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PORTARIA Nº 56, 25 de janeiro de 2021 

  

Dispõe sobre regras de funcionamento do 

CRFa 9ª Região e dá outras providências 

referentes à pandemia de COVID-19. 

 

A Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia 9ª Região, no uso das 

atribuições que lhe conferem a Lei nº 6.965/1981 e o Decreto Lei nº. 87.28 de 31 de 

maio de 1982;  

 

Considerando a grave crise de saúde pública, em decorrência da pandemia da COVID-

19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta todo o sistema 

interfederativo de promoção e defesa da saúde pública, estruturado nacionalmente, por 

meio do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 

Considerando o disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus; 

 

Considerando o DECRETO N.° 43.303, de 23 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a 

ampliação da restrição temporária de circulação de pessoas, na forma que especifica, 

como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional, decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências. 

 

Considerando que persiste a necessidade de suspensão de atividades, a fim de evitar a 

circulação e aglomeração de pessoas, e a consequência ascensão da curva de 

contaminação pelo COVID-19; 

 

                                                                     RESOLVE 

 

Art. 1º.  Suspender os atendimentos presenciais ao público na sede do CRFa 9ª 

Região até o dia 31 de janeiro de 2021. 

Art. 2º. Os atendimentos de profissionais, da sociedade e de fornecedores, serão 

realizados exclusivamente pelos telefones whatsap: (92) 3342-4300, (92) 98435-7213), 

e-mails (crefono9@crefono9.org.br). 

Art. 3º. Permanecem suspensos no período indicado no Art.1º, os prazos dos 

documentos Administrativos e fiscais lavrados pela Comissão de Orientação e 

Fiscalização, dos Processos Administrativos Fiscais- PAF e Éticos, em andamento. 
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Art. 4º. Para os casos omissos aplicar-se-ão as normas do Plano de Contingência 

Nacional para Infecção do COVID-19 e determinações dos órgãos competentes. 

Art.5º. Esta Portaria entra em vigor na presente data "ad referendum" do 

plenário e poderá ser alterada a qualquer tempo de acordo com a necessidade diante da 

situação emergencial que a saúde pública exigir. 

 

 

Manaus, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

KARLA GEOVANNA MORAES CRISPIM 

Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região 

 

mailto:secretaria@crefono9

