
RESOLUÇÃO CRMV/PE Nº 20, DE 22 DE MARÇO DE 2022 

 

Altera e regulamenta os valores referentes às 

diárias e verbas de representação e indenização. 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO - CRMV/PE, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 

Considerando a necessidade de regulamentação da concessão de diárias e verbas 

indenizatórias, bem como em adequação ao que está previsto no ordenamento de demais 

entidades do Sistema CFMV/CRMV’s; 

Considerando ainda a deliberação na 371ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-PE, 

realizada em 28 de setembro de 2021; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º  - Ficam definidos os valores para pagamento de Verbas Indenizatórias no 

âmbito deste CRMV/PE, quando cabível, limitadas a dez liberações por mês e por membro, em 

um importe individual de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada; 

a) As verbas deste título, pelo caráter indenizatório que possuem, não tem natureza 

tributável. 

Art. 2º - Ficam definidos os valores para fins de diárias a serem pagas neste Conselho, 

sendo: 

I – Para Conselheiros e Colaboradores Eventuais: 

a) Dentro do Estado: R$ 300,00 (trezentos reais); 

b) Fora do Estado: R$ 600,00 (seiscentos reais); 

II – Servidores: 

a) Dentro do Estado: 250,00 (duzentos e cinquenta reais); e, 

b) Fora do Estado: 500,00 (quinhentos reais). 

Art. 3º - Fica definido o importe de R$ 100,00 (cem reais) para fins de verba de 

representação, devida aqueles que atuem em representação dos membros da Diretoria Executiva 

do CRMV/PE; 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 01/01/2022, e revoga todas as disposições em contrário. 

 

Gabinete da Presidência, Recife – PE. 

 

 

 

Méd. Vet. Maria Elisa de Almeida Araújo 

Presidente do CRMV-PE 

  CRMV-PE Nº 2087 

 

 

 

Méd. Vet. Maria Luiza de Melo Coelho 

da Costa   
Secretária Geral do CRMV-PE 

CRMV-PE N° 1857 



 


		2022-03-23T13:28:17-0300
	MARIA ELISA DE ALMEIDA ARAUJO:02305537450
	Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal


		2022-03-23T16:56:16-0300




