de 

1957, regulamentada pelo Decreto n º 44.045, de 19 de ju lho de 1958, Decreto -Lei N° 

200, de 25 de fevereiro de 1967, Lei n°  11.000, de 15 de dezembro de 2004, e Decreto 

nº  6.821/2009, de 14 de abr i l  de 2009 .  

CONSIDERANDO  que a Organização Mundia l da Saúde -  OMS dec larou, em 11 de março 

de 2020, que a contaminação do novo Coronavírus  (COVID-19) tomou proporções de 

pandemia e a cont inuidade de r iscos de contaminação;  

CONSIDERANDO  as  or ientações do Governo Estadual,  através do Decreto nº 33.965, 

publ icado em 04/03/2021, que decretou o Isolamento Soc ia l  Ríg ido em Forta leza ;  

CONSIDERANDO  que é necessár ia a adoção de medidas emergenc ia is v isando 

resguardar a saúde dos servidores , prestadores de serviços terceir izados, estagiár ios, 

soc iedade e demais  usuár ios do Conselho,  

CONSIDERANDO  a del iberação da Diretor ia na reunião ocorr ida no d ia 12 de março de 

2021. .  

RESOLVE:  

Art .  1º -As audiênc ias de Ins trução dos Processos Ét ico -prof iss ionais em tramitação 

f icam suspensas pelo prazo de 30 ( tr inta) d ias a contar da presente data;  

.Ar t .  2º  -  Esta Portar ia entra em vigor na data de sua publ icação.  

CIENTIFIQUE-SE, ANOTE-SE E PUBLIQUE-SE.  

 

For ta leza –  Ceará,  15 de março de 2021.   

 

 

Cons. Helvécio Neves Feitosa  
Presidente –  CREMEC 

 


