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Portaria n .º 015/2020 - PRESIDÊNCIA 

Dispõe sobre a prorrogação da ef icác ia da 

Portar ia 10/2020, de 21 de maio até 20 de junho  

de 2020, das at iv idades no âmbito deste 

CREMEC como forma de seguir  as medidas de 

prevenção ao contágio pelo novo Coronavirus 

(COVID-19) .  

O Pres idente do Conselho Regiona l de Medicina do Estado do Ceará – CREMEC, no 

usodas a tr ibu ições que lhe são confer idas pela Lei  nº 3268/1957, de 30 de setembro de 

1957, regu lamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de ju lho de 1958, Decreto-Lei N° 

200, de 25 de fevere iro de 1967, Le i n° 11.000,  de 15 de dezembro de 2004, e Decreto 

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

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979,  de 6 de fevere iro de 2020, que dispõe sobre medidas 

para enf rentamento da emergência de saúde públ ica de importância internac ional 

decorrente do novo  Coronavi rus (COVID-19) e as recomendações da Organização 

Mundial  de Saúde (OMS);  

CONSIDERANDOque a Organização Mundial da Saúde -  OMS dec larou,  em 11 de março 

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

pandemia;  

CONSIDERANDOque o atendimento des te Regional é,  pr ior i tar iamente, ao públ ico,  

havendo contato com d iversas pessoas de todas as local idades do Estado do Ceará e do 

País ;  

CONSIDERANDO  a Portar ia CFM nº 091/2020, que dispõe sobre medidas para o 

enf rentamento da emergênc ia de saúde públ ica de impor tânc ia internac ional decorrente  

do coronavírus (COVID-19)  no âmbito do Conselho Federal de Medicina;  

CONSIDERANDO  a poss ibi l idade de atend imento ao púb lico ex terno por meio e letrôn ico 

ou te lefônico;  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Prorrogar, de 21 de maio até 20 de junho de 2020, a eficácia da Portaria nº 10/2020, deste 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará; 
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Art .  2º -  F icam suspensos:  

I  -  os prazos processuais nos PEPs e Sindicânc ias,  dos fe i tos f ís icos;  

I I  – as audiênc ias, sessões de ju lgamento e atos instrutór ios presenc ia is já des ignados, 

ressalvada a poss ib i l idade da prát ica de refer idos a tos por  meio e letrônico;  

I I I  – o atend imento presencia l  ao públ ico externo,  exceto em caso de absolu ta 

necess idade e que não puder ser  real izado por  meio e letrônico.  

Art .  2º -  A Aprec iação do re latór io da Sindicânc ia,  da Interdição Cautelar  e seus 

respect ivos recursos,  poderá ser rea l izada durante o per íodo de suspensão, nos termos 

da Resolução CFM nº 2275/2020 e demais normas que poss ib i l i tem a real ização dos 

atos processuais.  

Art .  3º -  Esta por tar ia entra em vigor  em 22 de maio de 2020.  

Art .  4º -  Of ic ie-se e Cumpra-se.   

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

 

For ta leza – Ceará,  22 de maio de 2020.  

 

Cons.  Helvécio Neves Feitosa 
Presidente – CREMEC 

 


