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PORTARIA N.º 046 de 24 de agosto de 2021 

 

Ementa: Normatiza os procedimentos para o pagamento a 

título de verba indenizatória e verba de representação para 

atender a demanda inerente ao exercício da função pública 

no âmbito do CRMV-PI e dá outras providências. 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DO PIAUÍ - CRMV-PI, no uso da atribuição que lhes são conferidas pelas Leis: n.º 5.517, de 23 de 

outubro de 1968; regulamentada pelo Decreto 64.704/69 e com esteio no art. 4º, alínea “r” c/c art. 11, alínea “i” do 

Regimento Interno Padrão, aprovado pela Resolução CFMV n.º 591, de 26 de junho de 1992. 

 

CONSIDERANDO os princípios norteadores da Administração Pública, expressos no art. 37, caput da Constituição 

Federal de 1988. 

CONSIDERANDO a necessidade de se atender o que determina a Resolução do CFMV nº 1.017 de 14 de 

dezembro de 2012; 

CONSIDERANDO a Resolução do CRMV/PI nº 09 de 28 de julho de 2021, aprovada na 423°ª Sessão Plenária 

Ordinária realizada em 28 de julho de 2021; 

CONSIDERANDO a autonomia financeira deste CRMV/PI, dotação orçamentária - 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099- 

Indenizações, Restituições e Reposições. 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º: Estabelecer o pagamento de indenização aos representantes do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado do Piauí para suprir gastos com locomoção e refeição em sua cidade de origem, vedada a 

acumulação simultânea com diárias, jetons, verba de indenização, decorrentes da utilização de veículo não oficial 

para atender a demanda inerente ao exercício da função pública no âmbito do CRMV/PI. 

 

§1º Farão jus à verba de indenização os Diretores e Conselheiros do CRMV/PI pelos gastos decorrentes da 

utilização de veículo não oficial para atender demanda inerente ao exercício da função pública, para atender a 

demanda do CRMV/PI, vedada a acumulação simultânea com diárias, verba de representação e jetons, nos termos 

da Resolução n° 09 de 28 de julho de 2021 do CRMV/PI c/c a Resolução do CFMV nº 1.017 de 14 de dezembro de 

2012; 

§2º Cada representante fará jus a receber 1 (uma) verba por dia, limitada a 10 (dez) por mês. 

§3º A despesa relacionada no caput desse artigo dispensa a prestação de contas, sendo necessário o atesto por um 

membro da Diretoria Executiva de que o beneficiário esteve no exercício da função pública no CRMV/PI na data em 

que se refere a indenização ou ainda cópia da respectiva Ata de Reunião devidamente assinada e rubricada.  

 

 Art. 2º. Para o pagamento da indenização a que se refere o art. 1º dessa Portaria utilizar-se-á o seguinte 

critério: 

 

§1º Distância não inferior a 20 quilômetros do domicílio do Diretor ou Conselheiro em relação à sede do CRMV/PI 

será paga uma indenização no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de frequência; 

§2º Os Diretores e Conselheiros deverão firmar declaração indicando a distância entre o seu domicílio e a sede do 

CRMV-PI. 
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 Art. 3º. Para o pagamento da verba de representação no âmbito do CRMV/PI fixa-se o valor não superior 

ao de R$ 150,00 (cento cinquenta reais), nos termos da Resolução n° 03/2021 de 28 de julho de 2021 do 

CRMV/PI. 

 

 Art. 4º Será devida a verba de representação aos representantes do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Piauí – CRMV/PI, cujos gastos decorrentes com locomoção e refeição no destino não abrangido por 

diárias e ressarcimento de combustível, vedada à acumulação simultânea com diárias, jetons e verba indenizatória, 

quando estiver a serviço do CRMV/PI. 

 

§1° Cada representante terá direito a receber 1 (uma) verba por dia, limitadas a 10 (dez) por mês.  

§2° A verba de representação tem como objetivo indenizar os gastos com locomoção e refeição na cidade de origem, 

não sendo acumulável com diárias. 

§3º O pagamento da referida verba está condicionado à prévia, expressa e formal nomeação ou designação, bem 

como à apresentação do relatório de participação, sendo dispensado o ato de nomeação ou designação quando o 

Representante for o próprio Presidente. 

§4° No âmbito do CRMV/PI, fixa-se o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de pagamento da 

verba de representação. 

 

 Art. 5° Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, em especial as 

Portarias CRMV-PI Nº 027 e 028 de 24 de maio de 2016. 

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete da Presidência,  

 

Teresina (PI), 24 de agosto de 2021. 

 

 

 

MÉD. VET. ANÍSIO FERREIRA LIMA NETO 

CRMV-PI nº 0491 

Presidente do CRMV/PI. 
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