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PORTARIA Nº 014, DE 26 DE MARÇO DE 2021. 

 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO 

GROSSO DO SUL, no uso das atribuições e prerrogativas que lhe confere a Lei 4.324 

de 14 de abril de 1964, regulamentada pelo Decreto nº 68704 de 03 de junho de 1971 e o 

artigo 90 do Regimento Interno,  

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 15.638, de 24 de março de 2021, que institui, 

em caráter excepcional e temporário, medidas restritivas no Estado de Mato Grosso do 

Sul para evitar a proliferação do Coronavírus (SARSCoV-2) e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO o Boletim da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), divulgado aos 

23 de março de 2021, o qual sugere a restrição de atividades nos estados da federação que 

se encontram na classificação “alerta crítico” em razão da lotação de Unidades de Terapia 

Intensivas (UTIs). 

 

CONSIDERANDO o aumento expressivo do número de internações, e 

consequentemente da taxa de ocupação de leitos de UTI públicos e privados, e de óbitos, 

tendo oprograma “Prosseguir”externado evidência técnico-científica quanto à ascensão 

da curva de transmissibilidade da Covid-19 em todo o território de Mato Groso do Sul. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Determinar a suspensão de todos os atendimentos ao público sem prévio 

agendamento, no período de 26 de março a 04 de abril de 2021, na sede, em Campo 

Folha 1/2

http://www.croms.org.br/


 

RUA DESEMBARGADOR LEÃO NETO DO CARMO, 1812 – B. JD VERANEIO – PQ. DOS PODERES 

CEP 79037-100 – CAMPO GRANDE-MS TEL/FAX: (67) 3321-0149 

Site: www.croms.org.br/  e-mail: croms@croms.org.br 

 

Grande/MS, e nas delegacias regionais do Conselho Regional de Odontologia de Mato 

Grosso do Sul nas cidades de Dourados e Três Lagoas/MS: 

 

Parágrafo único: O regime de Plantão/Agendamento para atendimento no CRO/MS será 

feito através dos telefones: Sede do CRO/MS - (67) 3321-0149; (67) 99231-9681 ou e-

mail: croms@croms.org.br; Delegacia de Dourados – (67) 3421-1608; (67) 99258-4824 

(WhatsApp); Delegacia de Três Lagoas - (67) 3521-5211;  (67) 99259-0693(WhatsApp) 

 

 Art. 2.º - Ficam suspensas todas as atividades internas com público externo (palestras e 

cursos), reuniões e audiências na sede e delegacias deste Conselho, no período de 26 de 

março a 04 de abril 2021. 

 

Art. 3º. – As medidas previstas no presente ato serão adotadas para a sede e delegacias 

do CRO-MS no Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

Art. 4º. – As medidas previstas na presente Portaria podem ser revistas a qualquer tempo, 

devendo ser assegurado o preservação e o funcionamento dos serviços realizados no 

âmbito do CRO/MS tanto quanto possível.  

 

Art. 5. - Esta portaria entra vigor nesta data, independente da data da publicação. 

 

 

Campo Grande, 26 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

Dra. Silvania da Silva Silvestre Cabral 

Presidente do CRO/MS 

 

Documento assinado eletronicamente por  SILVANIA DA SILVA SILVESTRE CABRAL, Presidente, em 26/03/2021, às 16:30:57, conforme horário oficial de Brasília.
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