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PORTARIA CRMV-PI Nº26 de 03 de maio de 2021. 
 

 
EMENTA: Determina a exoneração a 
pedido do cargo de técnico em 
fiscalização do CRMV-PI. 

 
  O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRMV-PI, no uso da atribuição que lhe confere a 
letra “r” do artigo 4° do seu Regimento Interno, baixado pela Resolução nº591, de 26 de 
Junho de 1992, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e o disposto na 
Resolução 904 do CFMV, de 11 de maio de 2009; 
 
  Considerando os princípios da administração pública, previstos no art. 37 da 
Constituição Federal de 1988;  
  Considerando que os conselhos de fiscalização profissionais possuem 
natureza jurídica de autarquia sendo pessoas jurídicas de direito público com função 
especifica de fiscalização profissional; 
  Considerando que desde a sua criação, os Conselhos de Fiscalização 
Profissional possuem autonomia quanto às contratações de pessoal; 
  Considerando que o regime jurídico de contratação admitido nos conselhos 
profissionais é o regime celetista conforme decisão do STF que declarou a 
constitucionalidade do artigo 58, parágrafo 3°, da Lei 9.649/1998; 
 
R E S O L V E: 
 
  Art. 1º - Exonerar o empregado Warlytton Victor Saraiva Leite, matrícula n° 
042 – CRMV/PI, em 03 de maio de 2021, aprovado no último certame do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Piauí – CRMV/PI, que ocorreu em 2019; 

 
.  Art. 2° - O desligamento do empregado Warlytton Victor Saraiva Leite, 
matrícula n°042-CRMV/PI, ocorreu a pedido, por meio do memorando n°224/2021, 
conforme P.A n° 932/2021, produzindo efeitos imediato com a assinatura do Termo de 
Rescisão contratual bem como a baixa definitiva em sua CTPS, conforme previsto na CLT; 
 
  Art. 3° - O desligamento a pedido, ocorreu nos moldes previstos na CLT 
uma vez que o regime jurídico de contratação admitido nos conselhos profissionais é o 
regime celetista conforme decisão do STF que declarou a constitucionalidade do artigo 58, 
parágrafo 3°, da Lei 9.649/1998 
 
.  Art. 4 ° - Esta Portaria entra em vigor, nesta data, revogadas as demais 
disposições em contrário. 
 
Dê-se ciência. Cumpra-se. 
 
Teresina, 03 de Maio de 2021. 
 
 
 
 

ANÍSIO FERREIRA LIMA NETO 
CRMV-PI N°0491 

Presidente 
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