RESOLUÇÃO Nº 856, DE 30 DE MARÇO DE 2007
Baixa o Regimento Interno do CFMV.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV -, no
uso das atribuições definidas nas alíneas ‘a’ e ‘f’ do artigo 16, da Lei nº 5.517, de 23
de outubro de 1968, e nas alíneas ‘a’ e ‘f’, artigo 22, do Decreto nº 64.704, de 17 de
junho de 1969,
considerando ser sua função precípua a fiscalização do exercício da Medicina
Veterinária e da Zootecnia, bem como supervisionar e disciplinar as atividades relativas
com o propósito de resguardar e defender os direitos e interesses da sociedade,
considerando ser sua função servir de órgão de consulta dos governos da
União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios em todos os assuntos
relativos à profissão de médico veterinário e zootecnista ou a estes, direta ou
indiretamente, ligados,
considerando a necessidade de se definir sua composição e organização,
regulamentar suas competências e finalidades e disciplinar seu funcionamento,
buscando preservar a unicidade de ação do Sistema CFMV/CRMVs,
considerando a necessidade de reformulação do Regimento Interno baixado
pela Resolução CFMV nº 04, de 28 de julho de 1969,
RESOLVE:
Baixar o seu Regimento Interno, a seguir apresentado:
CAPÍTULO I
DA DISCIPLINA INTERNA
Art. 1º Este Regimento estabelece a composição, o funcionamento e a
competência do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV -,
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, com sede na Capital
Federal e jurisdição em todo o território nacional, e regula o processo e o julgamento das
matérias que lhe são atribuídas pela legislação.
CAPÍTULO II
DOS PODERES INSTITUÍDOS
Art. 2º Os poderes legislativo, deliberativo e executivo do CFMV são
exercidos pelo Plenário (PL), pelas Turmas (T) e pela Presidência (PR), observados
seus campos de atuação legal.
Art. 3º O Plenário, integrado por todos os membros efetivos do CFMV,
eleitos de acordo com o sistema indicado no Capítulo III deste Regimento, é o órgão
legislativo e deliberativo, competindo-lhe:
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I - alterar o seu Regimento Interno, com aprovação de 2/3 de seus membros;
II - expedir as Resoluções voltadas à fiel interpretação e execução do presente
Regimento e das atribuições e competências definidas em lei;
III - prestar aos poderes públicos assessoramento na solução de problemas
ligados à Medicina Veterinária e à Zootecnia;
IV - julgar, em última instância, os recursos às deliberações dos Conselhos Regionais,
ressalvados os de competência originária das Turmas;
V - julgar, em última instância, os recursos das decisões não unânimes
proferidas pelas Turmas;
VI - julgar os relatórios das Comissões de Sindicância e Inquéritos, conforme
definido em Resolução específica, exceto os relativos aos empregados e prestadores
de serviços;
VII - julgar os pedidos de reconsideração das decisões do CFMV proferidas
em única instância;
VIII - julgar a justificativa apresentada por Conselheiro por ausência a Sessão
Plenária;
IX - julgar as justificativas apresentadas pelos CRMVs nos processos de
Auditoria;
X - julgar as prestações de contas anuais do CFMV e dos CRMVs;
XI - aprovar as propostas e reformulações orçamentárias, bem como
balancetes do CFMV;
XII - aprovar as propostas e reformulações orçamentárias e balancetes dos CRMVs;

XII - homologar as propostas e reformulações orçamentárias dos CRMVs;(1)
XIII - aprovar o Regimento Interno dos Conselhos Regionais, modificando o
que se tornar necessário para manter a unidade de ação;
XIV - aprovar a indicação dos nomes do Corregedor e respectivo Suplente, cujas
atribuições serão fixadas em Resolução específica; REVOGADO;(2)

XV - aprovar o Plano de Carreira, Cargos e Salários do CFMV;
XVI -aprovar os Códigos de Ética das profissões sujeitas à fiscalização do
Sistema CFMV/CRMVs;
XVII - deliberar quanto à instalação de Conselhos Regionais de Medicina
Veterinária e respectivas constituições;
XVIII - decidir sobre a atividade dos médicos veterinários e zootecnistas
estrangeiros em território brasileiro em caso de escassez de profissional de determinada
especialidade;
(1) O

inciso XII do art. 3º foi alterado pelo art. 16 da Resolução nº 1049, de 14/02/2014, publicada no DOU
de 21/02/2014. Seção 1, págs. 197 e 198.
(2) O inciso XIV do art. 3º foi revogado pelo art. 1º da Resolução nº 1078, de 09/02/2015, publicada no DOU
de 20/02/2015 Seção 1, pág. 192.
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XIX - decidir sobre a aquisição de imóveis e venda ou doação de bens patrimoniais;
XX - decidir sobre atos de sobrestamento do Presidente;
XXI - decidir em casos de comprovada falta de inscrição em recrutamento público
de médico veterinário e de zootecnista para execução de atividades privativas das classes;
XXII - autorizar viagens dos Conselheiros, colaboradores e/ou empregados
ao exterior;
XIII - apreciar e decidir os pedidos de apoio financeiro ou institucional,
conforme definido em Resolução específica;
XXIII - apreciar e decidir os pedidos de apoio financeiro ou institucional,
conforme definido em Resolução específica.(3)
XXIV - fixar o valor das taxas, anuidades, certidões e multas para
cumprimento dos objetivos do Sistema CFMV/CRMVs;
XXV - estabelecer o modelo das carteiras de identidade profissional;
XXVI - estabelecer os requisitos para a inscrição das pessoas físicas e
registro das jurídicas no Sistema CFMV/CRMVs;
XXVII - apreciar o relatório anual da Presidência;
XXVIII - examinar e deliberar quanto aos assuntos referentes ao exercício da
Medicina Veterinária, Zootecnia e atividades afins;
XXIX - propor alterações à legislação referente ao exercício da Medicina
Veterinária e da Zootecnia;
XXX - tomar conhecimento de dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais
e dirimi-las, ressalvadas as competências da Presidência;
XXXI - delegar competência para atividade cultural, científica ou social à
Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária e decidir sobre delegação de competência
dos Conselhos Regionais às Sociedades Estaduais de Medicina Veterinária para o
exercício das atividades citadas neste inciso;
XXXII - regulamentar a atuação de tecnólogos e técnicos de nível médio que
exerçam atividades ligadas aos campos de ação do médico veterinário e do zootecnista.
Art. 4° As Turmas, órgãos ordinários de deliberação, no total de 02 (duas), comporse-ão de 04 (quatro) Conselheiros Efetivos, sendo a Primeira presidida pelo Vice-Presidente e a
Segunda pelo Secretário-Geral ou Tesoureiro, a critério do Presidente, competindo-lhes julgar
em grau recursal as seguintes matérias:

Art. 4º As Turmas, órgãos ordinários de deliberação, no total de 02 (duas),
compor-se-ão de 04 (quatro) Conselheiros Efetivos, sendo a Primeira presidida pelo
Vice-Presidente e a Segunda pelo Tesoureiro, competindo-lhes julgar em grau de
recurso as seguintes matérias:(4)
I - fiscalização:
a) inscrições e cancelamentos de pessoas físicas;
b) registros e cancelamentos de pessoas jurídicas;
(3) O inciso XXIII do art. 3º está de acordo com a retificação publicada no DOU de 07-08-2007, Seção 1, pág. 76.
(4) O caput do art. 4º está com a redação dada pelo art. 2º da Resolução nº 860, de 15-08-2007, publicada no DOU de 12-09-2007,

Seção 1, pág. 78.
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c) anotação da responsabilidade técnica;
d) autos de infração e de multa.
II - multa eleitoral;
III - registro de título de especialista.
IV - reconhecimento, aprovação, modificação ou suspensão de Programa de
Residência Médico Veterinária;(5)
V - registro de Comissões de Ética no Uso de Animais - CEUAS.(6)
§ 1º Os Secretários das Turmas são designados, dentre seus integrantes, por
seus Presidentes.
§ 2º O Presidente da Turma, além de votar, tem, no caso de empate, o voto de
qualidade.
§ 3º O Secretário-Geral substituirá os Presidentes das Turmas em suas faltas
ou impedimentos.(7)
Art. 5º Aos Conselheiros compete:
I - comparecer às Reuniões e Sessões do CFMV;
II - discutir e votar as matérias em pauta;

III - estudar e relatar a matérias que lhes forem distribuídas pela Presidência e Corregedoria;

III - estudar e relatar a matérias que lhes forem distribuídas pela Presidência. (8)
IV - indicar à Presidência, para discussão colegiada, assuntos de interesse
da Medicina Veterinária, Zootecnia e profissões sujeitas à fiscalização pelo Sistema
CFMV/CRMVs;
V - cumprir as funções de interesse do CFMV que lhes forem atribuídas pela
Presidência;
VI - participar dos grupos de trabalho, comissões e missões para os quais
forem designados;
VII - aprimorar continuamente seus conhecimentos e exercer com probidade
suas atribuições.
§ 1º No exercício do mandato o Conselheiro Federal atua no interesse da
Medicina Veterinária e da Zootecnia.
§ 2º O Conselheiro e o Suplente do CFMV não podem ocupar, simultaneamente, cargo em Conselho Regional.
(5) O inciso IV do art. 4º foi acrescentado pelo art. 3º da Resolução nº 973, de 14-12-2010, publicada no DOU de 23-12-2010,
Seção 1, pág. 171.
(6) O inciso V do art. 4º foi acrescentado pelo art. 3º da Resolução nº 973, de 14-12-2010, publicada no DOU de 23-12-2010,
Seção 1, pág. 171.

(7) O § 3º do art. 4º foi acrescentado pelo art. 2º da Resolução nº 860, de 15-08-2007, publicada no DOU de 12-09-2007,

Seção 1, pág. 78.
(8) O inciso III do art. 5º está de acordo com o art. 1º da Resolução nº 1078, de 09/02/2015, publicada no DOU de 20/02/2015
Seção 1, pág. 192.

4

Manual de Legislação do Sistema CFMV/CRMVs
SISTEMA CFMV/CRMVs

Módulo I - Regimentos

Res. 856/07

§ 3º O Conselheiro que não puder comparecer a Sessão deverá comunicar ao
CFMV por escrito até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da convocação,
acompanhado de justificativa.
§ 4º Os Conselheiros Efetivos serão substituídos em suas faltas ou impedimentos eventuais, por suplente designado pelo Presidente.
§ 5º O Conselheiro poderá, mediante requerimento dirigido à Presidência e
submetido ao Plenário, solicitar licença, por período não superior a 12 (doze) meses,
observando-se sempre o prazo do mandato.
§ 6º O prazo máximo da licença mencionada no parágrafo anterior poderá ser
prorrogado, excepcional e justificadamente, por igual período.
§ 7º Ao Conselheiro Suplente é facultado participar das Sessões e discutir as
matérias postas, sem direito a voto, salvo se em substituição a Conselheiro Efetivo.
§ 8º Compete ao CFMV prover os meios necessários ao deslocamento e
hospedagem dos Conselheiros.
Art. 6º A perda do mandato de Conselheiro poderá ocorrer por:
I - renúncia;
II - cancelamento de inscrição;
III - ausência a 06 (seis) Sessões no decorrer de ano, sem motivo justificado;
IV - falta grave, por decisão de 2/3 do Plenário.
Parágrafo único. Os casos de perda de mandato e o procedimento serão
disciplinados em Resolução específica.
Art. 7º Ao Presidente do CFMV compete:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação referente ao exercício das profissões
sujeitas à fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs;
II - dirigir as atividades do CFMV e supervisionar, ordinariamente, a ação
dos CRMVs;
III - representar o CFMV em juízo ou fora dele;
IV - corresponder-se em nome do CFMV;
V - assinar, com o Secretário-Geral, as Resoluções do CFMV;
VI - expedir os atos para o bom funcionamento do CFMV;
VII - delegar a representação do CFMV;
VIII- dar posse aos Conselheiros e respectivos Suplentes;
IX - convocar as Reuniões e Sessões do Conselho;
X - designar Relator e, se for o caso, Revisor para análise e parecer sobre os
assuntos a serem submetidos ao Plenário e às Turmas;
XI - presidir as Sessões Plenárias, abrir, orientar e encerrar os trabalhos,
conceder a palavra, negando-a aos que pedirem sem direito, proclamar as decisões e
proferir, em caso de empate, o voto de qualidade;
XII - promover, periodicamente, reuniões dos membros dos Conselhos
Federal e Regionais,
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XIII - nomear os Conselheiros de cada Turma;
XIV - convocar Conselheiro Suplente.

XV - indicar e nomear o Coordenador de Comissões; REVOGADO;(9)
XVI - indicar e, após aprovação do Plenário, nomear o Corregedor do CFMV e
respectivo Suplente;

XVII - designar os membros da mesa eleitoral;
XVIII - constituir comissões especiais e grupos de trabalho, autorizando as
despesas necessárias a seu funcionamento;
XIX - coordenar os trabalhos de elaboração da proposta orçamentária e
reformulações do orçamento-programa do CFMV, submetendo-as à aprovação do Plenário;
XX - autorizar o pagamento de despesas, requisitar passagens e movimentar
com o Tesoureiro as contas bancárias, assinando ordens, balanços e outros documentos
pertinentes à administração financeira do CFMV;
XXI - autorizar a aquisição de bens móveis e contratação de serviços nos
termos da Lei nº 8.666/93 e/ou legislação que a complemente ou substitua;
XXII - apresentar ao Plenário a prestação de contas anual do Sistema CFMV/
CRMVs;
XXIII - decidir os casos de urgência “ad referendum” do Plenário, sobrestando,
inclusive e excepcionalmente, decisões do mesmo;

XXIII - decidir os casos de urgência ‘ad referendum’ do Plenário, sobrestando,
inclusive e excepcionalmente, as respectivas decisões, devendo a decisão ser discutida
na primeira Sessão Plenária Ordinária seguinte. (10)
XXIV - submeter ao Plenário a estrutura organizacional e o Plano de Cargos,
Carreira e Salários do CFMV;
XXV - requisitar, admitir e dispensar empregados do CFMV;
XXVI - impor penas disciplinares e decidir sobre reclamações dos servidores
do CFMV.
Parágrafo único. No cumprimento das suas atribuições o Presidente poderá
deslocar-se, inclusive ao exterior e sempre que necessário, às expensas do CFMV,
devendo cientificar ao Plenário.
Art. 8º Ao Vice-Presidente compete:
I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos eventuais ou definitivos,
observado o disposto no artigo 12;

I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos eventuais ou
definitivos, observado o disposto no artigo 32; (11)
II - colaborar com o Presidente no exercício das atribuições que lhe são afetas;
III - presidir as Sessões da Primeira Turma.
Art. 9º Ao Secretário-Geral compete:

I - substituir o Vice-Presidente e o Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos
eventuais ou definitivos, observado o disposto no artigo 12;

I - substituir o Vice-Presidente e o Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos
eventuais ou definitivos, observado o disposto no artigo 32; (12)
(9) Os incisos XV e XVI do art. 7º foram revogados pelo art. 1º da Resolução nº 1078, de 09/02/2015, publicada no DOU de 20/02/2015 Seção 1, pág. 192.
(10) O inciso XXIII do art. 7º está com nova redação dada pelo art. 3º da Resolução nº 1208, de 12-04-2018, publicada no DOU de 17-04-2018,
Seção 1, pág. 162.
(11) O inciso I do art. 8º está de acordo com a retificação publicada no DOU de 14-09-2007, Seção 1, pág. 102.
(12) O inciso I do art. 9º está de acordo com a retificação publicada no DOU de 14-09-2007, Seção 1, pág. 102.
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II - coordenar os serviços administrativos do CFMV, responsabilizando-se
pelo seu acervo de documentos;
III - secretariar as Sessões Plenárias, Reuniões de Diretoria do Conselho e
Câmaras de Presidentes;
IV - preparar com o Presidente a pauta das Sessões e Reuniões;
V - lavrar a ata e termo de posse e compromisso de membros do Conselho;
VI - presidir as Sessões da Segunda Turma, quando designado; REVOGADO(13)
VII - assinar, com o Presidente, as Resoluções do CFMV;
VIII - assinar certificados emitidos pelo CFMV;
IX - expedir certidões;
X - manter atualizado o quadro geral de registro de pessoas físicas e jurídicas
efetuados pelos Conselhos Regionais;
XI - propor à Presidência a criação de cargos, nomeações e exonerações de
funcionários e demais atribuições referentes a Recursos Humanos;
XII - autorizar férias, bem como concessão de licenças aos empregados do CFMV;
XIII - elaborar com o Tesoureiro, sob a coordenação do Presidente, a proposta
orçamentária do CFMV;
XIII - participar, juntamente com o Tesoureiro, na elaboração da proposta e
eventuais reformulações orçamentárias do Conselho, sob a coordenação do Presidente;(14)
XIV - coordenar a elaboração do relatório anual do Presidente;
XV - zelar pela conservação dos bens móveis e imóveis do Conselho;
XVI - coordenar a elaboração do Inventário Físico-Financeiro do CFMV;
XVII - coordenar o serviço de protocolo de todo o expediente;
XVIII - receber e submeter ao Presidente, para conhecimento e despacho, o
expediente encaminhado ao Conselho;
XIX - cumprir outras funções de direção administrativa que lhe forem
atribuídas pelo Presidente.
Art. 10. Ao Tesoureiro compete:
I - substituir o Secretário-Geral, em suas faltas e impedimentos eventuais ou
definitivos, observado o disposto no artigo 12;

I - substituir o Secretário-Geral, em suas faltas e impedimentos eventuais ou
definitivos, observado o disposto no artigo 32;(15)
II - coordenar a administração financeira e contábil do CFMV;
III - responsabilizar-se pelos papéis de crédito, documentos, bens e valores
da Tesouraria e da Contabilidade;
(13) O inciso VI do art. 9º foi revogado pelo art. 3º da Resolução nº 1208, de 12-04-2018, publicada no DOU
de 17-04-2018, Seção 1, pág. 162
(14) O inciso XIII do art. 9º está de acordo com a redação dada pelo art 3º da Resolução nº 1055, de
09-05-2014, publicada no DOU, de 28-05-2014, Seção 1, pág. 173.
(15) O inciso I do art. 10 está de acordo com a retificação publicada no DOU de 14-09-2007, Seção 1, pág. 102.
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IV - administrar com o Presidente as receitas e despesas do CFMV em
Instituições Bancárias Oficiais;
V - assinar com o Presidente os saques, ordens e endossos bancários;
VI - efetuar os pagamentos, obedecendo a previsão orçamentária, precedidos
de autorização do Presidente;
VII - aplicar os recursos do CFMV nos limites impostos pela legislação que
rege a Administração Pública;
VIII - fornecer ao Presidente, mensalmente, informações sobre a execução
orçamentária, balancetes de receita e despesa e, anualmente, a prestação de contas;
IX - elaborar com o Secretário-Geral, e sob a coordenação do Presidente, a Proposta
Orçamentária do CFMV;

IX - participar, juntamente com o Secretário-Geral, na elaboração da
proposta e eventuais reformulações orçamentárias do Conselho, sob a coordenação
do Presidente;(16)
X - presidir as Sessões da 2ª Turma, quando designado.
Art. 11. A Diretoria Executiva (DE) é integrada pelo Presidente, VicePresidente, Secretário-Geral e Tesoureiro, competindo-lhe auxiliar a Presidência na
efetivação das medidas de ordem administrativa, financeira e/ou social do CFMV,
decididas pelo Plenário, Turmas ou pelo próprio Presidente.
CAPÍTULO III
DO PROVIMENTO DOS CARGOS
Seção I
Da Eleição
Art. 12. A eleição será realizada antes do término do mandato, devendo o edital de convocação
ser publicado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data da eleição. REVOGADO. (17)
Parágrafo único. O edital deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – data e horário de início e término das votações;
II - local de realização da eleição;
III – prazo para registro de chapas;
IV – data limite para eleição do Delegado-Eleito pelos Plenários dos CRMVs,
respeitados os prazos estabelecidos no artigo 17;
(16) O inciso IX do art. 10º está de acordo com a redação do art 3º da Resolução nº 1.055 de 09/05/2014 publicada no DOU
de 28/05/2014, Seção 1, pág. 173
(17) O art. 12, seu parágrafo e incisos foram revogados pelo art. 21 da Resolução nº 955, de 18-06-2010, publicada no
DOU de 02-07-2010, Seção 1, págs. 272 a 274.
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V – informação sobre outros possíveis escrutínios;
VI – legislação que rege a eleição.
Art. 13. Havendo uma ou duas chapas os Conselheiros do CFMV serão eleitos em Assembléia
dos Delegados dos Conselhos Regionais por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos. REVOGADO.(18)
Art. 14. Havendo mais de duas chapas os Conselheiros do CFMV serão eleitos em Assembléia
dos Delegados dos Conselhos Regionais por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos.
§ 1º Caso nenhuma das chapas sufragadas obtenha maioria absoluta de votos no primeiro
escrutínio, far-se-á, imediatamente, um segundo, no qual competirão apenas as duas chapas mais votadas.
§2º Havendo empate nas votações, serão repetidos tantos escrutínios quantos
necessários para decisão do pleito.
Subseção I
Dos Delegados Eleitores
Art. 15. São Delegados-Natos dos Conselhos Regionais os respectivos Presidentes e
Vice-Presidentes, eleitos pelo voto dos profissionais da jurisdição e que estiverem no exercício
do mandato na data da eleição, e mais um eleito pelo Plenário do respectivo Conselho Regional,
denominado Delegado-Eleito.
§ 1º Os Delegados-Natos serão substituídos em suas faltas ou impedimentos por aqueles
indicados no Regimento Interno dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária.
§ 2º A Sessão Plenária para escolha do Delegado-Eleito será realizada no prazo a ser
estabelecido no Edital de convocação do CFMV.
§ 3º Por falta não justificada à eleição, incorrerá o faltoso em multa correspondente a
20% (vinte por cento) do valor da anuidade vigente na data da eleição.
Art. 16. Somente pode ser Delegado-Eleito profissional detentor de inscrição primária, regularmente
inscrito e em dia com suas obrigações perante o respectivo Conselho Regional.
§ 1º O Delegado-Eleito será escolhido dentre os membros do CRMV.
§ 2º Não será admitida a acumulação da condição de Delegado-Nato e Delegado-Eleito.
Art. 17. Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária ficam obrigados a
alistar os Delegados Eleitores junto ao CFMV, devendo apresentar os seguintes documentos:
I – edital de convocação da Assembléia Geral que elegeu os Membros do CRMV,
devidamente publicado na forma da legislação em vigor;
II – ata da Assembléia Geral Eleitoral;
III – termo de posse contendo assinatura dos empossados;
IV – certidões da Ata de eleição e Termo de Posse emitidas pelo Cartório comprovando o registro;
V – certidão emitida pelo respectivo Conselho Regional de que o Delegado-Nato está em
dia com suas obrigações e não se encontra sob efeitos de condenação em processo ético-disciplinar;
VI – ata de eleição do Delegado-Eleito;
VII - certidão de regularidade do Delegado-Eleito emitida pelo CRMV onde detém
inscrição principal.
§ 1º O prazo para encaminhamento dos documentos elencados nos incisos I a V será
de 30 (trinta) dias antes da data da eleição, salvo se a posse de direito de cargo ocorrer no
período de 30 (trinta) dias que antecedem a eleição.
§ 2º O prazo para encaminhamento dos documentos elencados nos incisos VI e VII
será de 05 (cinco) dias, contados da data da Sessão Plenária que elegeu o Delegado-Eleito,
respeitado o limite estabelecido no parágrafo anterior.
§ 3º Os documentos previstos nos incisos I a VII deste artigo, não sendo originais,
deverão ser devidamente autenticados em cartório.
§ 4º Dispensa-se a certidão de que trata o inciso IV quando constar o registro nos
documentos.
§ 5º O não cumprimento das exigências deste artigo acarretará a perda do direito de
credenciamento e voto do respectivo Delegado Eleito.
(18) Os arts. 13 ao 17, seus parágrafos e incisos foram revogados pelo art. 21 da Resolução nº 955, de 18-06-2010,
publicada no DOU de 02-07-2010, Seção 1, págs. 272 a 274.
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Subseção II
Dos Órgãos do Processo Eleitoral

Art.18. São órgãos do Processo Eleitoral: REVOGADO.(19)
I - Plenário do CFMV;
II - Comissão Eleitoral Federal;
III - Mesa Eleitoral.
Art. 19. Compete ao Plenário do CFMV:
I - atuar como órgão deliberativo, regulamentador e disciplinador final do processo eleitoral;
II - atuar como órgão fiscalizador do processo eleitoral, podendo inclusive intervir, de
ofício, sempre que necessário, objetivando assegurar a legitimidade, a legalidade, a moralidade
e a impessoalidade do processo eleitoral, assim como garantir a isonomia entre os candidatos
ou chapas;
III - apreciar e julgar os recursos das decisões da Comissão Eleitoral Federal – CEF,
no prazo de cinco dias úteis.
Art. 20. Compete à Comissão Eleitoral Federal:
I - operacionalizar, divulgar, supervisionar e fiscalizar os procedimentos eleitorais;
II - requisitar ao CFMV os recursos humanos e materiais necessários à condução do
processo eleitoral;
III - receber, apreciar e decidir sobre os requerimentos de registro de
candidaturas dos membros da diretoria, conselheiros efetivos e suplentes, podendo
inclusive rejeitar, de ofício, quando demonstrada a falta de condição de elegibilidade e/
ou incidir inelegibilidade;
III - receber, apreciar e decidir sobre os requerimentos de registro de candidaturas dos
membros da diretoria, conselheiros efetivos e suplentes, podendo inclusive rejeitar, de ofício,
quando demonstrada a falta de condição de elegibilidade e/ou incidir inelegibilidade, podendo
promover diligência quando entender necessário. (20)
IV - analisar e decidir sobre credenciamento dos Delegados Eleitores;
V - encaminhar lista de delegados eleitores ao Presidente do CFMV para publicação;
VI - providenciar a impressão, controlar e distribuir as cédulas a serem utilizadas para
os votos e providenciar a listagem de Delegados Eleitores;
a) a cédula única de eleição deve conter os nomes de todos os membros de cada chapa
com um quadrilátero na parte superior ou lateral esquerda para a escolha.
VII - providenciar urna tradicional e/ou urna eletrônica;
a) quando se tratar de urna eletrônica, as chapas receberão numeração cardinal, observando
o número do requerimento protocolizado seqüencialmente em dois dígitos;
b) no caso de utilização de meio eletrônico de votação, os materiais e procedimentos deverão
seguir os modelos adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, quando couber.
VIII - decidir uniformemente nos casos semelhantes, respeitadas as particularidades
processuais;
IX - prestar informações ao Plenário do CFMV, quando solicitado;
X - elaborar atas de todas as suas Reuniões e manter arquivo de suas decisões
disponível aos candidatos;
XI - solicitar às chapas concorrentes a indicação de fiscal titular e suplente.
§ 1º Encerrado o prazo para pedido de credenciamento, caberá à Comissão Eleitoral
Federal, no prazo de 03 (três) dias, apreciar a sua regularidade e encaminhar a relação dos
Delegados Eleitores ao Presidente do CFMV.
a) até 15 (quinze) dias antes da eleição, o Presidente do CFMV determinará a publicação
da relação dos delegados-eleitores credenciados no Diário Oficial da União.
§ 2º As decisões da Comissão Eleitoral Federal serão tomadas por maioria absoluta
de seus membros.

(19) Os arts. 18 ao 20 seus incisos e §§ foram revogados pelo art. 21 da Resolução nº 955, de 18-06-2010, publicada no
DOU de 02-07-2010, Seção 1, págs. 272 a 274.
(20) O inciso III do art. 20 está com a redação dada pelo art. 3º da Resolução nº 860, de 15-08-2007, publicada no DOU

de 12-09-2007, Seção 1, pág. 78.
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Art. 21. A Comissão Eleitoral Federal deve ser composta de 03 (três) membros
titulares, com seus respectivos suplentes. REVOGADO.(21)
§ 1º Nenhum candidato pode ser membro da Comissão Eleitoral Federal.
§ 2º O Presidente do CFMV deve indicar os componentes da Comissão Eleitoral
Federal até 10 (dez) dias após a publicação do edital de convocação.
§ 3º Em caso de renúncia do Presidente da Comissão Eleitoral Federal, assumirá o
Vice Presidente.
Art. 22. Compete à Mesa Eleitoral:
I - coordenar os trabalhos na área de sua competência;
II - verificar a identidade dos Delegados Eleitores e o preenchimento das condições
que os habilitem a votar;
III - assegurar que o voto seja colocado na urna;
IV - organizar e manter disciplinados os trabalhos de votação e apuração;
V - receber o material necessário ao processo de votação;
VI - elaborar atas e documentos, fazendo constar os fatos ocorridos e, obrigatoriamente,
qualquer irregularidade ou impugnação;
VII - decidir justificadamente sobre impugnação feita por Delegado Eleitor, fiscal ou
candidato, na área de sua competência;
VIII - adotar todos os meios necessários para assegurar a legitimidade e a legalidade
do pleito e a isonomia entre os candidatos;
IX - apurar os votos;
X - proclamar resultado e declarar os eleitos.
Art. 23. A Mesa Eleitoral, composta de 03 (três) membros, será designada pelo
Presidente do CFMV, não podendo ser indicado qualquer membro da Diretoria, bem como
candidatos a quaisquer cargos nas eleições.
Subseção III
Do Registro de Candidatura
Art. 24. A eleição dos membros do CFMV processar-se-á por intermédio de chapas,
encaminhadas por requerimento de inscrição, em 02 (duas) vias, ao Presidente da Comissão
Eleitoral Federal, devendo ser assinado por no mínimo 16 (dezesseis) profissionais regularmente
inscritos, quites com suas obrigações financeiras perante o Sistema CFMV/CRMVs e que não
estejam cumprindo penas ético-disciplinares.
§1º O requerimento de registro de chapa deve consignar o nome dos candidatos à Diretoria
Executiva com seus respectivos cargos e a nominata dos Conselheiros Efetivos e Suplentes, o
número de inscrição no Sistema CFMV/CRMVs e a aquiescência em integrar a chapa.
§ 1º O requerimento de registro de candidatura de chapa deve consignar o nome dos
candidatos à Diretoria Executiva com seus respectivos cargos, a nominata dos Conselheiros
Efetivos e Suplentes e o número de inscrição no Sistema CFMV/CRMVs, além de ser instruído
com os seguintes documentos: (22)
I – termo de aquiescência em integrar a chapa;
II – cópia da carteira profissional;
III – certidão das Varas Criminais e Cíveis, Estadual e Federal, do domicílio do
candidato, com prazo não superior a 30 (trinta) dias da emissão, salvo se na própria certidão
constar validade com prazo superior;
IV – certidão negativa de débitos junto ao Sistema CFMV/CRMVs, com prazo não
superior a 30 (trinta) dias da emissão;
(21) Os arts. 21 ao 23 incisos, §§ e o art. 24 §§ 1º, 2º e seus incisos I ao IV foram revogados pelo art. 21 da Resolução nº
955, de 18-06-2010, publicada no DOU de 02-07-2010, Seção 1, págs. 272 a 274.

(22) O § 1º e seus incisos do art. 24 estão de acordo com a redação dada pelo art. 4º da Resolução nº 860, de 15-08-2007,
publicada no DOU de 12-09-2007, Seção 1, pág. 78,
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V – certidão de pleno gozo de direitos profissionais emitida pelo CRMV em que
possuir inscrição com prazo não superior a 30 (trinta) dias da emissão; REVOGADO. (23)
VI – declaração de que seu endereço se encontra atualizado no cadastro do CRMV
em que possuir inscrição principal;
VII – comprovante de licença de cargo ou função de que trata o §2º, artigo 26, desta
Resolução, quando for o caso.
§ 2º Serão protocoladas 02 (duas) vias do requerimento de registro de chapa na sede
do CFMV, acompanhadas da documentação exigida, sendo a 1ª via encaminhada à Comissão
Eleitoral Federal para apreciação, permanecendo a 2ª via à disposição dos interessados.
§ 3º Nenhum signatário da lista de apresentação de chapa poderá figurar como
membro da Comissão Eleitoral Federal ou candidato, sendo vedado subscrever o requerimento
de inscrição de mais de uma chapa.
§ 4º Os documentos elencados nos incisos I, II, III, IV, V e VII do §1º deste artigo deverão ser
apresentados por todos os componentes da chapa e o inciso VI somente pelo candidato a Presidente. (24)
§ 5º Findo o prazo para registro de candidaturas de chapas não será admitida a
complementação ou substituição de documentos.
§ 6º Será indeferido o registro de candidatura de toda a chapa ainda que somente um
de seus membros não preencha os requisitos de elegibilidade ou não apresente os documentos
exigidos dentro do prazo para registro de candidatura.
§ 7º O pedido de desistência de candidatura de integrante de chapa após o deferimento do
registro pela Comissão Eleitoral Federal não prejudicará o registro da chapa, desde que respeitado o
quórum mínimo estabelecido no art. 13 da Lei nº 5.517/68, sendo vedada a substituição do desistente.
Art. 25. Para concorrer a mandato no Conselho Federal o interessado deve apresentar
as seguintes condições de elegibilidade: REVOGADO (25)
I - nacionalidade brasileira;
II - ser profissional regularmente inscrito e quite com as obrigações perante o Sistema
CFMV/CRMVs;
III - pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos.
Art. 26. É inelegível e não pode exercer mandato no Conselho Federal o profissional que:
I - for declarado incapaz, pródigo, insolvente ou membro de sociedade falida ou sob
recuperação judicial ou extrajudicial;
II - tiver sido condenado em sentença penal, no prazo de 05 (cinco) anos, contados do
trânsito em julgado;
III - tiver penalidade aplicada por Conselho Regional motivada por infração ao
Código de Ética Profissional e/ou por atos administrativos, em ambas as hipóteses com decisão
administrativa irreformável, nos 05 (cinco) anos antecedentes ao último dia para apresentação
do requerimento de registro de candidatura;
IV - tiver suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas, sociedade,
sindicato, mútua, associação, colégios, rejeitadas por irregularidade insanável ou ato de
improbidade administrativa com decisão irrecorrível do órgão competente, para as eleições que
se realizarem nos 08 (oito) anos seguintes, contados da decisão transitada em julgado;
V - tiver participado como Conselheiro Efetivo em qualquer Conselho Regional e ter a
sua administração obtido, por 03 (três) anos consecutivos, déficit patrimonial;
VI - for declarado administrador improbo pelo CFMV, CRMV ou Tribunal de Contas
da União, com decisão administrativa irreformável;
VII - tiver renunciado a mandato em qualquer Conselho, visando evitar processo
administrativo disciplinar, ou perdido o mandato;
VIII - exercer qualquer atividade remunerada em Conselho Regional de Medicina Veterinária;
IX - estiver em débito com suas obrigações financeiras perante o Sistema CFMV/CRMVs.
(23) Os incisos V ao VII e os §§ 2º ao 7º do art. 24 foram revogados pelo art. 21 da Resolução nº 955, de 18-06-2010,
publicada no DOU de 02-07-2010, Seção 1, págs. 272 a 274.

(24) Os §§ 4º ao 7º do art. 24 foram acrescentados pelo art. 4º da Resolução nº 860, de 15-08-2007, publicada no DOU de
12-09-2007, Seção 1, pág. 78.
(25) Os arts. 25 incisos I ao III e 26 incisos I ao IX foram revogados pelo art. 21 da Resolução nº 955, de 18-06-2010,

publicada no DOU de 02-07-2010, Seção 1, págs. 272 a 274.
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§ 1º O interessado cumprirá o disposto neste artigo se apresentar declaração afirmando
não se enquadrar nas situações elencadas, sujeitando-se, entretanto, às conseqüências cíveis,
criminais e administrativas decorrentes de falsas afirmações. REVOGADO (26)
§ 2º O interessado que se enquadrar no inciso VIII, visando afastar a inelegibilidade
nele prevista, deverá se licenciar até o requerimento de registro de sua candidatura. No caso,
a licença será remunerada até que se encerrem os trabalhos da Comissão Eleitoral Federal ou
terminem as eleições. Sendo eleito o candidato, a licença será não remunerada;
a) A licença para afastar a inelegibilidade conta-se a partir do momento em que for
protocolizado o requerimento de registro de candidatura.
§ 3º O interessado que se enquadrar nos incisos V, VI e VII será considerado inelegível
durante 08 (oito) anos, contados do término da última gestão.
Art. 27. Encerrado o prazo para registro de chapa, o Presidente da Comissão Eleitoral
Federal disporá de 05 (cinco) dias para apreciação dos pedidos e encaminhamento da relação ao
Secretário-Geral do CFMV.
Art. 27. Encerrado o prazo para registro de candidatura da chapa, o Presidente
da Comissão Eleitoral Federal deverá proferir decisão e encaminhar a respectiva relação ao
Secretário-Geral do CFMV no prazo de 03(três) dias úteis. (27)
Parágrafo único. As chapas serão numeradas por ordem de entrada do pedido no
Protocolo do CFMV.
Art. 28. O Secretário-Geral do CFMV, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, fará
publicar no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do CFMV a relação das chapas com
pedidos de registro deferidos.
Subseção IV
Da Votação
Art. 29. A votação proceder-se-á da seguinte forma:
I - depois de lidas as chapas registradas, o Presidente da Mesa Eleitoral procederá à
chamada dos Delegados-Eleitores para a apresentação de suas credenciais;
II - cada Delegado Eleitor, ao ser chamado para votar, entregará sua carteira de
identidade civil ou profissional, assinará a lista de votantes e receberá uma sobrecarta rubricada
no verso por, pelo menos, dois membros da mesa;
III - o Delegado Eleitor indicará seu voto assinalando o quadrilátero correspondente
à chapa de sua preferência;
IV - ao sair da cabina, o Delegado Eleitor apresentará a cédula de maneira a mostrar a
parte rubricada aos membros da Mesa, para que verifiquem, sem nela tocar, se não foi substituída;
V - havendo necessidade, o Delegado Eleitor poderá pedir ao Presidente da Mesa
uma outra cédula, restituindo a primeira, a qual será imediatamente inutilizada à vista dos
presentes e sem quebra do sigilo do que o Delegado Eleitor haja nela assinalado, anotando–se
a ocorrência em ata;
VI - o Delegado Eleitor depositará a sobrecarta na urna e receberá de volta a sua
carteira de identidade profissional.
Art. 30. Terminada a votação, a mesa procederá à contagem das sobrecartas
depositadas na urna, verificará se o seu número coincide com o número registrado na lista de
votantes e passará a abertura das sobrecartas e a apuração das cédulas.
§ 1º Não ocorrendo a coincidência entre o número de votantes e a quantidade de
cédulas encontradas na urna, deve ser a mesma declarada nula, salvo se houver na ata de
votação esclarecimento sobre a irregularidade e for aceito pelos membros da Mesa ou se a
diferença não influenciar no resultado.
§ 2º Quando se tratar de urna eletrônica a mesa procederá à conferência do boletim de
urna antes do registro do mesmo.

(26) Os §§ e alínea do art. 26 e os arts. 27 ao 30 foram revogados pelo art. 21 da Resolução nº 955, de 18-06-2010, publicada no DOU de 02-07-2010, Seção 1, págs. 272 a 274.

(27) O caput do art. 27 está com a redação dada pelo art. 5º da Resolução nº 860, de 15-08-2007, publicada no DOU de
12-09-2007, Seção 1, pág. 78.
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Art. 31. O Presidente da Mesa Eleitoral proclamará o resultado do pleito, fazendo lavrar
ata em três vias, que assinará juntamente com os demais integrantes da mesa. (28)
§ 1º A ata deverá conter, no mínimo:
I - o local, o dia e a hora de início e do término dos trabalhos;
II - a folha de votantes com o número de votantes;
III - o número de sobrecartas;
IV - o número de cédulas apuradas e anuladas, ou resultado da urna eletrônica;
V - o número de votos atribuídos a cada chapa;
VI - o nome dos respectivos candidatos;
VII - ocorrências diversas relacionadas ao pleito;
VIII - a relação nominal dos candidatos eleitos e respectivos cargos.
§ 2º Os protestos referentes à votação e apuração poderão ser apresentados até o
momento da lavratura da ata por quaisquer dos integrantes da chapa ou seus fiscais.

Seção II
Da Vacância de cargo
Art. 32. A vacância de cargos na Diretoria Executiva será resolvida
ordinariamente, pelos substitutos diretos.
§ 1º Na hipótese de os substitutos diretos desejarem se manter nos cargos
para os quais foram eleitos, a vacância será resolvida, extraordinariamente, por eleição
dentre os conselheiros efetivos e suplentes, por maioria absoluta de votos do Plenário
em escrutínio secreto.
§ 2º A eleição de que trata o §1º deste artigo deve ocorrer na primeira Sessão
Plenária imediata à vacância do cargo, devendo obrigatoriamente constar da pauta e
ser o primeiro tema a ser decidido.
§ 3º O desempate ocorrerá pela mais antiga inscrição no sistema CFMV/
CRMVs e, persistindo o empate, qualificar-se-á o mais idoso.
§ 4º Os Conselheiros Suplentes serão convocados para a Sessão Plenária de
que trata o § 2º deste artigo, com direito a voto.
§ 5º Encerrada a escolha do novo diretor, passar-se-á à escolha do novo
Conselheiro Efetivo, quando for o caso, aplicando-se, no que couber, as regras
estabelecidas para o cargo da Diretoria.
CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Seção I
Da periodicidade das Reuniões
Art. 33. O Plenário do CFMV realizará 08 (oito) Sessões Ordinárias ao ano, sendo
marcada em cada Sessão a data da seguinte.

Art. 33. O Plenário do CFMV realizará 12 Sessões Ordinárias ao ano, cujo
calendário será proposto na primeira Sessão Ordinária de cada exercício.(29)
Parágrafo único. O Plenário do CFMV se reunirá extraordinariamente
quando convocado pela Presidência ou por 2/3 (dois terços) dos Conselheiros.
(28) O art. 31 §§ e incisos foram revogados pelo art. 21 da Resolução nº 955, de 18-06-2010, publicada no DOU de 02-

07-2010, Seção 1, págs. 272 a 274.

(29) O art. 33 está com nova redação dada pelo art. 1º da Resolução nº 1.202, de 25-01-2018, publicada no DOU de 2901-2018, Seção 1, pág. 180.
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Art. 34. Cada Turma realizará 04 (quatro) Sessões Ordinárias ao ano, sendo
marcada em cada Sessão a data da seguinte.
§ 1º Competirá ao Presidente de cada Turma comunicar ao Secretário-Geral
do CFMV as datas das Sessões.
§ 2º Nas Sessões das Turmas será observada a ordem dos trabalhos das
Sessões Plenárias.
Art. 35. A Diretoria Executiva do CFMV reunir-se-á, ordinariamente, a cada 02 (dois)
meses, e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação do Presidente.

Art. 35. A Diretoria Executiva do CFMV reunir-se-á, ordinariamente, até
02 (duas) vezes por mês, e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante
convocação do Presidente.(30)
Seção II
Da Sessão Plenária
Art. 36. Nas Sessões Plenárias do CFMV será observada a seguinte ordem
dos trabalhos:
I - abertura e verificação do “quorum”;
II - leitura, discussão e votação da Ata anterior;
III - comunicações em geral da Diretoria Executiva e do Plenário;
IV - ordem do dia;
V - o que ocorrer;

V - assuntos gerais;(31)
VI - encerramento dos trabalhos.
§ 1º A ordem do dia obedecerá, sempre que possível, à ordem de antiguidade
de entrada no protocolo do CFMV.
§ 2º A ordem dos trabalhos ou da pauta pode ser alterada pelo Presidente ou
a pedido de Conselheiro.
Art. 37. O julgamento de qualquer processo ocorre do seguinte modo:
I - leitura do relatório pelo Relator;
II - sustentação oral, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, pelo interessado ou
advogado regularmente constituído e com poderes para atuação extrajudicial;
III - apresentação do voto do Relator;
IV - discussão da matéria, dentro do prazo máximo fixado pelo Presidente,
sendo autorizado a cada Conselheiro fazer o uso da palavra pelo prazo máximo de 05
(cinco) minutos, prorrogáveis uma única vez;
V - votação da matéria, precedendo as questões prejudiciais e preliminares às
de mérito;
VI - proclamação do resultado pelo Presidente.
(30) O art. 35 está com a redação dada pelo art. 1º da Resolução nº 959, de 27-08-2010, publicada no DOU de
02-09-2010, Seção 1, pág. 118.
(31) O inciso V do art. 36 está com a redação dada pelo art. 2º da Resolução nº 1205, de 20-02-2018, publicada no
DOU de 01-03-2018, Seção 1, pág. 115.
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§ 1º Serão admitidos apartes quando concedidos pelo orador, sendo vedada a
concessão:
I - durante a leitura do relatório e voto do Relator;
II - ao Conselheiro que estiver suscitando questão de ordem.
§ 2º Se durante a discussão o Presidente julgar que a matéria é complexa e
não se encontra suficientemente esclarecida, suspenderá o julgamento, designando
revisor para a próxima Sessão.
§ 3º Qualquer Conselheiro poderá pedir vista de processos em discussão,
devolvendo-o na mesma Sessão ou na seguinte, com voto fundamentado.
§ 4º Antes de se encerrar a discussão, o Relator terá o direito de usar da
palavra pela última vez para sustentar o seu voto.
§ 5º O voto do relator deve conter os fundamentos conclusivos e o parecer do
mesmo sobre a decisão que o Plenário poderá adotar.
§ 6º As decisões do Plenário serão tomadas, não havendo disposição em
contrário, por maioria absoluta de votos, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.
§ 7º Os Conselheiros vencidos poderão apresentar, por escrito, seus votos
com as razões da divergência.
§ 8º Vencido o relator, o Presidente indicará, dentre os autores do voto
vencedor, Revisor para lavratura do acórdão.
Art. 38. As deliberações do Plenário no julgamento de processos em segunda
instância devem ser consubstanciadas em acórdão assinado pelo Presidente e Conselheiro
Relator e publicado no Diário Oficial da União.

Art. 38. As deliberações do Plenário no julgamento de processos devem
ser consubstanciadas em acórdão, assinado pelo Presidente e Conselheiro Relator, e
publicado no Diário Oficial da União.(32)
Parágrafo único. As manifestações políticas, técnicas e profissionais do
Conselho Pleno podem prescindir da publicação do acórdão.
Art. 39. Das decisões do CFMV proferidas em única instância caberá
somente um pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência
pelo interessado.
Art. 40. O Presidente poderá sobrestar, em caso extraordinário e justificado,
decisão do Plenário.
§ 1º O ato de suspensão de que trata este artigo vigorará até novo julgamento,
para o qual o Presidente convocará Sessão no prazo de 30 (trinta) dias do sobrestamento.
§ 2º No segundo julgamento, se o Plenário mantiver a decisão por 2/3 dos Conselheiros
presentes, entrará ela em vigor imediatamente, não havendo, neste caso, nova discussão.

(32) O art. 38 está de acordo com a redação dada pelo art. 11. da Resolução nº 868, de 19-11-2007, publicada no
DOU de 28-12-2007, Seção 1, pág. 203.
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CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 41. Verificado o desaparecimento dos autos, pode qualquer interessado
solicitar sua reconstituição, sendo distribuída, sempre que possível, ao relator do processo.
§ 1º O interessado declarará, se possível, o estado da matéria ao tempo do
desaparecimento do processo, anexando os documentos que facilitem a reconstituição.
§ 2º O relator apreciará, garantido o contraditório, o novo processo até o
ponto em que deva julgar reconstituídos os autos extraviados.
§ 3º Concluída a reconstituição, seguirá o processo a julgamento.
§ 4º Aparecendo os autos originais, nestes se prosseguirá sendo-lhes apensados os autos da reconstituição.
§ 5º Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá
cível, penal e administrativamente.
Art. 42. Será de três anos o mandato dos Membros do CFMV, exercido a
título honorífico.
Art. 43. O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as Resoluções nºs 04/69, 30/70, 368/82, 795/05 e demais disposições em contrário.
Méd.Vet. Benedito Fortes de Arruda
Presidente
CRMV/GO nº 0272

Méd.Vet. Eduardo Luiz Silva Costa
Secretário-Geral
CRMV/SE nº 0037

Publicada no DOU de 1º-08-2007, Seção 1, págs 69 a 71.
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Nº 147, quarta-feira, 1 de agosto de 2007
Art. 1º O caput do art. 8º da Resolução CFC nº 1.095/07,
publicada na seção 1 do Diário Oficial da União de 4 de julho de
2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8º O edital de convocação da eleição será publicado no
D.O.E e em jornal de grande circulação regional, no prazo mínimo de
90 (noventa) e no máximo de 100 (cem) dias antes da data do pleito,
e deverá indicar:"
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
ATA CFC Nº 902.
PROCESSO CFC Nº 4092/2007
JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO
Presidente do Conselho
Em exercício

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
RESOLUÇÃO Nº 856, DE 30 DE MARÇO DE 2007
Baixa o Regimento Interno do CFMV.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições definidas nas alíneas 'a' e 'f' do
artigo 16, da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, e nas alíneas 'a'
e 'f', artigo 22, do Decreto nº 64.704, de 17 de junho de 1969;
Considerando ser sua função precípua a fiscalização do exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia, bem como supervisionar e disciplinar as atividades relativas com o propósito de resguardar e defender os direitos e interesses da sociedade;
Considerando ser sua função servir de órgão de consulta dos
governos da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios em todos os assuntos relativos à profissão de médico veterinário e zootecnista ou a estes, direta ou indiretamente, ligados;
Considerando a necessidade de se definir sua composição e
organização, regulamentar suas competências e finalidades e disciplinar seu funcionamento, buscando preservar a unicidade de ação do
Sistema CFMV/CRMVs;
Considerando a necessidade de reformulação do Regimento
Interno baixado pela Resolução CFMV nº 04, de 28 de julho de 1969;
Resolve:
Baixar o seu Regimento Interno, a seguir apresentado:
CAPÍTULO I
DA DISCIPLINA INTERNA
Art. 1º Este Regimento estabelece a composição, o funcionamento e a competência do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, Autarquia Federal criada pela
Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, com sede na Capital Federal
e jurisdição em todo o território nacional, e regula o processo e o
julgamento das matérias que lhe são atribuídas pela legislação.
CAPÍTULO II
DOS PODERES INSTITUÍDOS
Art. 2º Os poderes legislativo, deliberativo e executivo do
CFMV são exercidos pelo Plenário (PL), pelas Turmas (T) e pela
Presidência (PR), observados seus campos de atuação legal.
Art. 3º O Plenário, integrado por todos os membros efetivos
do CFMV, eleitos de acordo com o sistema indicado no Capítulo III
deste Regimento, é o órgão legislativo e deliberativo, competindo-lhe:
I - alterar o seu Regimento Interno, com aprovação de 2/3 de seus
membros; II - expedir as Resoluções voltadas à fiel interpretação e
execução do presente Regimento e das atribuições e competências
definidas em lei; III - prestar aos poderes públicos assessoramento na
solução de problemas ligados à Medicina Veterinária e à Zootecnia;
IV - julgar, em última instância, os recursos às deliberações dos
Conselhos Regionais, ressalvados os de competência originária das
Turmas; V - julgar, em última instância, os recursos das decisões não
unânimes proferidas pelas Turmas; VI - julgar os relatórios das Comissões de Sindicância e Inquéritos, conforme definido em Resolução
específica, exceto os relativos aos empregados e prestadores de serviços; VII - julgar os pedidos de reconsideração das decisões do
CFMV proferidas em única instância; VIII - julgar a justificativa
apresentada por Conselheiro por ausência a Sessão Plenária; IX julgar as justificativas apresentadas pelos CRMVs nos processos de
Auditoria; X - julgar as prestações de contas anuais do CFMV e dos
CRMVs; XI - aprovar as propostas e reformulações orçamentárias,
bem como balancetes do CFMV; XII - aprovar as propostas e reformulações orçamentárias e balancetes dos CRMVs; XIII - aprovar o
Regimento Interno dos Conselhos Regionais, modificando o que se
tornar necessário para manter a unidade de ação;
XIV - aprovar a indicação dos nomes do Corregedor e respectivo Suplente, cujas atribuições serão fixadas em Resolução específica; XV - aprovar o Plano de Carreira, Cargos e Salários do
CFMV; XVI -aprovar os Códigos de Ética das profissões sujeitas à
fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs; XVII - deliberar quanto à
instalação de Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e respectivas constituições; XVIII - decidir sobre a atividade dos médicos
veterinários e zootecnistas estrangeiros em território brasileiro em
caso de escassez de profissional de determinada especialidade; XIX decidir sobre a aquisição de imóveis e venda ou doação de bens
patrimoniais; XX - decidir sobre atos de sobrestamento do Presidente;
XXI - decidir em casos de comprovada falta de inscrição em recrutamento público de médico veterinário e de zootecnista para execução de atividades privativas das classes; XXII - autorizar viagens
dos Conselheiros, colaboradores e/ou empregados ao exterior; XIII apreciar e decidir os pedidos de apoio financeiro ou institucional,
conforme definido em Resolução específica; XXIV - fixar o valor das
taxas, anuidades, certidões e multas para cumprimento dos objetivos
do Sistema CFMV/CRMVs; XXV - estabelecer o modelo das car-

teiras de identidade profissional; XXVI - estabelecer os requisitos
para a inscrição das pessoas físicas e registro das jurídicas no Sistema
CFMV/CRMVs; XXVII - apreciar o relatório anual da Presidência;
XXVIII - examinar e deliberar quanto aos assuntos referentes ao
exercício da Medicina Veterinária, Zootecnia e atividades afins;
XXIX - propor alterações à legislação referente ao exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia; XXX - tomar conhecimento de
dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e dirimi-las, ressalvadas as competências da Presidência; XXXI - delegar competência
para atividade cultural, científica ou social à Sociedade Brasileira de
Medicina Veterinária e decidir sobre delegação de competência dos
Conselhos Regionais às Sociedades Estaduais de Medicina Veterinária
para o exercício das atividades citadas neste inciso; XXXII - regulamentar a atuação de tecnólogos e técnicos de nível médio que
exerçam atividades ligadas aos campos de ação do médico veterinário
e do zootecnista.
Art. 4° As Turmas, órgãos ordinários de deliberação, no total
de 02 (duas), compor-se-ão de 04 (quatro) Conselheiros Efetivos,
sendo a Primeira presidida pelo Vice-Presidente e a Segunda pelo
Secretário-Geral ou Tesoureiro, a critério do Presidente, competindolhes julgar em grau recursal as seguintes matérias: I - fiscalização: a)
inscrições e cancelamentos de pessoas físicas; b) registros e cancelamentos de pessoas jurídicas; c) anotação da responsabilidade técnica; d) autos de infração e de multa. II - multa eleitoral; III - registro
de título de especialista.
§1º Os Secretários das Turmas são designados, dentre seus
integrantes, por seus Presidentes.
§2º O Presidente da Turma, além de votar, tem, no caso de
empate, o voto de qualidade.
Art. 5º Aos Conselheiros compete: I - comparecer às Reuniões e Sessões do CFMV; II - discutir e votar as matérias em pauta;
III - estudar e relatar a matérias que lhes forem distribuídas pela
Presidência e Corregedoria; IV - indicar à Presidência, para discussão
colegiada, assuntos de interesse da Medicina Veterinária, Zootecnia e
profissões sujeitas à fiscalização pelo Sistema CFMV/CRMVs; V cumprir as funções de interesse do CFMV que lhes forem atribuídas
pela Presidência; VI - participar dos grupos de trabalho, comissões e
missões para os quais forem designados; VII - aprimorar continuamente seus conhecimentos e exercer com probidade suas atribuições.
§1º No exercício do mandato o Conselheiro Federal atua no
interesse da Medicina Veterinária e da Zootecnia.
§2º O Conselheiro e o Suplente do CFMV não podem ocupar, simultaneamente, cargo em Conselho Regional.
§3º O Conselheiro que não puder comparecer a Sessão deverá comunicar ao CFMV por escrito até 48 (quarenta e oito) horas
após o recebimento da convocação, acompanhado de justificativa.
§4º Os Conselheiros Efetivos serão substituídos em suas
faltas ou impedimentos eventuais, por suplente designado pelo Presidente.
§5º O Conselheiro poderá, mediante requerimento dirigido à
Presidência e submetido ao Plenário, solicitar licença, por período não
superior a 12 (doze) meses, observando-se sempre o prazo do mandato.
§6º O prazo máximo da licença mencionada no parágrafo
anterior poderá ser prorrogado, excepcional e justificadamente, por
igual período.
§7º Ao Conselheiro Suplente é facultado participar das Sessões e discutir as matérias postas, sem direito a voto, salvo se em
substituição a Conselheiro Efetivo.
§8º Compete ao CFMV prover os meios necessários ao deslocamento e hospedagem dos Conselheiros.
Art. 6º A perda do mandato de Conselheiro poderá ocorrer
por: I - renúncia; II - cancelamento de inscrição; III - ausência a 06
(seis) Sessões no decorrer de ano, sem motivo justificado; IV - falta
grave, por decisão de 2/3 do Plenário.
Parágrafo único. Os casos de perda de mandato e o procedimento serão disciplinados em Resolução específica.
Art. 7º Ao Presidente do CFMV compete: I - cumprir e fazer
cumprir a legislação referente ao exercício das profissões sujeitas à
fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs; II - dirigir as atividades do
CFMV e supervisionar, ordinariamente, a ação dos CRMVs; III representar o CFMV em juízo ou fora dele; IV - corresponder-se em
nome do CFMV; V - assinar, com o Secretário-Geral, as Resoluções
do CFMV; VI - expedir os atos para o bom funcionamento do CFMV;
VII - delegar a representação do CFMV; VIII- dar posse aos Conselheiros e respectivos Suplentes; IX - convocar as Reuniões e Sessões do Conselho; X - designar Relator e, se for o caso, Revisor para
análise e parecer sobre os assuntos a serem submetidos ao Plenário e
às Turmas; XI - presidir as Sessões Plenárias, abrir, orientar e encerrar os trabalhos, conceder a palavra, negando-a aos que pedirem
sem direito, proclamar as decisões e proferir, em caso de empate, o
voto de qualidade; XII - promover, periodicamente, reuniões dos
membros dos Conselhos Federal e Regionais; XIII - nomear os Conselheiros de cada Turma; XIV - convocar Conselheiro Suplente; XV
- indicar e nomear o Coordenador de Comissões; XVI - indicar e,
após aprovação do Plenário, nomear o Corregedor do CFMV e respectivo Suplente; XVII - designar os membros da mesa eleitoral;
XVIII - constituir comissões especiais e grupos de trabalho, autorizando as despesas necessárias a seu funcionamento; XIX - coordenar os trabalhos de elaboração da proposta orçamentária e reformulações do orçamento-programa do CFMV, submetendo-as à
aprovação do Plenário; XX - autorizar o pagamento de despesas,
requisitar passagens e movimentar com o Tesoureiro as contas bancárias, assinando ordens, balanços e outros documentos pertinentes à
administração financeira do CFMV; XXI - autorizar a aquisição de
bens móveis e contratação de serviços nos termos da Lei nº 8.666/93
e/ou legislação que a complemente ou substitua; XXII - apresentar ao
Plenário a prestação de contas anual do Sistema CFMV/CRMVs;
XXIII - decidir os casos de urgência "ad referendum" do Plenário,
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sobrestando, inclusive e excepcionalmente, decisões do mesmo;
XXIV - submeter ao Plenário a estrutura organizacional e o Plano de
Cargos, Carreira e Salários do CFMV; XXV - requisitar, admitir e
dispensar empregados do CFMV; XXVI - impor penas disciplinares e
decidir sobre reclamações dos servidores do CFMV.
Parágrafo único. No cumprimento das suas atribuições o
Presidente poderá deslocar-se, inclusive ao exterior e sempre que
necessário, às expensas do CFMV, devendo cientificar ao Plenário.
Art. 8º Ao Vice-Presidente compete: I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos eventuais ou definitivos,
observado o disposto no artigo 12; II - colaborar com o Presidente no
exercício das atribuições que lhe são afetas; III - presidir as Sessões
da Primeira Turma.
Art. 9º Ao Secretário-Geral compete: I - substituir o VicePresidente e o Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos eventuais
ou definitivos, observado o disposto no artigo 12; II - coordenar os
serviços administrativos do CFMV, responsabilizando-se pelo seu
acervo de documentos; III - secretariar as Sessões Plenárias, Reuniões
de Diretoria do Conselho e Câmaras de Presidentes; IV - preparar
com o Presidente a pauta das Sessões e Reuniões; V - lavrar a ata e
termo de posse e compromisso de membros do Conselho; VI - presidir as Sessões da Segunda Turma, quando designado; VII - assinar,
com o Presidente, as Resoluções do CFMV; VIII - assinar certificados
emitidos pelo CFMV; IX - expedir certidões; X - manter atualizado o
quadro geral de registro de pessoas físicas e jurídicas efetuados pelos
Conselhos Regionais; XI - propor à Presidência a criação de cargos,
nomeações e exonerações de funcionários e demais atribuições referentes a Recursos Humanos; XII - autorizar férias, bem como concessão de licenças aos empregados do CFMV; XIII - elaborar com o
Tesoureiro, sob a coordenação do Presidente, a proposta orçamentária
do CFMV; XIV - coordenar a elaboração do relatório anual do Presidente; XV - zelar pela conservação dos bens móveis e imóveis do
Conselho; XVI - coordenar a elaboração do Inventário Físico-Financeiro do CFMV; XVII - coordenar o serviço de protocolo de todo
o expediente; XVIII - receber e submeter ao Presidente, para conhecimento e despacho, o expediente encaminhado ao Conselho; XIX
- cumprir outras funções de direção administrativa que lhe forem
atribuídas pelo Presidente.
Art. 10. Ao Tesoureiro compete: I - substituir o SecretárioGeral, em suas faltas e impedimentos eventuais ou definitivos, observado o disposto no artigo 12; II - coordenar a administração
financeira e contábil do CFMV; III - responsabilizar-se pelos papéis
de crédito, documentos, bens e valores da Tesouraria e da Contabilidade; IV - administrar com o Presidente as receitas e despesas
do CFMV em Instituições Bancárias Oficiais; V - assinar com o
Presidente os saques, ordens e endossos bancários; VI - efetuar os
pagamentos, obedecendo a previsão orçamentária, precedidos de autorização do Presidente; VII - aplicar os recursos do CFMV nos
limites impostos pela legislação que rege a Administração Pública;
VIII - fornecer ao Presidente, mensalmente, informações sobre a
execução orçamentária, balancetes de receita e despesa e, anualmente,
a prestação de contas; IX - elaborar com o Secretário-Geral, e sob a
coordenação do Presidente, a Proposta Orçamentária do CFMV; X presidir as Sessões da 2ª Turma, quando designado.
Art. 11. A Diretoria Executiva (DE) é integrada pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral e Tesoureiro, competindolhe auxiliar a Presidência na efetivação das medidas de ordem administrativa, financeira e/ou social do CFMV, decididas pelo Plenário,
Turmas ou pelo próprio Presidente.
CAPÍTULO III
DO PROVIMENTO DOS CARGOS
Seção I
Da Eleição
Art. 12. A eleição será realizada antes do término do mandato, devendo o edital de convocação ser publicado com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias da data da eleição.
Parágrafo único. O edital deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: I - data e horário de início e término das votações; II - local de realização da eleição; III - prazo para registro de
chapas; IV - data limite para eleição do Delegado-Eleito pelos Plenários dos CRMVs, respeitados os prazos estabelecidos no artigo 17;
V - informação sobre outros possíveis escrutínios; VI - legislação que
rege a eleição.
Art. 13. Havendo uma ou duas chapas os Conselheiros do
CFMV serão eleitos em Assembléia dos Delegados dos Conselhos
Regionais por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos.
Art. 14. Havendo mais de duas chapas os Conselheiros do
CFMV serão eleitos em Assembléia dos Delegados dos Conselhos
Regionais por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos.
§1º Caso nenhuma das chapas sufragadas obtenha maioria
absoluta de votos no primeiro escrutínio, far-se-á, imediatamente, um
segundo, no qual competirão apenas as duas chapas mais votadas.
§2º Havendo empate nas votações, serão repetidos tantos
escrutínios quantos necessários para decisão do pleito.
Subseção I
Dos Delegados Eleitores
Art. 15. São Delegados-Natos dos Conselhos Regionais os
respectivos Presidentes e Vice-Presidentes, eleitos pelo voto dos profissionais da jurisdição e que estiverem no exercício do mandato na
data da eleição, e mais um eleito pelo Plenário do respectivo Conselho Regional, denominado Delegado-Eleito.
§1º Os Delegados-Natos serão substituídos em suas faltas ou
impedimentos por aqueles indicados no Regimento Interno dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária.
§2º A Sessão Plenária para escolha do Delegado-Eleito será
realizada no prazo a ser estabelecido no Edital de convocação do
CFMV.
§3º Por falta não justificada à eleição, incorrerá o faltoso em
multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da anuidade
vigente na data da eleição.
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Art. 16. Somente pode ser Delegado-Eleito profissional detentor de inscrição primária, regularmente inscrito e em dia com suas
obrigações perante o respectivo Conselho Regional.
§1º O Delegado-Eleito será escolhido dentre os membros do
CRMV.
§2º Não será admitida a acumulação da condição de Delegado-Nato e Delegado-Eleito.
Art. 17. Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária
ficam obrigados a alistar os Delegados Eleitores junto ao CFMV,
devendo apresentar os seguintes documentos: I - edital de convocação
da Assembléia Geral que elegeu os Membros do CRMV, devidamente
publicado na forma da legislação em vigor; II - ata da Assembléia
Geral Eleitoral; III - termo de posse contendo assinatura dos empossados; IV - certidões da Ata de eleição e Termo de Posse emitidas
pelo Cartório comprovando o registro; V - certidão emitida pelo
respectivo Conselho Regional de que o Delegado-Nato está em dia
com suas obrigações e não se encontra sob efeitos de condenação em
processo ético-disciplinar; VI - ata de eleição do Delegado-Eleito; VII
- certidão de regularidade do Delegado-Eleito emitida pelo CRMV
onde detém inscrição principal.
§1º O prazo para encaminhamento dos documentos elencados nos incisos I a V será de 30 (trinta) dias antes da data da
eleição, salvo se a posse de direito de cargo ocorrer no período de 30
(trinta) dias que antecedem a eleição.
§2º O prazo para encaminhamento dos documentos elencados nos incisos VI e VII será de 05 (cinco) dias, contados da data
da Sessão Plenária que elegeu o Delegado-Eleito, respeitado o limite
estabelecido no parágrafo anterior.
§3º Os documentos previstos nos incisos I a VII deste artigo,
não sendo originais, deverão ser devidamente autenticados em cartório.
§4º Dispensa-se a certidão de que trata o inciso IV quando
constar o registro nos documentos.
§5º O não cumprimento das exigências deste artigo acarretará a perda do direito de credenciamento e voto do respectivo
Delegado Eleito.
Subseção II
Dos Órgãos do Processo Eleitoral
Art.18. São órgãos do Processo Eleitoral: I - Plenário do
CFMV; II - Comissão Eleitoral Federal; III - Mesa Eleitoral.
Art. 19. Compete ao Plenário do CFMV: I - atuar como
órgão deliberativo, regulamentador e disciplinador final do processo
eleitoral; II - atuar como órgão fiscalizador do processo eleitoral,
podendo inclusive intervir, de ofício, sempre que necessário, objetivando assegurar a legitimidade, a legalidade, a moralidade e a
impessoalidade do processo eleitoral, assim como garantir a isonomia
entre os candidatos ou chapas; III - apreciar e julgar os recursos das
decisões da Comissão Eleitoral Federal - CEF, no prazo de cinco dias
úteis.
Art. 20. Compete à Comissão Eleitoral Federal: I - operacionalizar, divulgar, supervisionar e fiscalizar os procedimentos
eleitorais; II - requisitar ao CFMV os recursos humanos e materiais
necessários à condução do processo eleitoral; III - receber, apreciar e
decidir sobre os requerimentos de registro de candidaturas dos membros da diretoria, conselheiros efetivos e suplentes, podendo inclusive
rejeitar, de ofício, quando demonstrada a falta de condição de elegibilidade e/ou incidir inelegibilidade; IV - analisar e decidir sobre
credenciamento dos Delegados Eleitores; V - encaminhar lista de
delegados eleitores ao Presidente do CFMV para publicação; VI providenciar a impressão, controlar e distribuir as cédulas a serem
utilizadas para os votos e providenciar a listagem de Delegados Eleitores; a) a cédula única de eleição deve conter os nomes de todos os
membros de cada chapa com um quadrilátero na parte superior ou
lateral esquerda para a escolha. VII - providenciar urna tradicional
e/ou urna eletrônica; a) quando se tratar de urna eletrônica, as chapas
receberão numeração cardinal, observando o número do requerimento
protocolizado seqüencialmente em dois dígitos; b) no caso de utilização de meio eletrônico de votação, os materiais e procedimentos
deverão seguir os modelos adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral
- TSE, quando couber; VIII - decidir uniformemente nos casos semelhantes, respeitadas as particularidades processuais; IX - prestar
informações ao Plenário do CFMV, quando solicitado; X - elaborar
atas de todas as suas Reuniões e manter arquivo de suas decisões
disponível aos candidatos; XI - solicitar às chapas concorrentes a
indicação de fiscal titular e suplente.
§1º Encerrado o prazo para pedido de credenciamento, caberá à Comissão Eleitoral Federal, no prazo de 03 (três) dias, apreciar
a sua regularidade e encaminhar a relação dos Delegados Eleitores ao
Presidente do CFMV.
a) até 15 (quinze) dias antes da eleição, o Presidente do
CFMV determinará a publicação da relação dos delegados-eleitores
credenciados no Diário Oficial da União.
§2º As decisões da Comissão Eleitoral Federal serão tomadas
por maioria absoluta de seus membros.
Art. 21. A Comissão Eleitoral Federal deve ser composta de
03 (três) membros titulares, com seus respectivos suplentes.
§1º Nenhum candidato pode ser membro da Comissão Eleitoral Federal.
§2º O Presidente do CFMV deve indicar os componentes da
Comissão Eleitoral Federal até 10 (dez) dias após a publicação do
edital de convocação.
§3º Em caso de renúncia do Presidente da Comissão Eleitoral Federal, assumirá o Vice Presidente.
Art. 22. Compete à Mesa Eleitoral: I - coordenar os trabalhos
na área de sua competência; II - verificar a identidade dos Delegados
Eleitores e o preenchimento das condições que os habilitem a votar;
III - assegurar que o voto seja colocado na urna; IV - organizar e
manter disciplinados os trabalhos de votação e apuração; V - receber
o material necessário ao processo de votação; VI - elaborar atas e
documentos, fazendo constar os fatos ocorridos e, obrigatoriamente,

qualquer irregularidade ou impugnação; VII - decidir justificadamente
sobre impugnação feita por Delegado Eleitor, fiscal ou candidato, na
área de sua competência; VIII - adotar todos os meios necessários
para assegurar a legitimidade e a legalidade do pleito e a isonomia
entre os candidatos; IX - apurar os votos; X - proclamar resultado e
declarar os eleitos.
Art. 23. A Mesa Eleitoral, composta de 03 (três) membros,
será designada pelo Presidente do CFMV, não podendo ser indicado
qualquer membro da Diretoria, bem como candidatos a quaisquer
cargos nas eleições.
Subseção III
Do Registro de Candidatura
Art. 24. A eleição dos membros do CFMV processar-se-á
por intermédio de chapas, encaminhadas por requerimento de inscrição, em 02 (duas) vias, ao Presidente da Comissão Eleitoral Federal, devendo ser assinado por no mínimo 16 (dezesseis) profissionais regularmente inscritos, quites com suas obrigações financeiras
perante o Sistema CFMV/CRMVs e que não estejam cumprindo
penas ético-disciplinares.
§1º O requerimento de registro de chapa deve consignar o
nome dos candidatos à Diretoria Executiva com seus respectivos
cargos e a nominata dos Conselheiros Efetivos e Suplentes, o número
de inscrição no Sistema CFMV/CRMVs e a aquiescência em integrar
a chapa.
§2º Serão protocoladas 02 (duas) vias do requerimento de
registro de chapa na sede do CFMV, acompanhadas da documentação
exigida, sendo a 1ª via encaminhada à Comissão Eleitoral Federal
para apreciação, permanecendo a 2ª via à disposição dos interessados.
§3º Nenhum signatário da lista de apresentação de chapa
poderá figurar como membro da Comissão Eleitoral Federal ou candidato, sendo vedado subscrever o requerimento de inscrição de mais
de uma chapa.
Art. 25. Para concorrer a mandato no Conselho Federal o
interessado deve apresentar as seguintes condições de elegibilidade: I
- nacionalidade brasileira; II - ser profissional regularmente inscrito e
quite com as obrigações perante o Sistema CFMV/CRMVs; III pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos.
Art. 26. É inelegível e não pode exercer mandato no Conselho Federal o profissional que: I - for declarado incapaz, pródigo,
insolvente ou membro de sociedade falida ou sob recuperação judicial
ou extrajudicial; II - tiver sido condenado em sentença penal, no
prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado; III - tiver
penalidade aplicada por Conselho Regional motivada por infração ao
Código de Ética Profissional e/ou por atos administrativos, em ambas
as hipóteses com decisão administrativa irreformável, nos 05 (cinco)
anos antecedentes ao último dia para apresentação do requerimento de
registro de candidatura; IV - tiver suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas, sociedade, sindicato, mútua, associação, colégios, rejeitadas por irregularidade insanável ou ato de
improbidade administrativa com decisão irrecorrível do órgão competente, para as eleições que se realizarem nos 08 (oito) anos seguintes, contados da decisão transitada em julgado; V - tiver participado como Conselheiro Efetivo em qualquer Conselho Regional e
ter a sua administração obtido, por 03 (três) anos consecutivos, déficit
patrimonial; VI - for declarado administrador improbo pelo CFMV,
CRMV ou Tribunal de Contas da União, com decisão administrativa
irreformável; VII - tiver renunciado a mandato em qualquer Conselho, visando evitar processo administrativo disciplinar, ou perdido o
mandato; VIII - exercer qualquer atividade remunerada em Conselho
Regional de Medicina Veterinária; IX - estiver em débito com suas
obrigações financeiras perante o Sistema CFMV/CRMVs.
§1º O interessado cumprirá o disposto neste artigo se apresentar declaração afirmando não se enquadrar nas situações elencadas, sujeitando-se, entretanto, às conseqüências cíveis, criminais e
administrativas decorrentes de falsas afirmações.
§2º O interessado que se enquadrar no inciso VIII, visando
afastar a inelegibilidade nele prevista, deverá se licenciar até o requerimento de registro de sua candidatura. No caso, a licença será
remunerada até que se encerrem os trabalhos da Comissão Eleitoral
Federal ou terminem as eleições. Sendo eleito o candidato, a licença
será não remunerada;
a) A licença para afastar a inelegibilidade conta-se a partir
do momento em que for protocolizado o requerimento de registro de
candidatura.
§3º O interessado que se enquadrar nos incisos V, VI e VII
será considerado inelegível durante 08 (oito) anos, contados do término da última gestão.
Art. 27. Encerrado o prazo para registro de chapa, o Presidente da Comissão Eleitoral Federal disporá de 05 (cinco) dias para
apreciação dos pedidos e encaminhamento da relação ao SecretárioGeral do CFMV.
Parágrafo único. As chapas serão numeradas por ordem de
entrada do pedido no Protocolo do CFMV.
Art. 28. O Secretário-Geral do CFMV, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, fará publicar no Diário Oficial da União e no sítio
eletrônico do CFMV a relação das chapas com pedidos de registro
deferidos.
Subseção IV
Da Votação
Art. 29. A votação proceder-se-á da seguinte forma: I depois de lidas as chapas registradas, o Presidente da Mesa Eleitoral
procederá à chamada dos Delegados-Eleitores para a apresentação de
suas credenciais; II - cada Delegado Eleitor, ao ser chamado para
votar, entregará sua carteira de identidade civil ou profissional, assinará a lista de votantes e receberá uma sobrecarta rubricada no
verso por, pelo menos, dois membros da mesa; III - o Delegado
Eleitor indicará seu voto assinalando o quadrilátero correspondente à
chapa de sua preferência; IV - ao sair da cabina, o Delegado Eleitor
apresentará a cédula de maneira a mostrar a parte rubricada aos
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membros da Mesa, para que verifiquem, sem nela tocar, se não foi
substituída; V - havendo necessidade, o Delegado Eleitor poderá
pedir ao Presidente da Mesa uma outra cédula, restituindo a primeira,
a qual será imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem
quebra do sigilo do que o Delegado Eleitor haja nela assinalado,
anotando-se a ocorrência em ata; VI - o Delegado Eleitor depositará
a sobrecarta na urna e receberá de volta a sua carteira de identidade
profissional.
Art. 30. Terminada a votação, a mesa procederá à contagem
das sobrecartas depositadas na urna, verificará se o seu número coincide com o número registrado na lista de votantes e passará a abertura
das sobrecartas e a apuração das cédulas.
§1º Não ocorrendo a coincidência entre o número de votantes e a quantidade de cédulas encontradas na urna, deve ser a
mesma declarada nula, salvo se houver na ata de votação esclarecimento sobre a irregularidade e for aceito pelos membros da Mesa
ou se a diferença não influenciar no resultado.
§2º Quando se tratar de urna eletrônica a mesa procederá à
conferência do boletim de urna antes do registro do mesmo.
Art. 31. O Presidente da Mesa Eleitoral proclamará o resultado do pleito, fazendo lavrar ata em três vias, que assinará juntamente com os demais integrantes da mesa.
§1º A ata deverá conter, no mínimo: I - o local, o dia e a
hora de início e do término dos trabalhos; II - a folha de votantes com
o número de votantes; III - o número de sobrecartas; IV - o número
de cédulas apuradas e anuladas, ou resultado da urna eletrônica; V o número de votos atribuídos a cada chapa; VI - o nome dos
respectivos candidatos; VII - ocorrências diversas relacionadas ao
pleito; VIII - a relação nominal dos candidatos eleitos e respectivos
cargos.
§2º Os protestos referentes à votação e apuração poderão ser
apresentados até o momento da lavratura da ata por quaisquer dos
integrantes da chapa ou seus fiscais.
Seção II
Da Vacância de cargo
Art. 32. A vacância de cargos na Diretoria Executiva será
resolvida ordinariamente, pelos substitutos diretos.
§1º Na hipótese de os substitutos diretos desejarem se manter
nos cargos para os quais foram eleitos, a vacância será resolvida,
extraordinariamente, por eleição dentre os conselheiros efetivos e
suplentes, por maioria absoluta de votos do Plenário em escrutínio
secreto.
§2º A eleição de que trata o §1º deste artigo deve ocorrer na
primeira Sessão Plenária imediata à vacância do cargo, devendo obrigatoriamente constar da pauta e ser o primeiro tema a ser decidido.
§3º O desempate ocorrerá pela mais antiga inscrição no sistema CFMV/CRMVs e, persistindo o empate, qualificar-se-á o mais
idoso.
§4º Os Conselheiros Suplentes serão convocados para a Sessão Plenária de que trata o §2º deste artigo, com direito a voto.
§5º Encerrada a escolha do novo diretor, passar-se-á à escolha do novo Conselheiro Efetivo, quando for o caso, aplicando-se,
no que couber, as regras estabelecidas para o cargo da Diretoria.
CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Seção I
Da periodicidade das Reuniões
Art. 33. O Plenário do CFMV realizará 08 (oito) Sessões
Ordinárias ao ano, sendo marcada em cada Sessão a data da seguinte.
Parágrafo único. O Plenário do CFMV se reunirá extraordinariamente quando convocado pela Presidência ou por 2/3 (dois
terços) dos Conselheiros.
Art. 34. Cada Turma realizará 04 (quatro) Sessões Ordinárias
ao ano, sendo marcada em cada Sessão a data da seguinte.
§1º Competirá ao Presidente de cada Turma comunicar ao
Secretário-Geral do CFMV as datas das Sessões.
§2º Nas Sessões das Turmas será observada a ordem dos
trabalhos das Sessões Plenárias.
Art. 35. A Diretoria Executiva do CFMV reunir-se-á, ordinariamente, a cada 02 (dois) meses, e, extraordinariamente, sempre
que necessário, mediante convocação do Presidente.
Seção II
Da Sessão Plenária
Art. 36. Nas Sessões Plenárias do CFMV será observada a
seguinte ordem dos trabalhos: I - abertura e verificação do "quorum";
II - leitura, discussão e votação da Ata anterior; III - comunicações
em geral da Diretoria Executiva e do Plenário; IV - ordem do dia; V
- o que ocorrer; VI - encerramento dos trabalhos.
§1º A ordem do dia obedecerá, sempre que possível, à ordem
de antiguidade de entrada no protocolo do CFMV.
§2º A ordem dos trabalhos ou da pauta pode ser alterada pelo
Presidente ou a pedido de Conselheiro.
Art. 37. O julgamento de qualquer processo ocorre do seguinte modo:
I - leitura do relatório pelo Relator; II - sustentação oral, pelo
prazo de 15 (quinze) minutos, pelo interessado ou advogado regularmente constituído e com poderes para atuação extrajudicial; III apresentação do voto do Relator; IV - discussão da matéria, dentro
do prazo máximo fixado pelo Presidente, sendo autorizado a cada
Conselheiro fazer o uso da palavra pelo prazo máximo de 05 (cinco)
minutos, prorrogáveis uma única vez; V - votação da matéria, precedendo as questões prejudiciais e preliminares às de mérito; VI proclamação do resultado pelo Presidente.
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1º Serão admitidos apartes quando concedidos pelo orador,
sendo vedada a concessão: I - durante a leitura do relatório e voto do
Relator; II - ao Conselheiro que estiver suscitando questão de ordem.
§2º Se durante a discussão o Presidente julgar que a matéria
é complexa e não se encontra suficientemente esclarecida, suspenderá
o julgamento, designando revisor para a próxima Sessão.
§3º Qualquer Conselheiro poderá pedir vista de processos em
discussão, devolvendo-o na mesma Sessão ou na seguinte, com voto
fundamentado.
§4º Antes de se encerrar a discussão, o Relator terá o direito
de usar da palavra pela última vez para sustentar o seu voto.
§5º O voto do relator deve conter os fundamentos conclusivos e o parecer do mesmo sobre a decisão que o Plenário poderá
adotar.
§6º As decisões do Plenário serão tomadas, não havendo
disposição em contrário, por maioria absoluta de votos, cabendo ao
Presidente o voto de qualidade.
§7º Os Conselheiros vencidos poderão apresentar, por escrito, seus votos com as razões da divergência.
§8º Vencido o relator, o Presidente indicará, dentre os autores
do voto vencedor, Revisor para lavratura do acórdão.

Art. 38. As deliberações do Plenário no julgamento de processos em segunda instância devem ser consubstanciadas em acórdão
assinado pelo Presidente e Conselheiro Relator e publicado no Diário
Oficial da União.
Parágrafo único. As manifestações políticas, técnicas e profissionais do Conselho Pleno podem prescindir da publicação do
acórdão.
Art. 39. Das decisões do CFMV proferidas em única instância caberá somente um pedido de reconsideração, no prazo de 10
(dez) dias, contados da ciência pelo interessado.
Art. 40. O Presidente poderá sobrestar, em caso extraordinário e justificado, decisão do Plenário.
§1º O ato de suspensão de que trata este artigo vigorará até
novo julgamento, para o qual o Presidente convocará Sessão no prazo
de 30 (trinta) dias do sobrestamento.
§2º No segundo julgamento, se o Plenário mantiver a decisão
por 2/3 dos Conselheiros presentes, entrará ela em vigor imediatamente, não havendo, neste caso, nova discussão.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 41. Verificado o desaparecimento dos autos, pode qualquer interessado solicitar sua reconstituição, sendo distribuída, sempre
que possível, ao relator do processo.
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§1º O interessado declarará, se possível, o estado da matéria
ao tempo do desaparecimento do processo, anexando os documentos
que facilitem a reconstituição.
§2º O relator apreciará, garantido o contraditório, o novo
processo até o ponto em que deva julgar reconstituídos os autos
extraviados.
§3º Concluída a reconstituição, seguirá o processo a julgamento.
§4º Aparecendo os autos originais, nestes se prosseguirá sendo-lhes apensados os autos da reconstituição.
§5º Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos
responderá cível, penal e administrativamente.
Art. 42. Será de três anos o mandato dos Membros do
CFMV, exercido a título honorífico.
Art. 43. O presente Regimento entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as Resoluções nºs 04/69, 30/70, 368/82, 795/05
e demais disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
EDUARDO LUIZ SILVA COSTA
Secretário-Geral
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 24ª REGIÃO
DESPACHOS DO PRESIDENTE
Em 19 de fevereiro de 2014
Processo nº 592/2012.
Ratifico a inexigibilidade de licitação para a contratação da
Empresa NP Eventos e Serviços Ltda., CNPJ nº 07.797.967/0001-95,
com fulcro no art. 25-II, c/c art. 13-VI, da Lei nº 8.666/93, no valor
total de R$ 13.600,00, para a participação de servidores deste Tribunal no "9º Congresso Brasileiro de Pregoeiros", de 17 a 20.3.2014,
em Foz do Iguaçu-PR, com carga de 26 horas. Autorizo a participação dos servidores JORGE ALBERTO ESPÍNDOLA MENDONÇA, CARLOS ALBERTO BARLERA COUTINHO, THAYANNE ALLINE SANTIAGO RAMOS, lotados nesta DGCA (Núcleo de

.

Licitações e Contratos), e PAULO SERGIO PETRI, lotado no Serviço de Material e Patrimônio, no mencionado Congresso.
Processo nº 625/2012.
Ratifico a inexigibilidade de licitação para a prorrogação do
contrato da Empresa W.J. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.,
CNPJ Nº 05.116.014/0001-99, para prestação dos serviços de manutenção, suporte técnico e de atualizações do Software SIABI Módulos Biblioteca e Memorial, com fulcro no art. 25, caput, da Lei
nº 8.666/93, no valor global de R$ 8.661,24, a ser reajustado pelo
IPCA após a divulgação do índice acumulado de março de 2014, por
um período de 12 meses, a contar de 1º de março de 2014, podendo
ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
Processo nº 899-2014.

Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais
CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RESOLUÇÃO Nº 267, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, no uso de suas
atribuições estatutárias, conforme dispõe o inciso IX do artigo 43 do Estatuto do CONFEF, e:
CONSIDERANDO a Lei nº 6.206, de 07 de maio de 1975, que dá valor de documento de
identidade às carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional;
CONSIDERANDO os termos do art. 19 e inciso XX do artigo 26, ambos do Estatuto do
CONFEF;
CONSIDERANDO ser essencial a exclusão alguns campos e inclusão de novos campos de
dados na Cédula de Identidade Profissional; e
CONSIDERANDO, a deliberação do Plenário em sessão realizada em 03 de maio de 2013,
resolve:
Art. 1º - Aprovar o modelo da Cédula de Identidade Profissional a ser expedida pelos CREFs
aos Profissionais neles registrados, cujo modelo encontra-se disposto no Anexo desta Resolução, que
conterá os seguintes dados:
A) ANVERSO:
I - Inscrição "CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA" na tarja superior;
II - Armas da República no canto superior esquerdo;
III - Inscrição "CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL", no centro acima;
IV - Inscrição "Conselho Regional de Educação Física - CREF__" no centro acima;
V - Logotipo do CONFEF no canto superior direito;
VI - Indicação da Categoria Profissional;
VII - Data de expedição;
VIII - Data de validade;
IX - Indicação da via;
X - Data de nascimento;
XI - Filiação;
XII - Identidade (a apresentada pelo Profissional);
XIII - Emissor;
XIV - Expedição;
XV - CPF;
XVI - Nacionalidade;
XVII - Naturalidade e Unidade Federativa;
XVIII - Assinatura do Presidente do CREF;
XIX - Na tarja inferior, os dizeres "LEI 9.696 DE 01/09/98".
B) VERSO:
I - Na tarja superior, os dizeres "REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL";
II - Fotografia;
III - Impressão datiloscópica/digital;
IV - Nome do portador;
V - Número de registro no respectivo CREF;

I - Cédula de Identidade Profissional na cor verde: para os
graduados portadores de diploma de curso de Educação Física.
a) Campo CATEGORIA: assinalar a formação do Profissional.
II - Cédula de Identidade Profissional na cor vermelha: para
os Provisionados enquadrados na Resolução CONFEF nº 045/2002.
a) Campo CATEGORIA: PROVISIONADO, assinalando a
modalidade de atividade física comprovada, conforme dispõe a Resolução CONFEF nº 045/2002.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
RESOLUÇÃO Nº 1.049, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014
Estabelece normas e procedimentos no âmbito dos Conselhos Federal e Regionais de
Medicina Veterinária na elaboração das
Propostas e Reformulações Orçamentárias,
Confecção de Balancetes, Prestação de
Contas e Relatórios de Gestão, e dá outras
providências.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições conferidas pela alínea "f" do
art. 16 da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968,
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VI - Inscrição: "Esta Cédula tem fé pública, como documento de identidade, nos termos da Lei
6.206, de 07/05/75";
VII - Assinatura do Portador;
VIII - Indicação "Válida em todo o Território Nacional".
§ 1º - O CREF inserirá o seu respectivo número após a inscrição de que trata o inciso IV do
item A do caput deste artigo.
§ 2º - A fotografia de que trata o inciso II do item B do caput deste artigo, deverá ter o tamanho
3x4 (três por quatro centímetros), ser colorida e em fundo branco.
Art. 2º - A Cédula de Identidade Profissional será preenchida pelo CREF sem rasuras ou
omissão de quaisquer dados nela indicados.
§ 1º - O Profissional de Educação Física deverá assinar a Cédula de Identidade Profissional de
forma legível e obedecendo aos limites do campo designado para tal, bem como utilizando, exclusivamente, caneta de tinta azul ou preta.
§ 2º - Quando da inserção da impressão digital, o Profissional deverá pousá-la exatamente
dentro do campo especificado para tal.
§ 3º - A impressão digital a ser colhida é do polegar direito do Profissional.
§ 4º - O respectivo CREF introduzirá a fotografia do Profissional no campo apropriado,
autenticando-a com o sinete daquele órgão.
Art. 3º - A Cédula de Identidade Profissional será confeccionada na cor verde, para os registrados de acordo com os incisos I e II, do art. 2º da Lei nº 9.696/1998, e na cor vermelha para os
registrados nos termos do inciso III, do art. 2º da Lei nº 9.696/1998, conforme modelo em anexo.
Art. 4º - Será de competência do Presidente do respectivo CREF, a assinatura das Cédulas de
Identidade Profissional.
Art. 5º - A Cédula de Identidade Profissional, aprovada nesta Resolução, terá validade de até 05
(cinco) anos.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Resolução CONFEF nº
112/2005 e o art. 3º da Resolução CONFEF nº 182/2009.
JORGE STEINHILBER
ANEXO

Considerando que cumpre ao CFMV zelar para que as atividades do Sistema CFMV/CRMVs sejam pautadas pelos princípios
que regem a Administração Pública; considerando a necessidade de
uniformizar prazos e procedimentos para a remessa de documentos
contábeis pelos CRMVs ao CFMV; considerando as alterações implementadas na Contabilidade Pública, de acordo com as normas
emanadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN); considerando
as normas editadas pelo Tribunal de Contas da União, em especial a
Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e a Decisão Normativa TCU nº
127/2013, relativamente ao envio do Relatório de Gestão Anual;
considerando as tratativas e apresentações feitas durante a Câmara
Nacional de Presidentes realizada nos dias 13 e 14 de junho de 2013
em Brasília-DF; resolve:
TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Capítulo I DAS
PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS
Art. 1º As propostas orçamentárias elaboradas pelos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CRMVs) serão enviadas
via Ofício, por meio eletrônico, ao CFMV acompanhado das seguintes peças: I - quadro geral da receita e despesa; II - demonstrativo
analítico da receita;
III - demonstrativo analítico da despesa; IV - orçamento por
centro de custo; V - plano estratégico; VI - plano de atividades com
os respectivos resultados esperados; VII - extrato de Ata da Sessão
Plenária que aprovou a proposta. §1º As propostas orçamentárias
serão encaminhadas ao CFMV para análise contábil e posterior homologação pelo Plenário do CFMV. §2º As propostas orçamentárias
dos CRMVs deverão ser protocoladas no CFMV, improrrogavelmente, até o dia 15 de novembro do exercício findo. §3º A proposta
orçamentária do CFMV será instruída, no que couber, dos documentos listados neste artigo 1o e submetida ao Plenário do CFMV,
que a apreciará na Sessão Plenária do mês de dezembro. §4º O

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014022100200

ISSN 1677-7042

Ratifico a dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso
X, da Lei nº 8.666/93, referente à locação do prédio situado à Rua
João Pedro de Souza nº 1.025, no Município de Campo Grande-MS,
a contar de 1º de abril de 2014, pelo período de 36 meses no valor
mensal de R$ 35.473,00, tendo como locadores: COPLAN - Construções Planejamentos Indústria e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ
Nº 03.225.646/0001-65, Hermann Tenuta, CPF nº 128.631.141-15,
Oscar Tenuta, CPF nº 142.532.831-87, Maria Aparecida Freire Tenuta, CPF nº 003.846.821-20 e espólio de Sylvio Ferreira Tenuta,
CPF nº 003.846.821-20.

CFMV publicará as propostas orçamentárias dos Conselhos Federal e
Regionais de Medicina Veterinária, anualmente, até 31 (trinta e um)
de dezembro do exercício anterior. §5º Se a proposta orçamentária
não for apresentada no prazo previsto no §2º deste artigo, o CRMV
apenas poderá executar despesas correntes até o limite de um doze
avos do orçamento do exercício anterior por cada mês até a homologação pelo Plenário do CFMV. §6º As despesas relativas à publicação das propostas orçamentárias apresentadas fora do prazo previsto no §2º deste artigo serão custeadas pelo respectivo Regional. §7º
O Gestor que não observar o disposto neste artigo, sem prejuízo da
apuração de responsabilidade administrativa, estará sujeito às sanções
pecuniárias previstas em Resolução do CFMV e deverá instaurar
processo administrativo contra a pessoa física ou jurídica responsável
pela atividade contábil, além de representar ao respectivo Conselho
Regional de Contabilidade. §8o O Gestor que não instaurar processo
administrativo contra a pessoa física ou jurídica responsável pela
atividade contábil e não representar ao respectivo Conselho Regional
de Contabilidade será responsabilizado, conforme Resolução CFMV
no 847, de 2006. Capítulo II
DAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Art. 2º As
reformulações orçamentárias deverão estar acompanhadas das peças
listadas nos incisos I, II, III, IV e VII do artigo 1º, incluindo as
justificativas do gestor referentes às modificações ocorridas no orçamento inicial, nos seguintes casos: I - quando a dotação orçamentária da despesa for insuficiente para o que se pretende realizar e
não houver disponibilidade para transposições dentro de cada grupo;
II - quando se pretender realizar despesa não prevista no orçamento;
III - quando a arrecadação estiver superestimada ou subestimada. §1º
No caso de a reformulação impactar o plano estratégico ou plano de
atividades, a reformulação também deverá estar acompanhada do no-
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vo plano estratégico e novo plano de atividades, conforme incisos V
e VI do artigo 1o.
§2º Os Conselhos Federal e Regionais poderão fazer até 3
(três) reformulações orçamentárias anuais. §3º As reformulações orçamentárias dos CRMVs deverão ser aprovadas pelos respectivos
Plenários e imediatamente enviadas ao CFMV, por meio eletrônico,
para análise, homologação e publicação. §4º As reformulações orçamentárias dos CRMVs deverão ser protocoladas no CFMV, no
máximo, até 30 de outubro do ano de sua execução. §5º A reformulação orçamentária que der entrada no CFMV após a data
estipulada no parágrafo anterior não será objeto de análise, ficando o
Presidente e Tesoureiro responsáveis solidariamente. §6º É expressamente vedada a transposição de dotação orçamentária do grupo de
despesas correntes para despesas de capital, e vice-versa, sem a reformulação orçamentária correspondente homologada pelo Plenário
do CFMV.
§7º É vedada aos Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária a execução de despesas não prevista no orçamento
sem a devida reformulação orçamentária homologada pelo Plenário
do CFMV. §8º O Gestor que não observar o disposto neste artigo,
sem prejuízo da apuração de responsabilidade administrativa, estará
sujeito às sanções pecuniárias previstas em Resolução do CFMV e
deverá instaurar processo administrativo contra a pessoa física ou
jurídica responsável pela atividade contábil, além de representar ao
respectivo Conselho Regional de Contabilidade. §9o O Gestor que
não instaurar processo administrativo contra a pessoa física ou jurídica responsável pela atividade contábil e não representar ao respectivo Conselho Regional de Contabilidade será responsabilizado,
conforme Resolução CFMV no 847, de 2006.
§10 Aplicam-se no que couber as disposições contidas na Lei
nº 4.320, de 1964, e demais legislações federais correlatas.
Capítulo III DOS BALANCETES MENSAIS Art. 3º Os
Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária deverão elaborar os balancetes mensais e disponibilizá-los por meio informatizado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o encerramento do
mês, que serão analisados contabilmente pelo CFMV. §1º Os CRMVs
deverão encaminhar Ofício por meio eletrônico comunicando o encerramento mensal acompanhado das seguintes peças: I - conciliações
e extratos bancários; II - planilha diária dos valores repassados ao
CFMV referentes à cota-parte, individualizada por conta corrente. §2º
Os balancetes não poderão sofrer alterações após a comunicação
mensal de encerramento feita ao CFMV.
§3º O Tesoureiro do CFMV cientificará os CRMVs quanto a
eventuais pendências e/ou irregularidades detectadas nos balancetes e
no envio da cota-parte e, na hipótese de haver pendências e/ou irregularidades sanáveis, será concedido o prazo de 10 (dez) dias para
a respectiva complementação ou correção. §4º Eventuais divergências
nos valores das receitas deverão ser imediatamente dirimidas pelos
CRMVs e, no caso em que sejam detectadas irregularidades na arrecadação ou no descumprimento desta Resolução, o CFMV adotará
as providências suficientes ao saneamento das irregularidades. §5º O
não acompanhamento do controle de cota-parte pelo CFMV ensejará
a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade. §6º O Gestor que não observar o disposto neste artigo,
sem prejuízo da apuração de responsabilidade administrativa, estará
sujeito às sanções pecuniárias previstas em Resolução do CFMV e
deverá instaurar processo administrativo contra a pessoa física ou
jurídica responsável pela atividade contábil, além de representar ao
respectivo Conselho Regional de Contabilidade. §7o O Gestor que
não instaurar processo administrativo contra a pessoa física ou jurídica responsável pela atividade contábil e não representar ao respectivo Conselho Regional de Contabilidade será responsabilizado,
conforme Resolução CFMV no 847, de 2006. Capítulo IV
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS Art. 4º As Prestações de
Contas anuais dos CRMVs serão encaminhadas via Ofício, por meio
eletrônico, ao CFMV até o dia 31 (trinta e um) de março do exercício
subsequente, devidamente formalizadas, contendo as seguintes peças:
I - rol de responsáveis com nominata de: a) todos os membros da Diretoria Executiva; b) membros da CTC; c) responsável pela
gestão orçamentária e financeira; d) responsável por numerários ou
outro corresponsável por atos de gestão; II - balanço patrimonial; III
- balanço orçamentário; IV - balanço financeiro; V - demonstração
dos fluxos de caixa; VI - demonstração das variações patrimoniais;
VII - justificativa do déficit patrimonial, se houver, assinada pelo
Presidente; VIII - justificativa dos valores inscritos em Demais Créditos e Valores de Curto Prazo (Ativo), assinada pelo contador e
Presidente, contendo nome, data da origem, motivo, valor e providências adotadas pelo Regional;
IX - parecer da Comissão de Tomada de Contas; X - declaração do setor de pessoal do Conselho quanto ao cumprimento da
Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, e alterações; XI -conciliações e extratos bancários de dezembro; XII -extrato da ata da
Sessão Plenária que aprovou a prestação de contas. XIII -notas explicativas, assinadas pelo contador. Parágrafo único. O rol mencionado no inciso I deste artigo deve ser enumerado e rubricado, bem
como conter qualificação completa e por extenso, número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF), identificação das naturezas de responsabilidade e dos cargos ou funções
exercidos, indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função,
identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, endereço residencial completo e endereço de correio eletrônico. Art. 5º
As Prestações de Contas do CFMV e CRMVs serão apreciadas pelas
respectivas áreas contábeis e Comissão de Tomada de Contas do
CFMV e encaminhadas ao Plenário do CFMV para homologação.
Parágrafo único. As Prestações de Contas, ainda que homologadas
pelo CFMV, poderão ser objeto de nova análise caso surjam fatos
novos que as comprometam, por ocasião de denúncia, representação,
inquérito, inspeção, auditoria ou outros fatos cuja decisão a ser proferida possa vir a afetar o mérito das respectivas contas. Art. 6º Os

Conselhos de Medicina Veterinária deverão manter, em perfeito estado de conservação, para fins de fiscalização, os documentos comprobatórios dos atos de gestão financeira e administrativa que atestem
as informações constantes nos processos de prestações de contas pelo
prazo mínimo de 5 anos contados da decisão definitiva de julgamento
das contas. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput
deste artigo sujeitará o responsável à apuração pela omissão no dever
de prestar contas. DO RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL Art. 7º O
Relatório de Gestão se consubstancia em documentos, informações e
demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, organizado para permitir a visão sistêmica do
desempenho e da conformidade da gestão dos responsáveis durante
um exercício financeiro. Art. 8º O Relatório de Gestão Anual dos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária deverá ser
apresentado ao CFMV até o dia 31 (trinta e um) de março do ano
subsequente, contendo todas as informações de acordo com os normativos editados anualmente pelo TCU. §1º O Relatório de Gestão
deverá ser entregue por meio eletrônico. §2º Os Relatórios de Gestão
serão agregados pela área responsável do CFMV e encaminhados ao
TCU.
§3º É de responsabilidade do Presidente dos Conselhos a
apresentação do Relatório de Gestão. §4º Os Relatórios de Gestão
Anuais devem abranger todos os aspectos da gestão contidos no plano
estratégico e desdobramentos. §5º No caso de em um exercício financeiro concorrerem mais de um Gestor, o Relatório abrangerá todas
as gestões. Art. 9º Relatórios de Gestão encaminhados em prazo
posterior ao definido no artigo 8o não serão recebidos pelo CFMV,
que incluirá a omissão do Regional no relatório agregado a ser encaminhado ao TCU.
TÍTULO II DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 10. Serão consideradas oficialmente entregues ao CFMV somente as propostas orçamentárias, reformulações, balancetes, prestações de contas e relatórios de gestão que contiverem todas as peças exigidas nesta Resolução.
§1º O descumprimento implicará na devolução do processo à
origem, permanecendo o CRMV em situação de inadimplência quanto ao dever de planejar e/ou prestar contas. §2º O CFMV poderá
solicitar diligências, ou outras providências consideradas necessárias,
para o saneamento de eventuais inconsistências. §3º Compete ao
Tesoureiro do CFMV dar conhecimento ao Plenário, em Sessão Plenária, das prestações de contas que não puderam ser apreciadas no
prazo legal, informando as causas impeditivas e as medidas saneadoras. Art. 11. O CFMV e os CRMVs publicarão nos seus respectivos
portais eletrônicos, até o último dia útil de cada mês, a execução
orçamentária referente ao mês anterior.Art. 12. As contas dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária serão julgadas: I
- regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão
dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão; II - regulares com ressalva, quando
evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário; III - irregulares, quando
comprovada qualquer das seguintes ocorrências: a) omissão no dever
de prestar contas; b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo, ilegal ou antieconômico; d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores
públicos. §1º O julgamento das contas com ressalva implicará na
obrigação do respectivo Conselho de corrigi-las no período seguinte,
sob pena de rejeição. §2º A rejeição das contas implicará na imediata
instalação de Comissão de Inquérito para apurar as responsabilidades.
Art. 13. O atendimento ao disposto nesta Resolução não desobriga os
responsáveis ao cumprimento das demais normas reguladoras da gestão de recursos públicos.
Art. 14. Até 30 dias após o término de cada mandato, os
Presidentes do CFMV e dos CRMVs devem apresentar para a nova
Diretoria a situação orçamentária, financeira e patrimonial dos respectivos Conselhos, destacando os projetos e ações em andamento e
cuja receita esteja comprometida. §1º O não cumprimento do disposto
neste artigo configura infração ética, sujeitando o responsável a processo ético-profissional.
§2º O não cumprimento do disposto neste artigo sujeita o
responsável a processo administrativo, conforme Resolução CFMV no
847, de 2006, e normas que a alterem ou substituam.
Art. 15. Os CRMVs devem encaminhar ao CFMV, até o dia
31/5/2014, o plano estratégico e plano de atividades com respectivos
resultados esperados, relativamente ao exercício de 2014.
Art. 16. Altera a redação das alíneas 'l' e 'm', artigo 4º, da
Resolução CFMV nº 591, de 26/6/1992, e o inciso XII, artigo 3º, da
Resolução CFMV nº 856, de 30/3/2007, que passam a contar com as
seguintes redações. "Art. 4o (...): l) aprovar a proposta orçamentária (e
eventuais reformulações) elaborada(s) pela Diretoria Executiva (DE)
com vistas à homologação pelo CFMV; m) aprovar as prestações de
contas da Diretoria Executiva, antes do seu encaminhamento ao
CFMV"; "Art. 3o (...): XII - homologar as propostas e reformulações
orçamentárias dos CRMVs"
Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especificamente a
Resolução CFMV nº 744, de 04/07/2003.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
ANTÔNIO FELIPE P. DE F. WOUK
Secretário-Geral do Conselho
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Nº 37, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014
RESOLUÇÃO Nº 1.050, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014
Altera a Resolução CFMV nº 958, de 18 de
junho de 2010, e dá outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "f",
artigo 16, da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, resolve:
Art. 1º Alterar a Resolução CFMV nº 958, publicada no
DOU nº 228, de 30/11/2010 (Seção 1, pg.233/238), mediante a alteração da redação do inciso IV do artigo 4º; §2º do artigo 10; §§ 1º
e 5º do artigo 13; inciso III do artigo 16; alínea 'b', I, do artigo 18;
inciso I e §2º do artigo 19; caput do artigo 23; §§ 1º e 2º do artigo 24;
inciso I e par.único do artigo 31; inciso IX, §2º, do artigo 45; inciso
VII, §1º, do artigo 46; inciso II do artigo 49; par.único do artigo 59;
§§ 1º e 5º do artigo 60; §2º do artigo 67; e artigo 69; revogação do
§6º do artigo 13; §1º do artigo 19; par.único do artigo 26; incisos III,
IV e V do §1º do artigo 42; §3º do artigo 47; e §3º do artigo 62;
acréscimo do , e 'c', II, do artigo 18; par.único ao artigo 23; §§ 1º e
2º ao artigo 26; incisos XV e XVI ao artigo 29; §1º-A, incisos I a IV
e §1º-B ao artigo 42; e inciso III ao artigo 51, que passam a vigorar
com as seguintes redações:
"Art. 4º (...): IV - designar, quando entender necessário,
Delegado Observador; Art. 10. (...)
§2º Os votos por correspondência só poderão ser recolhidos
após o encerramento da votação, conforme horário informado no
Edital de Convocação por Comissão formada no dia do pleito e
composta por um fiscal de cada Chapa e um membro da CER; Art.
13. (...) §1º A CER deve ser composta por, no mínimo, 03 (três)
membros titulares e 1 (um) suplente. §5º Sob pena de nulidade,
nenhuma reunião da CER ocorrerá sem a convocação dos Representantes das Chapas que tiveram seus pedidos de registro deferidos,
não tendo eles direito a voto. Art. 16. (...) III - pleno gozo dos direitos
civis e políticos, comprovados por meio de certidões dos respectivos
órgãos. Art. 18. (...) I - (...): b) certidão das Varas Cíveis e Criminais,
Estadual e Federal, quando houver esta, do domicílio residencial do
candidato, com prazo não superior a 90 (noventa) dias da data da
emissão; II - (...): c) comprovante do domicílio residencial com prazo
não superior a 90 (noventa) dias da data do registro da candidatura;
Art. 19. (...): I - apresentação de uma lista de apoio subscrita por, no
mínimo, 5 (cinco) profissionais quando o número de profissionais
atuantes, exceto secundários, for igual ou inferior a 800 (oitocentos)
profissionais;
§ 2º Nenhum signatário da lista de apresentação de Chapa
poderá figurar como membro da CER, Mesa Receptora, Mesa Escrutinadora, candidato sob pena de indeferimento do registro. Art. 23.
Cada Mesa Receptora será composta por Presidente, Secretário, Mesário e seus respectivos suplentes.
Parágrafo único. No caso de algum membro da mesa receptora tornar-se candidato, deverá ocorrer a devida substituição. Art.
24. (...)
§1° Quando da instalação da Mesa Receptora, o CRMV fica
obrigado a garantir o direito da presença dos fiscais dos candidatos no
local de votação.
§2° Quaisquer que sejam os locais de instalação das Mesas
Receptoras, deverão ser observados todos os aspectos logísticos e
estruturais que viabilizem a realização da eleição, conforme Edital de
Convocação. Art. 26. (...) §1° Cada Mesa Escrutinadora será composta por Presidente, Secretário, seus respectivos suplentes e 3 (três)
membros escrutinadores.
2° No caso de algum membro da mesa receptora tornar-se
candidato, deverá ocorrer a devida substituição.
Art. 29. (...) XV - folha própria para assinatura de eleitores
cujos votos forem tomados em separado;
XVI - urna(s) tradicional(is) para depósito dos votos em
separado. Art. 31. (...): I - o eleitor cujo nome esteja na lista de aptos
a votar deve apresentar ao Secretário da Mesa Receptora seu documento de identificação civil ou profissional; Parágrafo único.
Quando o eleitor não constar da lista de profissionais aptos a votar, o
seu voto será tomado em separado, salvo se inadimplente. Art. 42.
(...) §1º (...): I - abrir o lacre; II - verificar se o número de cédulas
oficiais corresponde ao número de votantes;
§1º-A Declarada a regularidade da urna destinada ao recebimento dos votos em separado, deve a Mesa Escrutinadora:
I - abrir o lacre; II - verificar se o número de cédulas oficiais
corresponde ao número de votantes; III - analisar e decidir sobre os
votos em separado;
IV - misturar os votos em separado válidos com os demais;
§1º-B Findas as providências listadas nos §§ anterores, a Mesa Escrutinadora deve iniciar a apuração. Art. 45. (...) §2º (...) IX - número
de votos em separado conferidos a cada candidato; Art. 46. (...) §1º
(...)
VII - número de votos em separado conferidos a cada candidato por urna; Art. 47. (...) § 4º Havendo apenas uma chapa, esta
será eleita por escrutínio secreto e desde que, no mínimo, 30% dos
eleitores aptos a votar tenham exercido o direito de voto. Art. 49. (...):
II - não estiver assinada pelos membros da Mesa Receptora, quando
o voto for presencial e convencional; Art. 51. (...): III - for recebido
e o nome do eleitor não constar na lista de eleitores como aptos.
Art. 59. (...). Parágrafo único. O Plenário do CRMV tem 5
(cinco) dias úteis para decidir os recursos. Art. 60. (...).
§1º O Plenário do CFMV tem 5 (cinco) dias úteis para
decidir os recursos, contados da data de protocolo no CFMV do
processo eleitoral original devidamente instruído dos recursos e peças. §5º O recurso apresentado contra decisões das CERs deve ser
interposto ao CFMV quando presente a hipótese de impedimento do
Plenário do CRMV. Art. 67. (...). § 2º A Reunião Plenária Extraordinária deve se realizar no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da convocação.
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PROCESSO: 0005525-18.2012.4.03.6306
ORIGEM: Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
REQUERENTE: ANTONIA MARIA DA SILVA
PROC./ADV.: ANTÔNIO CARLOS NUNES JUNIOR OAB: SP-183
642
REQUERIDO(A): INSS
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto de decisão que inadmitiu incidente de
uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente, pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, o qual, mantendo a sentença, julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário.
Sustenta a parte requerente que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacificada no âmbito do STJ, segundo a qual é possível
a revisão do benefício previdenciário mediante a incorporação do 13º
salário no cômputo dos salários de contribuição da renda mensal
inicial, tendo em vista que, quando deferido o benefício, a legislação
vigente previa tal possibilidade.
É, no essencial, o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Inicialmente, observo que a sugerida divergência jurisprudencial não
restou comprovada. Com efeito, o recorrente não observou o regramento legal, deixando de efetuar o devido cotejo analítico, não
demonstrando, assim, a similitude fática entre as hipóteses trazidas a
confronto com díspares conclusões.
Ainda que assim não fosse, verifico que, no mérito, a parte tampouco
obteria êxito, pois a Turma Nacional de Uniformização, ao enfrentar
a matéria, editou a Súmula 60, segundo a qual "o décimo terceiro
salário não integra o salário de contribuição para fins de cálculo do
salário de benefício, independentemente da data da concessão do
benefício previdenciário."
Dessa forma, atrai-se, também, a incidência da Questão de Ordem
13/TNU, segundo a qual "não cabe Pedido de Uniformização, quando
a Jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido
do acórdão recorrido."
Ante o exposto, com fundamento no art. 7º, VII, c, do RITNU, nego
provimento ao agravo.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2015.
Min. HUMBERTO MARTINS
Presidente da Turma
PROCESSO: 0504949-63.2014.4.05.8400
ORIGEM: RN - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO
NORTE
REQUERENTE: RONALDO FERREIRA DE MELO
PROC./ADV.: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO OAB:
RN/5291
REQUERIDO(A): UNIÃO
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o incidente
de uniformização nacional suscitado pela requerente, pretendendo a
reforma de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, o qual, mantendo
a sentença, julgou improcedente o pedido de aplicação do percentual
de 13,23%, devido em virtude de a revisão geral de salários, realizada
pelas Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, que concederam reajuste diferenciado para os servidores públicos, ao instituírem o percentual de
1% acrescido do abono de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais, oitenta
e sete centavos).
É, no essencial, o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
Os arestos paradigmas trazidos pela parte são originários do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
Destarte, é cediço que a divergência com fundamento em paradigmas
oriundos de Tribunal Regional Federal não enseja a admissão do
incidente de uniformização, nos termos dos arts. 14, § 2º, da Lei
10.259/01 e 6º do RITNU.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que o STJ já possui entendimento pacificado sobre o assunto debatido na presente demanda,
conforme transcrição abaixo:
"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.REAJUSTE GERAL ANUAL (CF/88, ART. 37, X,
PARTE FINAL). REAJUSTE DE 13,23%. LEI N. 10.698/2003. VPNI. REVISÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 339/STF.
1. Os recorrentes objetivam o reajuste no percentual de 13,23%, que
corresponderia à maior Revisão Geral Anual concedida pela Vantagem Pecuniária Individual (VPI) aos servidores, durante o ano de
2003, no valor de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete
centavos) dada pela Lei n. 10.698/2003
2. O STJ já firmou compreensão no sentido de que a VPI instituída
pela Lei 10.698/03 não possui natureza de reajuste geral de vencimentos, sendo inviável sua extensão aos servidores substituídos, em
face do óbice da Súmula 339/STF: "Não cabe ao poder judiciário, que
não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia". Precedentes: AgRg no REsp
1256760/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe 12/12/2013; AgRg no AREsp 462.844/DF, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/03/2014.

3. Recurso especial não provido.(REsp 1450279/DF, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
03/06/2014, DJe 16/06/2014)"
Deste modo, incide à espécie a Questão de Ordem nº24 da TNU: Não
se conhece de incidente de uniformização interposto contra acórdão
que se encontra no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal
de Justiça, externada em sede de incidente de uniformização ou de
recursos repetitivos, representativos de controvérsia."
Ante o exposto, com fundamento no art. 7º, VII, c, do RITNU, nego
provimento ao agravo.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2015.
Min. HUMBERTO MARTINS
Presidente da Turma

Nº 34, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015
Art. 1º Revogar ad referendum do Plenário as Resoluções
CFMV nos 812 e 813, de 10 de dezembro de 2005, publicadas no
DOU de 21/12/2005, Seção 1, págs. 108 e 109, respectivamente, o
artigo 21 da Resolução CFMV nº 824, de 31 de março de 2006,
publicada no DOU de 25/4/2006 - Seção 1, págs. 77 e 78 e os incisos
XIV do artigo 3º, XV e XVI do artigo 7º da Resolução CFMV nº
856, de 30 de março de 2007, publicada no DOU 1º/08/2007. Art. 2º
Alterar o inciso III do artigo 5º da Resolução CFMV nº 856, de 30 de
março de 2007, publicada no DOU 1º/08/2007, que passa a vigorar
com a seguinte redação: "Art. 5º (...) III - estudar e relatar a matérias
que lhes forem distribuídas pela Presidência". Art. 3º Esta Resolução
entra em vigor na data de sua publicação no DOU, revogadas as
disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho

ATOS ORDINATÓRIOS
Os processos abaixo relacionados encontram-se com vistas
ao embargado para resposta:
PROCESSO: 5002069-83.2011.4.04.7210
ORIGEM: SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
EMBARGANTE: UNIÃO
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
EMBARGADO(A): GILMAR PEDRO PASQUALOTO
PROC./ADV.: MARCIELI WESCHENFELDER
OAB: SC-20350
LITISCONSORTE : FAZENDA NACIONAL
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL
PROCESSO: 0505039-51.2012.4.05.8300
ORIGEM: PE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO
EMBARGANTE:FAZENDA NACIONAL
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL
EMBARGADO(A):JOÃO LUIZ DA SILVA NETO
PROC./ADV.: PAULO EMANUEL PERAZZO DIAS
OAB: PE 20.418
PROCESSO: 0511820-26.2011.4.05.8300
ORIGEM: 1ª Turma Recursal Seção Judiciária de Pernambuco
EMBARGANTE: FAZENDA NACIONAL
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL
EMBARGADO(A):FAUSTO FELICIANO FILHO
PROC./ADV.: ANA CLÁUDIA NEIVA COELHO
OAB: PE-18189
Os processos abaixo relacionados encontram-se com vistas
ao requerido para resposta:
PROCESSO: 0502188-56.2014.4.05.8013
ORIGEM: AL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
REQUERENTE: ABIRAM DE ARAÚJO PARANHOS LOPES
PROC./ADV.: CAROLINA DE MEDEIROS AGRA
OAB: AL-6100
REQUERENTE: ADILSON JOSÉ MARTINS PAIVA
PROC./ADV.: CAROLINA DE MEDEIROS AGRA
OAB: AL-6100
REQUERENTE: JOSÉLIA DE OLIVEIRA ALVES
PROC./ADV.: CAROLINA DE MEDEIROS AGRA
OAB: AL-6100
REQUERENTE: RUBENS DE SOUZA SANTANA
PROC./ADV.: CAROLINA DE MEDEIROS AGRA
OAB: AL-6100
REQUERENTE: VICENTE JOSÉ VASCO DA SILVA
PROC./ADV.: CAROLINA DE MEDEIROS AGRA
OAB: AL-6100
REQUERIDO: FAZENDA NACIONAL
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais
.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
RESOLUÇÃO Nº 1.078, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2015
Revoga as Resoluções CFMV nos 812 e
813, de 10 de dezembro de 2005, o artigo
21 da Resolução CFMV nº 824, de 31 de
março de 2006, incisos XIV do artigo 3º,
XV e XVI do artigo 7º e altera o inciso III
do artigo 5º, todos da Resolução CFMV nº
856, de 30 de março de 2007.
O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições lhe conferidas pelo artigo 16, alínea "f", da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de
1968, combinado com o artigo 7º, XXIII, da Resolução CFMV nº
856, de 30 de março de 2007, resolve:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015022000192

MARCELLO RODRIGUES DA ROZA
Secretário-Geral

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 700, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015
Altera o prazo para pagamento da anuidade
com desconto do exercício de 2015, somente no âmbito do CRESS da 17ª Região,
com jurisdição no Estado do Espirito Santo.
O Presidente do Conselho Federal de Serviço Social, no uso
de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO os termos consubstanciados na Resolução CFESS Nº 690 de 09 de outubro de 2014, que estabelece os
patamares mínimo e máximo para a fixação da anuidade do exercício
de 2015 de pessoa física e o patamar da anuidade de pessoa jurídica,
no âmbito dos CRESS e determina outras providências;
CONSIDERANDO que as formas, condições, descontos e
patamares mínimo e máximo da anuidade do exercício de 2015,
foram estabelecidos no fórum máximo de deliberação da profissão, ou
seja, perante o XXXXIII Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado em Brasília/DF, de 18 a 21 de setembro de 2014;
CONSIDERANDO os motivos apresentados, conforme Manifestação Jurídica nº 12/2015-V, exarada pelo assessor jurídico do
CFESS Vitor Silva Alencar;
CONSIDERANDO que tal medida, relativa a prorrogação do
prazo, conforme requerido pelo CRESS da 17ª Região permitirá evitar prejuízos para os assistentes sociais interessados, sujeitos a obrigação relativa ao pagamento das anuidade de 2015;
CONSIDERANDO ainda, que a prorrogação do prazo, nessa
situação, é medida justa que preservará as condições benéficas que
foram estabelecidas e concedidas à categoria pelo fórum máximo da
categoria e atenderá ao interesse público, quanto à manutenção da
receita, que possibilita o cumprimento de ações de atribuição legal da
entidade Regional;
CONSIDERANDO a aprovação da presente Resolução "ad
referendum" do Conselho Pleno do CFESS;
CONSIDERANDO finalmente, o princípio da isonomia que
deve nortear as ações e atos praticados no âmbito dos órgãos de
fiscalização do exercício profissional devendo, os direitos e benefícios previstos, atingir, indistintamente, a todos os sujeitos ao controle exercido pelos Conselhos de Serviço Social, resolve:
Art. 1º O prazo previsto pelo inciso I, do parágrafo 1º, do
artigo 1º da Resolução CFESS nº 690 de 09 de outubro de 2014, para
pagamento da anuidade em cota única do exercício de 2015 fica
prorrogado, para a data a seguir consignada:
I - 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2015, com vencimento do
dia 5 ao dia 10 do mês de março.
Art. 2º A porcentagem prevista no inciso II, do parágrafo 2º,
do artigo 1º da Resolução CFESS nº 690 de 09 de outubro de 2014,
para pagamento da anuidade em cota única do exercício de 2015,
passa a ter a seguinte redação:
"II - fevereiro - 15% (quinze por cento);"
Art. 3º Ficam mantidos e convalidados os prazos e as porcentagens previstas pelos demais incisos dos parágrafos 1º e 2º do
artigo 1º da Resolução CFESS nº 690 de 09 de outubro de 2014.
Art. 4º A prorrogação de prazo, prevista pelo artigo 1º da
presente Resolução só se aplica e abrange os assistentes sociais inscritos na jurisdição do CRESS da 17ª Região.
Art. 5º Os demais prazos e descontos da anuidade do exercício de 2015, previstos pela Resolução CFESS nº 690/2014, permanecerão inalterados para efeito dos profissionais abrangidos pela
presente Resolução.
Art. 6º As demais disposições constantes da Resolução
CFESS Nº 690/2014, continuam em pleno vigor.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União para que surta seus regulares
efeitos de direito, devendo ser encaminhada cópia imediata ao
CRESS da 17ª Região e, em seguida, devendo ser referendada pela
próxima reunião do Conselho Pleno do CFESS.
MAURILIO CASTRO DE MATOS

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

23

Manual de Legislação do Sistema CFMV/CRMVs
SISTEMA CFMV/CRMVs

Módulo I - Regimentos

78

Res. 856/07

1

ISSN 1677-7042

N o- 11.617. Processo Administrativo nº 595/2005. Requerente: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ CRF/PI. Requerido: CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Relator: COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. Ementa: Prestação
de Contas do Exercício de 2004. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Visto, relatado e discutido o presente auto, acordam os Conselheiros
do Conselho Federal de Farmácia, por unanimidade de votos, APROVAR COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRF/PI
DO EXERCÍCIO DE 2004, nos termos do Relatório da Comissão de
Tomada de Contas do CFF e da Decisão do Plenário, que é integrante
da Ata da Sessão, que faz parte deste julgado.
N o- 11.618. Processo Administrativo nº 696/2005. Requerente: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE RONDÔNIA/ACRE - CRF/RO-AC. Requerido: CONSELHO FEDERAL DE
FARMÁCIA. Relator: COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS.
Ementa: Prestação de Contas do Exercício de 2004. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. Visto, relatado e discutido o presente auto, acordam os Conselheiros do Conselho Federal de Farmácia, por unanimidade de votos, APROVAR COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO CRF/RO-AC DO EXERCÍCIO DE 2004, nos termos do Relatório da Comissão de Tomada de Contas do CFF e da
Decisão do Plenário, que é integrante da Ata da Sessão, que faz parte
deste julgado.
N o- 11.619. Processo Administrativo nº 598/2005. Requerente: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE - CRF/RN. Requerido: CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Relator: COMISSÃO DE TOMADA DE
CONTAS. Ementa: Prestação de Contas do Exercício de 2004.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. Visto, relatado e discutido o presente auto, acordam os Conselheiros do Conselho Federal de Farmácia, por unanimidade de votos, APROVAR COM RESSALVAS A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRF/RN DO EXERCÍCIO DE
2004, nos termos do Relatório da Comissão de Tomada de Contas do
CFF e da Decisão do Plenário, que é integrante da Ata da Sessão, que
faz parte deste julgado.
N o- 11.620. Processo Administrativo nº 839/2005. Requerente: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF/SP. Requerido: CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA.
Relator: COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. Ementa: Prestação de Contas do Exercício de 2004. APROVAÇÃO. Visto, relatado
e discutido o presente auto, acordam os Conselheiros do Conselho
Federal de Farmácia, por unanimidade de votos, APROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRF/SP DO EXERCÍCIO DE 2004, nos
termos do Relatório da Comissão de Tomada de Contas do CFF e da
Decisão do Plenário, que é integrante da Ata da Sessão, que faz parte
deste julgado.
JALDO DE SOUZA SANTOS
Presidente do Conselho
PAUTA DE JULGAMENTOS DE 11 DE SETEMBRO DE 2007
O Presidente do Conselho Federal de Farmácia, no exercício
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 3.820/60, determina
a inclusão dos seguintes processos para julgamento na Sessão Plenária dos dias 25 e 26 de setembro de 2007 ou em sessões ulteriores,
a partir das 9:00 horas, a realizar-se à sede desta Autarquia Federal,
no SBS - Quadra 1 - Lote 29 - 8º andar - Edifício Seguradoras Brasília/DF, intimando as partes e os Advogados legalmente constituídos nos autos, quando for o caso, que poderão promover sustentação oral:
PROCESSO Nº: 418/2007 - CRF/CFF
RECORRENTE: ÁLVARO STARLING FREITAS
RELATORA: CÉLIA MACHADO GERVÁSIO CHAVES
RECORRIDO: CRF-MG
ADVOGADO(os)(as): CLEIDE FRANCISCO DE CARVALHO OAB/MG 58.626/ ADRIANA MARIA DA COSTA OAB/MG
73.713
PROCESSO Nº: 562/2007 - CRF/CFF
RECORRENTE: LÁZARO WEIDER LIMA DE SOUZA E
GLEICE CÉSAR FERREIRA
RELATOR: JORGE ANTÔNIO PITON NASCIMENTO
RECORRIDO: CRF-GO
ADVOGADO(os)(as): MÁRIA DE FÁTIMA OLIVEIRA
OAB/GO Nº 8.082
PROCESSO Nº: 563/2007 - CRF/CFF
RECORRENTE: FLÁVIO EDUARDO MOREIRA MARIANO
RELATOR: JORGE ANTÔNIO PITON NASCIMENTO
RECORRIDO: CRF-GO
ADVOGADO(os)(as): FLÁVIO C. DA SILVA OAB/GO Nº
14914
PROCESSO Nº: 414/2007 - CRF/CFF
RECORRENTE: GILNEI SOARES MARTINEZ
RELATOR: JORGE CAVALCANTI OLIVEIRA
RECORRIDO: CRF-RS
ADVOGADO(os)(as): BEATRIZ FRANÇA PAZ LAMEGO
OAB Nº 45.198/ CARLOS EDUARDO PINTO LAMEGO OAB Nº
27.599
PROCESSO Nº: 561/2007 - CRF/CFF
RECORRENTE: ROVENA ZAIRA MICHEL MINGHELLI
MARTINS
RELATORA: LENIRA DA SILVA COSTA
RECORRIDO: CRF-RS
ADVOGADO(os)(as): ROSÂNGELA NOBLE GARCIA
OAB/RS 15.304

PROCESSO Nº: 416/2007 - CRF/CFF
RECORRENTE: MARISTER RIGON
RELATOR: MARCO AURÉLIO SCHRAMM RIBEIRO
RECORRIDO: CRF-RS
ADVOGADO(os)(as): LIANA MARIA PREHN ZAVASCKI
OAB/RS 8.173/ LILIANA MARIA PREHN ZAVASCKI OAB/RS
50.745/ FRANCISCO PREHN ZAVASCKI OAB/RS 58.888
PROCESSO Nº: 417/2007 - CRF/CFF
RECORRENTE: MARISTER RIGON
RELATOR: MARCO AURÉLIO SCHRAMM RIBEIRO
RECORRIDO: CRF-RS
ADVOGADO(os)(as): LIANA MARIA PREHN ZAVASCKI
OAB/RS 8.173/ LILIANA MARIA PREHN ZAVASCKI OAB/RS
50.745/ FRANCISCO PREHN ZAVASCKI OAB/RS 58.888
PROCESSO Nº: 415/2007 - CRF/CFF
RECORRENTE: DANIELA CAZAUBON SOARES MARTINEZ
RELATOR: RONALDO COSTA
RECORRIDO: CRF-RS
ADVOGADO(os)(as): BEATRIZ FRANÇA PAZ LAMEGO
OAB Nº 45.198/ CARLOS EDUARDO PINTO LAMEGO OAB Nº
27.599
JALDO DE SOUZA SANTOS
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
RESOLUÇÃO Nº 860, DE 15 DE AGOSTO DE 2007
Altera dispositivos das Resoluções que especifica e dá outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, no uso da atribuição que lhe confere a alínea 'f' do
artigo 16 da Lei nº 5.517/68, resolve:
Art. 1º Acrescentar §§1º e 2º ao artigo 16 da Resolução
CFMV nº 749, de 17 de outubro de 2003, com as seguintes redações:
"§1º O profissional em débito poderá participar da eleição
como candidato, desde que requeira o parcelamento até 120 (cento e
vinte) dias antes da data do registro de candidatura da chapa".
"§2º O profissional em débito que não requerer o parcelamento no prazo estabelecido no §1º deste artigo ou que estiver em
atraso com uma ou mais parcelas só poderá participar da eleição com
a comprovação da quitação total do débito até o último dia para
registro de candidatura".
Art. 2º Acrescentar §3º e alterar a redação do caput do artigo
4º da Resolução CFMV nº 856, de 30 de março de 2007, que passam
a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 4º As Turmas, órgãos ordinários de deliberação, no
total de 02 (duas), compor-se-ão de 04 (quatro) Conselheiros Efetivos, sendo a Primeira presidida pelo Vice-Presidente e a Segunda
pelo Tesoureiro, competindo-lhes julgar em grau de recurso as seguintes matérias:"
"§3º O Secretário-Geral substituirá os Presidentes das Turmas em suas faltas ou impedimentos".
Art. 3º Alterar a redação do inciso III do artigo 20 da Resolução nº 856, de 30 de março de 2007, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
"III - receber, apreciar e decidir sobre os requerimentos de
registro de candidaturas dos membros da diretoria, conselheiros efetivos e suplentes, podendo inclusive rejeitar, de ofício, quando demonstrada a falta de condição de elegibilidade e/ou incidir inelegibilidade, podendo promover diligência quando entender necessário;"
Art. 4º Alterar a redação do §1º e acrescentar os §§4º, 5º, 6º
e 7º ao artigo 24 da Resolução CFMV nº 856, de 30 de março de
2007, que passam a vigorar com as seguintes redações:
"§1º O requerimento de registro de candidatura de chapa
deve consignar o nome dos candidatos à Diretoria Executiva com
seus respectivos cargos, a nominata dos Conselheiros Efetivos e Suplentes e o número de inscrição no Sistema CFMV/CRMVs, além de
ser instruído com os seguintes documentos:
I - termo de aquiescência em integrar a chapa;
II - cópia da carteira profissional;
III - certidão das Varas Criminais e Cíveis, Estadual e Federal, do domicílio do candidato, com prazo não superior a 30 (trinta)
dias da emissão, salvo se na própria certidão constar validade com
prazo superior;
IV - certidão negativa de débitos junto ao Sistema
CFMV/CRMVs, com prazo não superior a 30 (trinta) dias da emissão;
V - certidão de pleno gozo de direitos profissionais emitida
pelo CRMV em que possuir inscrição com prazo não superior a 30
(trinta) dias da emissão;
VI - declaração de que seu endereço se encontra atualizado
no cadastro do CRMV em que possuir inscrição principal;
VII - comprovante de licença de cargo ou função de que trata
o §2º, artigo 26, desta Resolução, quando for o caso."
"§4º Os documentos elencados nos incisos I, II, III, IV, V e
VII do §1º deste artigo deverão ser apresentados por todos os componentes da chapa e o inciso VI somente pelo candidato a Presidente."
"§5º Findo o prazo para registro de candidaturas de chapas
não será admitida a complementação ou substituição de documentos."
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"§6º Será indeferido o registro de candidatura de toda a
chapa ainda que somente um de seus membros não preencha os
requisitos de elegibilidade ou não apresente os documentos exigidos
dentro do prazo para registro de candidatura."
"§7º O pedido de desistência de candidatura de integrante de
chapa após o deferimento do registro pela Comissão Eleitoral Federal
não prejudicará o registro da chapa, desde que respeitado o quórum
mínimo estabelecido no art. 13 da Lei n 5.517/68, sendo vedada a
substituição do desistente."
Art. 5º Alterar a redação do caput do artigo 27 da Resolução
CFMV nº 856, de 30 de março de 2007, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 27. Encerrado o prazo para registro de candidatura da
chapa, o Presidente da Comissão Eleitoral Federal deverá proferir
decisão e encaminhar a respectiva relação ao Secretário-Geral do
CFMV no prazo de 03 (três) dias úteis."
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no D.O.U., revogadas as disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
EDUARDO LUIZ SILVA COSTA
Secretário-Geral

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
10ª REGIÃO
RESOLUÇÃO Nº 9, DE 5 DE SETEMBRO DE 2007
Define o Regime de votação para as eleições diretas do Corecon/MG e fixa as instruções gerais para a Realização das Eleições para Presidente e Vice-Presidente, Delegado-Eleitor, Conselheiro Federal suplente e membros do Conselho Regional de
Economia e seus respectivos suplentes.
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 10ª REGIÃO - MG, usando de suas atribuições legais,
constantes da Lei nº 1.4ll/51, Decreto nº 31.794 de17 de novembro de
1952 e Regimento Interno, art.16, alínea "a" ; e CONSIDERANDO a
necessidade de dar continuidade ao processo eleitoral direto, nos
termos do artigo 6º, da Lei n° 6.537, de 19.06.78, Lei nº 1.411/51,
Decreto nº 31.794/52 e de acordo com o Capítulo 6.4 (Procedimentos
Eleitorais) da Consolidação da Regulamentação Profissional do Economista; CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Economia
determinou que seja definido, através de Resolução de cada órgão
regional, qual regime de votação a ser adotado para o processo eleitoral de 2007/2008 pelo sistema de eleição direta; resolve:
Art. 1º - Adotar o regime de votação presencial para a
eleição direta para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Conselheiro Federal suplente, Delegado-Eleitor junto ao Cofecon e renovação do terço dos Conselheiros Regionais e seus respectivos suplentes, na forma das instruções regulamentadas na Consolidação da
Legislação da Profissão de Economista.
Art. 2º - Fica aprovado o regulamento que regerá as eleições,
o qual segue anexo a esta Resolução.
Art. 3º - Fica estabelecido o dia 31 de outubro de 2007 como
a data em que se procederá as eleições na modalidade presencial, nos
termos do anexo I, desta Resolução. Art.4º - Esta resolução entra em
vigor nesta data.
FLAVIO ANTONIO REIS DO VALLE
ANEXO I
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ELEITORAL DO
PROCESSO DE VOTAÇÃO
Art. 1º. A eleição para os cargos previstos nesta Resolução
será feita da seguinte forma:I. No que se refere à eleição presencial,
o economista poderá votar dentro do horário de 09 às 18 horas do dia
31 de outubro de 2007;II. A apuração dos votos presenciais será
efetuada no dia 31 de outubro de 2007, após o encerramento do
horário de votação presencial. Art. 2º. Em cumprimento a determinação do COFECON e em virtude dos prazos legais a serem
cumpridos, ficaram inviabilizados os votos por correspondência nas
eleições de 2007, diante da impossibilidade de se cumprir todos os
prazos e procedimentos eleitorais. Parágrafo Único - Fica estabelecido para as eleições de 2007 somente o voto presencial, na sede do
CORECON-MG. DISPOSIÇÕES FINAIS. Art.3º. Todos os procedimentos e normas referentes à eleição até o resultado serão divulgados no site: www.portaldoeconomista.org.br, assim como a lista
dos votantes. Art.4º. Após o encerramento das eleições, serão afixados no Quadro de Avisos do CORECON-MG, pelo prazo de 07
(sete) dias, o resultado e a lista dos economistas votantes no processo
eleitoral. Art.5º Os casos não previstos nesta Resolução serão solucionados pela comissão eleitoral em consonância com a legislação
em vigor.
ANEXO II
DOS DELEGADOS REGIONAIS
Art. 1º Não haverá eleição para os cargos de Delegados
Regionais no Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, em
2007. Art. 2º Na hipótese de vacância de cargo de Delegado Regional
que vier a ocorrer até a respectiva eleição, este será preenchido
através da indicação de um dos economistas registrados, pelo Presidente do Corecon-MG, indicação essa que será submetida a aprovação dos conselheiros em reunião plenária, por voto da maioria
simples dos presentes.
FLAVIO ANTONIO REIS DO VALLE
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Nº 245, quinta-feira, 23 de dezembro de 2010
Art. 8º Compete ao presidente do Conselho Gestor:
I - convocar e presidir as reuniões;
II - promover as condições necessárias à consecução das
finalidades do Conselho Gestor;
III - responsabilizar-se pelas atividades do Conselho Gestor
junto ao Plenário do Confea e ao Colégio de Presidentes;
IV - manter o Plenário do Confea informado dos trabalhos
desenvolvidos; e
V - dirimir as questões de ordem.
CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO GESTOR
Art. 9º O Conselho Gestor desenvolve suas atividades por
meio de reuniões ordinárias e extraordinárias.
Art. 10. As reuniões ordinárias do Conselho Gestor serão
realizadas no dia anterior à reunião do Colégio de Presidentes na
mesma cidade que sediará o evento.
Parágrafo único. A convocação de reunião ordinária é encaminhada por meio eletrônico aos integrantes do Conselho Gestor
com antecedência mínima de cinco dias da data de sua realização.
Art. 11. A reunião extraordinária poderá ser convocada mediante apresentação de justificativa e pauta pré-definida.
Parágrafo único. A convocação de reunião extraordinária será encaminhada por meio eletrônico aos integrantes do Conselho
Gestor com antecedência mínima de três dias da data de sua realização.
Art. 12. O quorum para instalação e para funcionamento de
reunião do Conselho Gestor corresponde ao número inteiro imediatamente superior à metade de seus integrantes.
Art. 13. O Conselho Gestor pode contratar consultoria externa.
Art. 14. Os documentos encaminhados para apreciação do
Conselho Gestor serão distribuídos pelo presidente aos integrantes
para análise e relato.
Art. 15. Durante a reunião, o integrante do Conselho Gestor
deverá relatar o documento a ele distribuído de forma clara, concisa,
objetiva e legalmente fundamentada, emitindo relatório e voto fundamentado.
Art. 16. Encerrada a discussão, o presidente apresenta proposta de encaminhamento para votação.
§ 1º O Conselho Gestor decide por maioria simples.
§ 2º Em caso de empate, prevalece o voto do presidente do
Conselho Gestor.
Art. 17. As decisões exaradas pelo Conselho Gestor serão
encaminhadas ao Confea ou ao Colégio de Presidentes para conhecimento, providências ou apreciação, conforme o caso.
Art. 18 O projeto ou plano de melhoria deverá ser pautado
na primeira reunião do Conselho Gestor subsequente a data de seu
protocolo.
§ 1º O Conselho Gestor, caso entenda necessário, poderá
encaminhar o projeto ou plano de melhoria para análise técnica da
unidade competente do Confea, para subsidiar sua decisão.
§ 2º Após a deliberação do Conselho Gestor sobre o projeto
ou plano de melhoria, a solicitação será encaminhada à Comissão
Permanente competente para deliberação e, posteriormente, ao Plenário do Confea que decidirá a matéria, formalizando convênio, observadas às exigências fixadas em legislação específica, em caso de
aprovação.
Art. 19. O Conselho Gestor, para desempenho de suas competências, contará com assistência técnico-administrativa das unidades organizacionais do Confea.
§ 1º A assistência administrativa será realizada pela unidade
organizacional responsável pelo relacionamento institucional do Confea.
§ 2º A assistência técnica, que envolver orientação, análise e
auditoria dos aspectos institucionais, jurídicos, financeiros e metodológicos dos projetos e de sua execução, será realizada pela unidade
organizacional conforme competência fixada em regulamento específico.
§ 3º Os procedimentos técnico-administrativo para acompanhamento e execução dos projetos e para auditoria dos resultados
esperados serão realizados com o apoio dos Creas, conforme projeto
aprovado e legislação específica.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
RETIFICAÇÕES
N o- 14.987. No Acórdão N o- 14916 de 17 de dezembro de 2010,
publicado no DOU de 17 de dezembro de 2010, Seção 1, página 216,
aonde se lê: "Processo N o- 3535/2010", leia-se: "3533".

Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos,
em conhecer e, por maioria, dar provimento ao recurso interposto
pelo apelante, reformando a decisão do Conselho de origem, que lhe
aplicou a pena de "Censura Pública em Publicação Oficial", prevista
na letra "c", do artigo 22, da Lei 3.268/57, para ABSOLVIÇÃO,
descaracterizando infração aos artigos 63 e 65 do Código de Ética
Médica (Resolução CFM N o- 1.246/88, DOU 26.01.1988), nos termos
do Voto Divergente do Conselheiro Gerson Zafalon Martins. Brasília,
06 de outubro de 2010. ABDON JOSÉ MURAD NETO, Presidente
da Sessão; GERZON ZAFALON MARTINS, Voto Divergente/Vencedor.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM N o- 4262-103/2009 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande
do Norte (Processo N o- 005/2003). Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM
os Conselheiros membros da 1ª Câmara do Tribunal Superior de Ética
Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos,
em conhecer e, por maioria, negar provimento ao recurso interposto
pelos recorrentes, mantendo a Sentença Terminativa sem análise do
mérito, extinguindo a pretensão punitiva dos recorridos, em decorrência da prescrição, nos termos do voto do Sr. Conselheiro Relator.
Brasília, 06 de outubro de 2010. HERMANN ALEXANDRE VIVACQUA VON TIESENHAUSEN, Presidente da Sessão; ROBERTO LUIZ D'AVILA, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM N o- 3849-096/2009 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Processo N o- 0420/2006). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da 5ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela apelante,
mantendo a decisão do Conselho de origem, que ABSOLVEU os
apelados, nos termos do voto do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 10
de novembro de 2010. LUIZ NÓDGI NOGUEIRA FILHO, Presidente da Sessão; EDEVARD JOSÉ DE ARAÚJO, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM N o- 1043/2010 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais
(Processo N o- 1504/2008). Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da 4ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo apelante,
mantendo, por maioria, a decisão do Conselho de origem, que lhe
aplicou a pena de "CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL", prevista na letra "c", do artigo 22, da Lei 3.268/57, por
unanimidade por infração aos artigos 55 e 63 do Código de Ética
Médica (Resolução CFM N o- 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos fatos
também estão previstos nos artigos 30 e 38 do Código de Ética
Médica (Resolução CFM N o- 1.931/09, DOU 13.10.2009), e por maioria por infração ao artigo 65 do Código de Ética Médica (Resolução
CFM N o- 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos fatos também estão previstos no artigo 40 do Código de Ética Médica (Resolução CFM N o1.931/09, DOU 13.10.2009), extinguindo a punibilidade em relação
aos artigos 2º e 4º do Código de Ética Médica (Resolução CFM N o1.246/88, DOU 26.01.1988), nos termos do voto divergente do Conselheiro José Fernando Maia Vinagre. Brasília, 10 de novembro de
2010. (data do julgamento) DESIRÉ CARLOS CALLEGARI, Presidente da Sessão; JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE, Voto Divergente/Vencedor.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM N o- 2030/2010 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
(Processo N o- 1679/2006). Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da 4ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em
conhecer e, por maioria, dar provimento parcial ao recurso interposto
pelo apelante, reformando a decisão do Conselho de origem, que
absolveu o apelado, para aplicar-lhe a pena de "CENSURA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO", prevista na letra "b" do
artigo 22, da Lei 3.268/57, por infração ao artigo 65 do Código de
Ética Médica (Resolução CFM N o- 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos
fatos também estão previstos no artigo 40 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM N o- 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto
do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 10 de novembro de 2010. (data
do julgamento) RENATO MOREIRA FONSECA, Presidente da Sessão; EMMANUEL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI, Relator.
JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE
Corregedor

N o- 14.983. No Acórdão N o- 14824 de 17 de dezembro de 2010,
publicado no DOU de 17 de dezembro de 2010, Seção 1, página 215,
aonde se lê: "N o- 14.824", leia-se: "14.984".

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA

N o- 14985. No Acórdão N o- 14825 de 17 de dezembro de 2010,
publicado no DOU de 17 de dezembro de 2010, Seção 1, página 215,
aonde se lê: "N o- 14.825", leia-se: "14.986".

RESOLUÇÃO N o- 969, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ACORDÃOS DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010
RECURSO EM PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM N o- 8024-200/2008 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (Processo N o- 30/2003). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros da 3ª Câmara do Tribunal Superior de Ética

Altera dispositivos das Resoluções que especifica.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
alínea "f", artigo 16, da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968,
resolve:
Art. 1º Alterar o caput do artigo 1º, os §§1º, 2º e 3º do artigo
2º do Anexo I, todos da Resolução CFMV nº 677, de 14 de dezembro
de 2000, publicada no DOU de 17-1-2001, Seção 1, pg.52, que
passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 1º Aprovar na íntegra o Estatuto do Prêmio Professor
Paulo Dacorso Filho, constante do Anexo I desta Resolução".

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012010122300171
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"§ 1º A placa será confeccionada com os seguintes dizeres:
O Conselho Federal de Medicina Veterinária outorga o Prêmio Professor Paulo Dacorso Filho - (ano) ao (nome do agraciado) pelos
relevantes serviços prestados à ciência veterinária e ao desenvolvimento agropecuário do País, conforme o caso, gravados em placa
de aço escovado, com corrosão, letras em tinta epóxi, em baixo
relevo, impressão em cores 4/0, policromia, medindo 28 X 21cm,
entregue com estojo próprio de 32 X 26 cm, com berço para placa,
revestido a caráter interna e externamente.
§ 2º A medalha será constituída com a efígie do Professor
Paulo Dacorso Filho, símbolo da Medicina Veterinária, sigla CFMV e
a inscrição com o nome do Professor Paulo Dacorso estampada em
superfície de latão, chapa nº 8 (1/6), redonda com 50 mm de diâmetro, sendo na face frontal (anverso) estampado o símbolo da Medicina Veterinária, este circundado, na parte superior, pela inscrição
"Prêmio", centralizada, e na parte inferior a inscrição "Professor Paulo Dacorso Filho", também centralizada. No verso conterá uma gravação manuscrita com a inscrição: "Prêmio Professor Paulo Dacorso
Filho e o ano da outorga", alinhados, jateada e banhada a ouro mil,
com polimento na parte superior e fita de seda chamalotada nas cores
verde e amarelo acondicionada em estojo revestido em tecido próprio.
§ 3º O Bóton especial de lapela será em latão estampado,
banhado em ouro mil, medindo 15,5 mm de diâmetro e 1 mm de
espessura, confeccionado com a efígie do Professor Paulo Dacorso
Filho, sigla CFMV e a inscrição com o nome do Prêmio Professor
Paulo Dacorso Filho."
Art. 2º Alterar os §§1º, 2º e 3º do artigo 2º, Anexo I, da
Resolução CFMV nº 870, de 10 de dezembro de 2007, publicada no
DOU de 31-12-2007, Seção 1, pg.137, que passam a vigorar com as
seguintes redações:
"§ 1º A placa será confeccionada com os seguintes dizeres:
O Conselho Federal de Medicina Veterinária outorga o Prêmio Professor Octávio Domingues - (ano) ao (nome do agraciado) pelos
relevantes serviços prestados a zootecnia e ao desenvolvimento agropecuário do País, conforme o caso, gravados em placa de aço escovado, com corrosão, letras em tinta epóxi, em baixo relevo, impressão em cores 4/0, policromia, medindo 28 X 21cm, entregue com
estojo próprio de 32 X 26 cm, com berço para placa, revestido a
caráter interna e externamente.
§ 2º A medalha será constituída com a efígie do Professor
Octávio Domingues, sigla CFMV e a inscrição com o nome do
Professor Octávio Domingues estampada em superfície de latão, chapa nº 8 (1/6), redonda com 50 mm de diâmetro, sendo na face frontal
(anverso) estampado o símbolo da Zootecnia, este circundado, na
parte superior, pela inscrição "Prêmio", centralizada, e na parte inferior a inscrição "Professor Octávio Domingues", também centralizada. No verso conterá uma gravação manuscrita com a inscrição:
"Prêmio Professor Octávio Domingues e o ano da outorga", alinhados, jateada e banhada a ouro mil, com polimento na parte superior e fita de seda chamalotada nas cores verde e amarelo- acondicionada em estojo revestido em tecido próprio.
§ 3º O Bóton especial de lapela será em latão estampado,
banhado em ouro mil, medindo 15,5 mm de diâmetro e 1 mm de
espessura, confeccionado com a efígie do Professor Octávio Domingues, sigla CFMV e a inscrição com o nome do Prêmio Professor
Octávio Domingues."
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU, revogadas as disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Presidente
JOAQUIM LAIR
Secretário-Geral
RESOLUÇÃO N o- 973, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010
Altera dispositivos das Resoluções que especifica.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
alínea "f", artigo 16, da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968,
resolve:
Art. 1º Alterar o parágrafo único, artigo 2º, da Resolução
CFMV nº 878, de 15 de fevereiro de 2008, publicada no DOU de 252-2008, Seção 1, pg.100, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. A não regularização acarretará lavratura do
competente Auto de Infração, por ausência do profissional, e a lavratura de Autos de Multa nos valores definidos no artigo 2º da
Resolução CFMV nº 682, de 16 de março de 2001."
Art. 2º Alterar o §1º, artigo 8º, da Resolução CFMV nº 935,
de 10 de dezembro de 2009, publicada no DOU de 18-2-2010, Seção
1, pg.125, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1º A solicitação de registro do título de especialista deve
ser efetivada em prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar
da data de sua concessão pelas sociedades, associações e colégios
habilitados. O CRMV, após a análise da documentação apresentada e
constatada a sua autenticidade, emitirá um parecer conclusivo sobre o
registro do título de Médico Veterinário Especialista ou Zootecnista
Especialista, e submeterá à aprovação de uma das Turmas do
CFMV."
Art. 3º Acrescentar os incisos IV e V ao artigo 4º da Resolução CFMV nº 856, de 30 de março de 2006, publicada no DOU
de 1º-8-2007, Seção 1, pgs.69 a 71, com as seguintes redações:
"IV - reconhecimento, aprovação, modificação ou suspensão
de Programa de Residência Médico Veterinária;"
"V - registro de Comissões de Ética no Uso de Animais CEUAS."

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Art. 4º Alterar os incisos VII e VIII, artigo 14, e inciso V,
artigo 22, todos da Resolução CFMV nº 824, de 31 de março de
2006, publicada no DOU de 25-4-2006, Seção 1, pgs.77 e 78, que
passam a vigorar com as seguintes redações:
"VII - os processos de reconhecimento de Programa de Residência Médico Veterinária, com parecer favorável da Comissão Nacional de Residência em Medicina Veterinária, serão encaminhados à
Presidência do CFMV para apreciação por uma das Turmas do
CFMV;"
"VIII - os Programas de Residência Médico Veterinária aprovados serão publicados no Diário Oficial da União."
"V - sugerir modificações ou propor a uma das Turmas do
CFMV a suspensão do reconhecimento dos programas que não estiverem de acordo com suas normas e determinações."
Art. 5º Alterar os incisos I a VI, artigo 1º, da Resolução
CFMV nº 905, de 11 de maio de 2009, publicada no DOU de 12-52009, Seção 1, pg.196, que passam a vigorar com as seguintes redações:
"I - Assessor Administrativo.......................................até R$
12.000,00 (doze mil reais)
II - Assessor Jurídico..................................................até R$
10.000,00 (dez mil reais)
III - Assessor de Comunicação...................................até R$
8.000,00 (oito mil reais)
IV - Assessor da Presidência 01.................................até R$
6.000,00 (seis mil reais)
V - Assessor da Presidência 02..................................até R$
5.000,00 (cinco mil reais)
VI - Assessor Parlamentar.........................................até $
4.000,00 (quatro mil reais)"
Art. 6º Alterar o caput do artigo 29 e o caput do artigo 31,
incluir a alínea "e" ao inciso II e o §4º ao artigo 31, todos da
Resolução CFMV nº 680, de 15 de dezembro de 2000, publicada no
DOU de 10-4-2001, Seção 1, pgs.46 a 51, e alterar o caput do artigo
1º da Resolução CFMV nº 968, de 8 de outubro de 2010, publicada
no DOU de 11-10-2010, Seção 1, pg.138, que passam a vigorar com
as seguintes redações:
"Art. 29. A pessoa jurídica ou a ela comparada, inclusive o
microempreendedor individual criado pela Lei Complementar nº 128,
de 19 de dezembro de 2008, que exercer atividades previstas nos
artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517, de 1968, e 3º da Lei nº 5.550, de 1968,
está obrigada a se registrar no Conselho de Medicina Veterinária de
sua jurisdição."
"Art. 31. Para o registro da pessoa jurídica e do microempreendedor individual no Conselho de Medicina Veterinária, correspondente à região onde ela estiver atuando, proceder-se-á da seguinte
forma:
II - (…)
e) certidão, expedida pela Receita Federal do Brasil, na qual
conste o comprovante de inscrição e situação cadastral do microempreendedor individual.
§ 4º A exigência da alínea "a" do inciso II não se aplica ao
microempreendedor individual e a exigência da alínea "e" não se
aplica à pessoa jurídica".
"Art. 1º O valor da anuidade de pessoa física e do microempreendedor individual, para o exercício de 2011, será de R$
290,00 (duzentos e noventa reais)".
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU, revogadas as disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Presidente
JOAQUIM LAIR
Secretário-Geral
RESOLUÇÃO N o- 974, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010
Insere parágrafo único ao artigo 1º da Resolução CFMV nº 664, de 10 de agosto de
2000, publicada no DOU de 3/11/2000, Seção 1, pg.44.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 16,
alínea "f", da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968;
considerando a distribuição de receita entre os Conselhos
Federal e Regionais de Medicina Veterinária definida nas alíneas "e",
"f", "g" e "h", artigo 29, e alíneas "a", "b", "c" e "d", artigo 30, da Lei
nº 5.517, de 1968;
considerando a competência definida no artigo 31 da Lei nº
5.517, de 1968, combinado com artigo 2º da Lei nº 11.000, de 15 de
dezembro de 2004; resolve:
Art. 1º Acrescentar parágrafo único ao artigo 1º da Resolução CFMV nº 664, de 2000, publicada no DOU de 3 de novembro de 2000, Seção 1, página 44, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. O percentual de 25% (vinte e cinco por
cento) de receitas que devem ser repassadas pelos CRMVs ao CFMV
compreende:
I - taxa de expedição de carteira profissional;
II - taxa de substituição ou obtenção de 2ª via de carteira
profissional;
III - taxa de inscrição de pessoa física, prima e secundária;
IV - taxa de registro de pessoa jurídica;
V - taxa de registro de título de especialista;
VI - taxa de certificado de regularidade;
VII - taxa de anotação e renovação de responsabilidade técnica;
VIII - anuidades de pessoas físicas e jurídicas, inclusive a
primeira;

IX - multas aplicadas pelos CRMVs, tais como multa eleitoral, multa decorrente de autuações, multa sobre exercício ilegal da
profissão e outras fixadas pelo CFMV;
X - a renda de certidões expedidas pelos CRMVs".
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação no DOU.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
JOAQUIM LAIR
Secretário-Geral
RESOLUÇÃO N o- 975, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010
Reinstitui o Programa de Parcelamento de
Débitos Fiscais no âmbito do Sistema
CFMV/CRMVs, destinado à regularização
de débitos de anuidades, multas, taxas,
emolumentos e demais créditos, e dá outras
providências.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições e competências estabelecidas
na alínea "f", artigo 16, da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968,
combinado com a alínea "f", artigo 22, do Decreto nº 64.704, de 17
de junho de 1969;
Considerando o êxito do Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais instituído pela Resolução CFMV nº 924, de 13 de
novembro de 2009;
considerando a necessidade de assegurar condições de manutenção da regularidade das inscrições e o pleno exercício da medicina veterinária e da zootecnia pelos profissionais;
considerando os requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal previsto no artigo 11 da Lei Complementar nº 101, de
2000;
considerando que, nos termos do artigo 2º da Lei 11.000, de
15 de dezembro de 2004, os Conselhos Federais de Fiscalização de
Profissões Regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar e executar
as contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem
como as multas e os preços de serviços relacionados com suas atribuições legais, que constituem receitas próprias; e
considerando o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, nos Autos do Processo nº nº 003.314/2007-3, no qual
exarou determinação para que Conselho de Fiscalização Profissional
examine as solicitações de quitação fracionada dos débitos à luz dos
princípios da economicidade, racionalização administrativa e eficiência, levando em consideração que o seu acatamento quase sempre se
revela medida mais vantajosa para os cofres públicos, RESOLVE:
Art. 1º Fica reinstituído o Programa de Parcelamento de
Débitos Fiscais dos Conselhos de Medicina Veterinária, destinado a
promover a regularização de créditos do Sistema CFMV/CRMVs,
referentes a anuidades, multas, taxas, emolumentos e demais créditos
das pessoas físicas e jurídicas com vencimento até 31/12/2008, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.
Art. 2º O ingresso no Programa de Parcelamento de Débitos
Fiscais dar-se-á por opção escrita do interessado inscrito no Sistema
CFMV/CRMVs, que fará jus a regime especial de parcelamento dos
débitos fiscais a que se refere o artigo 1º.
§ 1º O parcelamento do débito deverá ser solicitado pelo
interessado até o último dia útil do mês de junho de 2011.
§ 2º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento em caso de não manifestação do CRMV no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data da protocolização do pedido.
§ 3º O parcelamento de débitos será feito mediante assinatura do Termo de Confissão Irretratável e Reconhecimento do Valor
da Dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
§ 4º O sistema gerenciador do parcelamento eletrônico, considerando as informações fornecidas pelo interessado, gerará automaticamente os boletos, para impressão no próprio sítio eletrônico,
com vencimento no último dia útil de cada mês
§ 5º Os débitos existentes em nome do optante sofrerão:
I - multa de 10% (dez por cento);
II - juros de 1% (um por cento) ao mês;
III - correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-IPCA, até a adesão ao parcelamento, sendo que
os acréscimos serão calculados sobre o valor do débito corrigido;
IV - redução progressiva dos encargos moratórios de acordo
com o número de parcelas, na seguinte proporção:
Quant. de Parcelas
ÚNICA
2a6
7 a 12
13 a 18
19 a 24

Desconto Multa
100,00%
60,00%
40,00%
30,00%
20,00%

Desconto Juros
100,00%
60,00%
40,00%
30,00%
20,00%

V - acréscimo do valor da taxa de cobrança do boleto bancário.
§ 6º No caso de parcelamento de débito ajuizado, o devedor
pagará as custas, emolumentos e honorários advocatícios de 10% (dez
por cento), o que importará na suspensão da execução fiscal.
§ 7º O valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais).
§ 8º No caso de débito inscrito em Dívida Ativa, a adesão
abrangerá, inclusive, os encargos legais que forem devidos.
§ 9º Vencida uma parcela, incidirão sobre o seu valor:
I - multa de acordo com as Resoluções que disciplinam o
pagamento das anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas de cada
Exercício;
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II - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;
III - correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-IPCA, para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento;
IV - a correção monetária e os juros de mora serão calculados após acréscimo do valor da multa.
§ 10. Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa por
força do disposto no inciso IV, artigo 151, do Código Tributário
Nacional (Lei nº 5.172, de 1966), a inclusão dos respectivos débitos
no Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais implicará dispensa
dos juros de mora incidentes até a data de opção, condicionada ao
encerramento do feito por desistência expressa e irrevogável da respectiva ação judicial e de qualquer outra, bem assim à renúncia do
direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a ação.
§ 11. Os débitos em fase de execução poderão integrar o
Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais, caso em que o Regional deverá requerer ao Juízo a suspensão do processo até o cumprimento do acordo. Havendo bloqueio judicial, o Jurídico só peticionará requerendo o desbloqueio com o pagamento da metade do
valor executado à vista e o restante para 30 (trinta) dias e, quando
houver qualquer informação referente à transferência de valores, o
parcelamento não poderá ser realizado.
§ 12. Não poderão aderir ao Programa reinstituído por esta
Resolução os interessados que tiverem sido excluídos do Programa
instituído pela Resolução CFMV nº 924, de 2009.
Art. 3º A opção pelo Programa de Parcelamento de Débitos
Fiscais sujeita o interessado inscrito no Sistema CFMV/CRMVs
a(o):
I - renúncia expressa ao direito de ação sobre o débito objeto
do parcelamento, inclusive desistência de ações judiciais eventualmente ajuizadas e lides administrativas, assim como o direito à eventual repetição do indébito tributário;
II - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas; e
III - pagamento das parcelas do débito, bem assim dos tributos e das contribuições com vencimentos posteriores a 1º de janeiro
de 2009.
§ 1º A opção pelo Programa de Parcelamento de Débitos
Fiscais exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos eventualmente concedidos pelos CRMVs.
§ 2º A opção implica manutenção automática dos gravames
decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas
ações de execução fiscal.
§ 3º A inclusão de débitos no parcelamento de que trata esta
Resolução não implica novação de dívida.
§ 4º Na hipótese em que o valor depositado exceda o valor
do débito após o atendimento dos termos desta Resolução, o saldo
remanescente será levantado pelo sujeito passivo.
Art. 4º O Interessado optante pelo Programa de Parcelamento
de Débitos Fiscais será dele excluído nas seguintes hipóteses, mediante ato do Conselho Regional:
I - inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas
no artigo 3º;
II - pedido de cancelamento da inscrição ou registro;
III - concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei
nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992;
IV - prática de qualquer procedimento tendente a subtrair
receita da concedente, mediante simulação de ato;
V - decisão definitiva, na esfera judicial, total ou parcialmente desfavorável ao interessado, relativa ao débito referido no
artigo 1º e não incluído no Programa de Parcelamento de Débitos
Fiscais, salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias, contado
da ciência da referida decisão.
§ 1º A falta de pagamento de 2 (duas) parcelas, sucessivas
ou alternadas, implicará a imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa
ou o prosseguimento da execução, vedado o reparcelamento.
§ 2º A exclusão do interessado do Programa de Parcelamento
de Débitos Fiscais implicará exigibilidade imediata da totalidade do
crédito confessado, parcelado e ainda não pago.
§ 3º O interessado, uma vez rescindido o parcelamento, deverá se dirigir ao CRMV para regularização de sua situação.
§ 4º A exclusão, nas hipóteses dos incisos I e II deste artigo,
produzirá efeitos a partir do mês subsequente àquele em que for
cientificado o contribuinte.
Art. 5º Os CRMVs deverão envidar todos os esforços necessários para ampla divulgação desse programa de regularização
junto aos seus devedores.
Art. 6º Aplica-se, subsidiariamente, ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais do Sistema CFMV/CRMVs a Lei nº
11.941, de 2009.
Art. 7º A presente Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
JOAQUIM LAIR
Secretário-Geral
RESOLUÇÃO N o- 976, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010
Julga a Prestação de Contas anual do
CRMV-RN.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições que lhe conferem a alínea "f",
artigo 16, e o parágrafo único, artigo 37, da Lei nº 5.517, de 23 de
outubro de 1968, combinada com o inciso X, artigo 3º, da Resolução
CFMV nº 856, de 30 de março de 2007, e o §1º, artigo 2º, da
Instrução Normativa TCU nº 63, de 01 de setembro de 2010;
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Nº 100, quarta-feira, 28 de maio de 2014
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
RESOLUÇÃO Nº 1.055, DE 9 DE MAIO DE 2014

Art. 25-A. Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário
do CFMV".
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho

Altera as Resoluções CFMV nº 723, de 13
de outubro de 2002; nº 591, de 26 de junho
de 1992; nº 856, de 1º de agosto de 2007; e
nº 964, de 27 de agosto de 2010, e dá
outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "f",
artigo 16, da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, resolve:
Art. 1º Alterar os incisos I, III, IV, VI, VIII e IX e revogar
os incisos II e VII, todos do artigo 3º da Resolução CFMV nº 723,
publicada no DOU de 13/11/2002 (S.1,p.100), que passam a vigorar
com as seguintes redações:
"Art. 3º (...)
I - analisar e emitir parecer conclusivo de todos os processos
de prestação de contas anuais (CFMV e CRMVs) a serem apreciados
pelo Plenário, os quais ficarão à disposição do controle externo pelo
prazo previsto em lei;
III - avaliar e emitir parecer quanto ao controle contábil,
financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial do CFMV, desde
que solicite formalmente ao Presidente do CFMV a disponibilização
dos documentos com a devida antecedência;
IV - verificar o recebimento das rendas integrantes da receita, concomitantemente à análise citada no inciso I;
VI - requisitar, a qualquer área do CFMV, informações, esclarecimentos, comprovações e todos os demais elementos que julgar
necessários à boa, plena e fiel execução dos encargos específicos da
CTC, podendo ainda solicitar à Presidência eventual assessoramento
técnico, quando indispensável;
VIII - examinar a regularidade dos processos de aquisições,
alienações e de baixa de bens patrimoniais, emitindo parecer;
IX - elaborar relatório conclusivo, sucinto, ao término do
mandato, abordando as ocorrências havidas durante a sua gestão, para
aprovação por parte do Plenário do CFMV em sua última sessão do
ano, e posterior encaminhamento à nova CTC, quando de sua eleição".
Art. 2º Alterar a alínea 'v' do artigo 11, alínea 'l' do artigo 13,
alínea 'h' do artigo 14 e caput do artigo 56, todos da Resolução
CFMV nº 591, publicada no DOU de 27/10/1992 (S.1, p.15086 a
15089), que passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 11 (...)
v) levar à apreciação do Plenário, até 30 (trinta) de outubro,
o plano de atividades a ser executado no exercício seguinte, identificando no plano estratégico os projetos, iniciativas e resultados
esperados.
Art. 13 (...)
l) participar, juntamente com o Tesoureiro, na elaboração da
proposta e eventuais reformulações orçamentárias do Conselho, sob a
coordenação do Presidente;
Art. 14 (...)
h) participar, juntamente com o Secretário-Geral, na elaboração da proposta e eventuais reformulações orçamentárias do Conselho, sob a coordenação do Presidente;
Art. 56. A Comissão de Tomada de Contas destina-se a
emitir relatório e voto ao Plenário do CRMV sobre prestação de
contas anual e outras medidas que se entenderem necessárias ao
desempenho de suas funções".
Art. 3º Alterar o inciso XIII, artigo 9º, e inciso IX, artigo 10,
da Resolução CFMV nº 856, publicada no DOU de 1/8/2007 (S.1,
p.69 a 71), que passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 9º (...)
XIII - participar, juntamente com o Tesoureiro, na elaboração
da proposta e eventuais reformulações orçamentárias do Conselho,
sob a coordenação do Presidente;
Art. 10 (...)
IX - participar, juntamente com o Secretário-Geral, na elaboração da proposta e eventuais reformulações orçamentárias do Conselho, sob a coordenação do Presidente".
Art. 4º Alterar a Resolução CFMV nº 964, publicada no
DOU de 26/11/2010 (Seção 1, pg.159/160), mediante a revogação do
§2º do artigo 4º e do §2º do artigo 11; a alteração do inciso I, artigo
16; alteração do caput e inciso II do artigo 17; inserção do inciso V
ao artigo 17; inserção do artigo 18-A; alteração do artigo 19; e
inserção dos artigos 21-A e 25-A, que passam a vigorar com as
seguintes redações:
"Art. 16. (...):
I - 30 (trinta) dias para viabilização de palestrante(s);
Art. 17. Os pedidos formulados ao CFMV para realização ou
participação em eventos devem estar acompanhados das seguintes
informações e documentos:
II - justificativa técnica, contábil e financeira para o nãocusteio, pelo próprio Regional, da despesa;V - plano de atividades do
exercício a que se refere o evento;
Art. 18-A. O pedido de apoio financeiro para realização de
eventos também será arquivado quando não constar do plano de
atividades do exercício de sua realização pelo Regional.Art. 19. As
solicitações relativas aos incisos II e III do artigo 16 serão submetidas
ao Plenário do CFMV.
Art. 21-A. O deferimento do pedido resultará na formalização do respectivo Termo de Cooperação.
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CÁSSIO VALENDORF XAVIER MONTEIRO
Diretor Presidente

ANTÔNIO FELIPE P. F. WOUK
Secretário-Geral

FÁBIO BARBIERI
Diretor Secretário

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

DECISÃO DA DIRETORIA N o- 1, DE 23 DE MAIO DE 2014

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 256, DE 21 DE MAIO DE 2014
Altera os prazos estabelecidos na Resolução Normativa nº 203 de 26/05/2006.
O Conselho Federal de Química, no uso das atribuições que
lhe confere a letra f do artigo 8º da Lei nº 2.800 de 18/06/56;
Considerando a necessidade de compatibilizar o exercício de
mandatos no Conselho Federal de Química com as atividades dos
profissionais que exercem tais mandatos, visto serem os mesmos,
honoríficos;
Considerando a necessidade de padronização dos períodos
para a eleição dos Presidentes de Regionais e do Conselho Federal,
com os períodos para a eleição dos Conselheiros Federais;
Considerando a necessidade de ampliação dos prazos fixados
no artigo 5º da Resolução Normativa nº 203 de 26/05/2003, para que
ocorra essa compatibilização, resolve:
Artigo 1º - A Assembléia de Delegados Eleitores a que se
refere o artigo 5º da Resolução Normativa nº 203 de 26/05/2006, será
realizada anualmente, de 90 a 180 dias antes do término dos mandatos dos Conselheiros.
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor, na data de sua
publicação no DOU, revogadas as disposições em contrário.
JESUS MIGUEL TAJRA ADAD
Presidente do Conselho
ROBERTO LIMA SAMPAIO
1º Secretário

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
DA 22ª REGIÃO
RESOLUÇÃO Nº 150, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013
O Conselho Regional de Serviço Social do Estado do Piauí
CRESS/PI através da Comissão de Avaliação de Desempenho, devidamente instituída através da Portaria Nº 03/2014, torna pública a
Resolução nº 150/13A, de 18 de outubro de 2013 que institui a
aprovação do Plano de Cargos Carreira e Remuneração dos empregados públicos do CRESS 22ª Região.
SOLANGE MARIA TEIXEIRA
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA
DA 5ª REGIÃO
DECISÃO PLENÁRIA Nº 1, DE 26 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a manutenção do processo
eleitoral, referenda a Decisão Diretoria nº
01/2014 e dá outras providências.
O Plenário do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia
da 5ª Região - CRTR 5ª Região/SP, no uso de sua competência
regimental e Considerando o que dispõe os artigos 53 a 55, da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, quanto a anulação, revogação e
convalidação dos atos administrativos; Considerando o funcionamento do CRTR da 5ª Região - São Paulo, está com uma Administração
coerente, transparente e regular, sob o ponto de vista da eficiência e
financeira e que não há qualquer motivação necessário que implique
num ato de intervenção; Considerando que a anulação do processo
eleitoral não respeitou as normas legais e nem da decisão judicial do
MM Juiz da 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo;
Considerando que há fortes indícios de manobras política para se
realizar ato de intervenção no Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia da 5ª Região, sem que haja uma fundamentação plausível
e real; Considerando tudo o que foi lançado no Relatório Conclusivo
dos novos membros da Comissão Eleitoral do CRTR de São Paulo;
Considerando que não há qualquer comprometimento do Calendário
Eleitoral sob o ponto de vista das eleições e do mandato que terá seu
termo final em setembro do corrente ano, resolve:
Art. 1º. Referendar integralmente a Decisão Diretoria nº
01/2014, que deliberou pela manutenção do processo eleitoral do
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região, e determinar a continuidade do certame diante de sua legalidade e transparência.
Art. 2º. Aprovar o novel e profícuo Relatório conclusivo da
hodierna Comissão Eleitoral, para com isso torna válido todos os atos
já praticados até o momento, salvo aqueles que são contrários à lei,
aos princípios da Administração Pública e aos princípios gerais de
direitos.
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Art. 3º. Determinar que se notifique a Ordem dos Advogados
do Brasil, o Ministério Público Federal e a Assembleia legislativa do
Estado de São Paulo para que indiquem um representante, caso seja
possível, para fiscalizar e observar todos os trabalhos do processo
eleitoral e as Eleições do CRTR da 5ª Região.

Dispõe sobre a manutenção do processo
eleitoral e dá outras providências.
A Diretoria Executiva do Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia da 5ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e Considerando que o Presidente em exercício convocou as
eleições para renovação do 5º Corpo de Conselheiros efetivos e suplentes do CRTR da 5ª Região, nos termos do § 4º, do art. 29, do
Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986; Considerando a liminar
proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 000862109.2014.403.6100, proferido pelo Exmº Sr. Dr. Juiz Federal da 19ª
Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo; Considerando que no
dia 16 de maio de 2014, o Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia tinha pleno conhecimento da judicialização quanto a exclusão do candidato José Paixão de Novaes, do pleito eleitoral sem
que lhe fosse dado qualquer direito de defesa ou que se apontasse de
forma clara e cristalina qualquer evento que o tornasse inelegível nos
termos do Regimento Eleitoral; Considerando que a Comissão Recursal Eleitoral, tal qual a decisão da Comissão Eleitoral do CRTR/SP
ignorou frontalmente a ordem judicial exarada pelo MM Juízo Federal da 19ª Vara Federal de São Paulo, de forma a não dar cumprimento a mesma de forma reflexa, o que constitui uma afronta ao
Poder Judiciário; Considerando que embora a Comissão Eleitoral
tenha autonomia para coordenar o processo eleitoral, não lhe compete
decidir contrário à norma e aos princípios esculpidos no caput do art.
37, da Constituição da República e do art. 2º, da Lei nº 9.784, de 29
de janeiro de 1999, em especial no tocante aos princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade; Considerando que os atos da
Comissão Eleitoral são, de sua natureza, atos eminentemente vinculados, e nessas condições devem observar estritamente o que dispõe
a regra de conduta para sua elaboração; Considerando que o Processo
Eleitoral do CRTR da 5ª Região não possui qualquer ilegalidade, do
ponto de vista técnico, salvo àqueles deliberadamente criados para
tentar anula-lo de forma abusiva e em afronta as normas legais;
Considerando a autonomia administrativa e financeira do Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região conforme assentado no Mandado de Segurança nº 22.643-9, da relatoria do eminente Ministro Moreira Alves; Considerando que a autonomia administrativa e financeira do CRTR da 5ª Região ficou ainda mais
patente quando do julgamento da ADI nº 1717; Considerando o
contido no artigo 12, da Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1995,
combinada com o art. 12 do Decreto nº 92.790, de 17 de junho de
1986, onde informa que a estrutura do CONTER e dos Conselhos
Regionais obedecerão a mesma sistemática dos Conselhos de Medicina; Considerando que o calendário eleitoral não foi e nem está
comprometido, tendo em vista que os prazos recursais e regimentais
foram devidamente cumpridos; Considerando o profícuo e fundamentado Relatório conclusivo exarado pelos novos membros da Comissão Eleitoral, o qual deverá ser encaminhado ao Ministério Público Federal e dado o devido conhecimento ao douto MM Juízo da
19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo; Considerando a
faculdade que a Administração pode revogar seus próprios atos ou
convalida-los nos termos do art. 12, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, e da Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal; por fim
Considerando a verbalização da autoridade máxima do Sistema em
não realizar as eleições do CRTR da 5ª Região e promover intervenção no mesmo; e Considerando que a decisão do Exmo.m Sr.
Juiz da 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo não será
cumprida caso o processo eleitoral seja anulado, o que ensejaria um
ato de improbidade administrativa, decide:
Art. 1º. Nomear novos membros para compor a Comissão
Eleitoral com o fim de analisar e exarar relatório conclusivo quanto a
legalidade e validade do processo eleitoral, observado à luz do Regimento Eleitoral e ordenamento jurídico a condição de elegibilidade
dos candidatos e da documentação aduzida nas fases do processo
eleitoral até a presente data.
Art. 2º. Manter válido o Processo Eleitoral do Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região, por considerar que
os atos praticados pela Comissão Eleitoral desrespeitou, de forma
reflexa, ordem judicial emanada do MM Juízo da 19ª Vara Federal da
Seção Judiciária de São Paulo.
Art. 3º. Determinar que se extraia cópia integral do Processo
Eleitoral do CRTR da 5ª Região e que se encaminhe com a máxima
URGÊNCIA ao Ministério Público Federal, cientificando-o da manutenção do mesmo, bem como que haja um acompanhamento daqui
em diante de todos atos a serem praticados, já que há claro e evidente
interesse do CONTER - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia de realizar ATO DE INTERVENÇÃO em total afronta as
normas jurídicas.
Art. 4º. Convocar em caráter de urgência urgentíssima reunião plenária para a próxima segunda-feira, dia 26 de maio de 2014,
com o fito de referendar todos os atos até o momento praticado, tanto
pela Diretoria Executiva quanto pela nova Comissão Eleitoral, bem
como quanto a composição temporária da Diretoria Executiva diante
da decisão da Diretoria do CONTER em manter afastado o então
Presidente José Paixão de Novaes, mesmo após ter sido realizada
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Classe V - Concessões de Aposentadorias, Reformas e

TC-001.887/2006-0
Natureza: Aposentadoria
Entidade: Funasa - Coordenação Regional/AM - MS
Interessados: Cristovão Gomes de Araujo (065.936.582-00);
Hermenegildo Chaves Ferreira (034.722.562-49); Jackson Artiago
(070.187.542-91); José Assis Marinho de Oliveira (036.746.572-87)
Advogado constituído nos autos: não há
TC-009.287/2005-5
Natureza: Aposentadoria
Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí - MEC
Interessados: Antonio da Paixão de Freitas e Silva
(011.391.773-20); Cazimiro Távora Ramos Filho (025.660.103-82);
Conceição de Maria Boavista de Oliveira (138.720.953-15); Emmanoel Coelho Maciel (002.220.111-49); Inez Sampaio Nery
(023.385.303-06); Lídia Tolstenko Nogueira (152.704.756-34); Maria
da Conceição Pereira Franco (097.431.203-78); e Nilza Maria Silva
Resende Leite (068.981.903-00)
Advogado constituído nos autos: não há
TI

- Relator, Auditor AUGUSTO SHERMAN CAVALCANClasse II - Tomadas e Prestações de Contas

TC-001.733/2005-5
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade: Município de Santa Cruz de Cabrália/BA
Responsável: Geraldo Scaramussa, ex-Prefeito
420.944.377-87)
Advogado constituído nos autos: não há

(CPF

TC-006.311/2008-3
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade: Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA
Responsável: Walter Lima Gomes (CPF 012.859.473-04)
Advogado constituído nos autos: Raimundo Nonato Ribeiro
Neto (OAB/MA 4.921)
TC-010.025/2009-7
Apenso: TC 023.548/2006-1
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade: Município de Codó/MA
Responsável: Ricardo Antônio Archer (CPF 174.698.64768)
Advogado constituído nos autos: não há
TC-010.450/2006-7
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade: Prefeitura Municipal de Humberto de Campos/
MA
Responsáveis: Bernardo Ramos dos Santos (CPF
037.839.103-82) e Wagner Santos Araújo (CPF 482.717.213-72)
Advogado constituído nos autos: não há
Classe VI - Representação
TC-010.715/2009-9
(com 2 anexos)
Natureza: Representação
Unidade: Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins Ruraltins
Responsável: Raimundo Dias de Sousa, CPF 083.163.84191.
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins TCE/TO
Advogada constituída nos autos: Quesia de Queiroz Silva
Lacerda, OAB/TO 1.005.
TC-013.463/2006-9
(com 4 anexos, os anexos 1 e 2 com 1 volume)
Apenso: TC 014.027/2005-7 (com 2 anexos)
Natureza: Representação
Unidade: Fundação Nacional do Índio - Funai - Unidade em
Recife/PE
Interessada: Delegacia de Defesa Institucional da Superintendência Regional em Pernambuco do Departamento de Polícia Federal
Advogado constituído nos autos: não há
- Relator, Auditor ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
Classe II - Tomadas e Prestações de Contas
TC-005.560/2009-2
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Instituto Arte Sustento - Planejamento Sócio-Artístico Cultural
Responsáveis: Flávio Almeida Leal (093.158.408-60); Givanildo Manoel da Silva (100.792.308-30); Rachel Quintiliano
(278.539.258-24)
Advogada constituída nos autos: Veronica Kobayashi,
OAB/SP 129.801

TC-012.257/2006-6
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Caracaraí/RR
Responsável: Antonio da Costa Reis (CPF 006.863.282-72)
Advogado constituído nos autos: não há
TC-015.246/2009-0
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de São Paulo de Olivença/AM
Responsável: Hamilton Lima do Carmo Fermin
(320.683.012-53)
Advogado constituído nos autos: Cassius Clay Carneiro,
OAB/AM nº 2.891
TC-022.686/2008-0
Natureza: Prestação de Contas
Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional da Paraíba - Senar/PB
Responsáveis: Carlos Alberto Patrício da Silva (160.337.36400); Daniel Kluppel Carrara (477.977.891-34); Federação da Agricultura do Estado da Paraíba - Faepa (08.560.005/0001-80); Francisco
de Assis Florindo (144.324.558-53); Fábio Nóbrega de Albuquerque
(039.543.564-14); Geane da Costa Lucena (797.871.854-91); Geraldo
Gontijo Ribeiro (157.453.926-49); Joaquim Osterne Carneiro
(004.808.784-04); Jocelyn Velloso Borges Neto (423.924.204-59); Jose Goncalves Viana (016.104.814-53); José Inácio de Morais Andrade
(166.784.864-04); Liberalino Ferreira de Lucena (067.942.544-68);
Luciano de Aguiar Barbosa Maia (275.883.004-34); Mario Antonio
Pereira Borba (048.690.364-87); Raimundo Nonato Siqueira
(039.792.884-04); Vanildo Pereira da Silva (005.721.444-15)
Exercício: 2007
Advogado constituído nos autos: não há
TC-023.809/2007-8
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Rio Brilhante/MS
Responsáveis: Paulo Ézio Cuel (CPF 201.013.090-15); Luciomar Campos Lima (CPF 393.996.301-10); e Município de Rio
Brilhante/MS (CNPJ 03.681.582/0001-17)
Advogado constituído nos autos: não há
TC-024.481/2008-1
Apenso: TC 012.459/2004-5
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Barra do Guarita/RS
Responsáveis: Stanislau Jaguszeviski (152.614.500-63);
Construtora Dalla Nora Ltda. (94.304.631/0001-48); Elias Dalla Nora
(459.935.990-49);
Município
de
Barra
do
Guarita/RS
(94.726.312/0001-20)
Advogados constituídos nos autos: Elido Girardi (OAB/RS
11.534); Rudinei Paulo Bassanello (OAB/RS 59.602); Nara Almeida
Gules (OAB/RS 48.935)
TC-028.990/2007-8
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Conselho Regional de Enfermagem no Estado do
Rio de Janeiro - Coren/RJ
Responsáveis: Agildo Jorge Pereira de Azevedo
(253.351.207-97); Hildecley Trindade de Brito (042.904.077-65); Hildegardo Trindade de Brito (085.074677-92); Maria Cristina Silva
Freitas (660.857.307-30); Roberto Pereira Simões (532.261.517-20);
Sérgio Luiz Soares de Oliveira (738.609.997-53) e Compumeier
Equipamentos Ltda (02.052.417/0001-23)
Advogada constituída nos autos: Tania Mara da Cunha Sucini Coury, OAB/RJ nº 61.525
Classe VI - Representação
TC-028.504/2008-6
Natureza: Representação
Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Acre - Senar/AC
Interessada: Secex/AC
Advogada constituída nos autos: Maria de Fátima Carneiro,
OAB/DF 1.194-A
Secretaria das Sessões, 1 o- de julho de 2010.
ELENIR TEODORO GONÇALVES DOS SANTOS
Subsecretária da Câmara

Poder Judiciário

.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
8ª REGIÃO
ATOS DE 23 DE JUNHO DE 2010
A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO, no uso de
suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o que dispõe o art. 5º da
Resolução nº 47/2008, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
bem como o que prescreve o art. 4º da Resolução nº 462/2007, do
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região; CONSIDERANDO a
declaração de vacância do cargo de Analista Judiciário, Área Ju-
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diciária, constante do Ato nº 73/2010; CONSIDERANDO o que
consta do Processo TRT nº 02159/2009; resolve:
N o- 120 - ALTERAR a área do cargo de Analista Judiciário, vago em
decorrência do falecimento de VILMA MARIA MACHADO DE
AZEVEDO, da Área Judiciária para Área Apoio Especializado/ Especialidade Arquivologia, incluindo-o no rol dos cargos efetivos do
quadro de pessoal deste Tribunal. Publique-se e registre-se.
A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO, no uso de
suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o que dispõe o art. 5º da
Resolução nº 47/2008, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
bem como o que prescreve o art. 4º da Resolução nº 462/2007, do
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região; CONSIDERANDO a
ocorrência de uma vaga no cargo de Analista Judiciário, Área Administrativa, constante do Ato nº 24/2010; CONSIDERANDO o que
consta do Processo TRT nº 02159/2009; resolve:
N o- 121 - ALTERAR a área do cargo de Analista Judiciário, vago em
decorrência da aposentadoria de JOÃO LUIZ SAPUCAIA, da Área
Administrativa para Área Apoio Especializado/Especialidade Engenharia Elétrica, incluindo-o no rol dos cargos efetivos do quadro de
pessoal deste Tribunal. Publique-se e registre-se.
FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA

.

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
RESOLUÇÃO N o- 954, DE 18 DE JUNHO DE 2010
Aprova registro de Título de Especialista.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 16, alínea "f", da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968,
combinado com o §2º, artigo 8º, da Resolução CFMV nº 935, de 10
de dezembro de 2009,
considerando a decisão proferida na CCXXVIII Sessão Plenária Ordinária do CFMV, realizada de 16 a 18 de junho de 2010;
resolve:
Art. 1º Aprova-se o parecer conclusivo do CRMV-SP, que
defere o pedido de registro do Título de Especialista em Homeopatia
Veterinária concedido pela Associação Médico Veterinária Homeopática Brasileira ao Médico Veterinário Marcos Eduardo Fernandes CRMV-SP nº 7287.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU, revogadas as disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
JOAQUIM LAIR
Secretário-Geral do Conselho
RESOLUÇÃO N o- 955, DE 18 DE JUNHO DE 2010
Normatiza o Processo Eleitoral no Conselho Federal de Medicina Veterinária e dá
outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 16, alínea "f", da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, e
considerando a necessária simplificação de procedimentos,
com garantia de isonomia aos interessados no pleito; resolve:
CAPÍTULO I - DOS ÓRGÃOS DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 1º São órgãos do Processo Eleitoral:
I - Plenário do CFMV;
II - Comissão Eleitoral Federal;
III - Mesa Eleitoral.
Art. 2º Compete ao Plenário do CFMV:
I - atuar como órgão deliberativo, regulamentador e disciplinador final do processo eleitoral;
II - atuar como órgão fiscalizador do processo eleitoral, podendo inclusive intervir, de ofício, sempre que necessário, objetivando assegurar a legitimidade, a legalidade, a moralidade e a impessoalidade do processo eleitoral, assim como garantir a isonomia
entre os candidatos ou chapas;
III - apreciar e julgar os recursos das decisões da Comissão
Eleitoral Federal - CEF -, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Art. 3º A Comissão Eleitoral Federal deve ser composta de
03 (três) membros titulares, com seus respectivos suplentes.
§1º Nenhum candidato pode ser membro da Comissão Eleitoral Federal.
§2º O Presidente do CFMV deve indicar os componentes da
Comissão Eleitoral Federal até 10 (dez) dias após a publicação do
edital de convocação.
§3º Em caso de renúncia do Presidente da Comissão Eleitoral Federal, assumirá o Vice-Presidente.
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Art. 4º Compete à Comissão Eleitoral Federal:
I - operacionalizar, divulgar, supervisionar e fiscalizar os
procedimentos eleitorais;
II - requisitar ao CFMV os recursos humanos e materiais
necessários à condução do processo eleitoral;
III - receber, apreciar e decidir sobre os requerimentos de
registro de candidaturas dos membros da Diretoria, Conselheiros Efetivos e Suplentes, bem como rejeitá-los, de ofício, quando demonstrada a falta de condição de elegibilidade e/ou incidir inelegibilidade,
podendo promover diligência quando entender necessário.
IV - analisar e decidir sobre credenciamento dos Delegados
Eleitores;
V - encaminhar lista de Delegados Eleitores ao Presidente do
CFMV para publicação;
VI - providenciar a impressão, controle e distribuição das
cédulas a serem utilizadas para os votos e providenciar a listagem de
Delegados Eleitores. A cédula única de eleição deve conter os nomes
de todos os membros de cada chapa com um quadrilátero na parte
superior ou lateral esquerda para a escolha.
VII - providenciar urna tradicional e/ou urna eletrônica.
Quando se tratar de urna eletrônica, as chapas receberão numeração
cardinal, observando o número do requerimento protocolizado sequencialmente em dois dígitos. No caso de utilização de meio eletrônico de votação, os materiais e procedimentos deverão seguir os
modelos adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE -, quando
couber.
VIII - decidir uniformemente nos casos semelhantes, respeitadas as particularidades processuais;
IX - prestar informações ao Plenário do CFMV, quando
solicitado;
X - elaborar atas de todas as suas Reuniões e manter arquivo
de suas decisões disponível aos candidatos;
XI - solicitar às chapas concorrentes a indicação de fiscal
titular e suplente.
§1º Encerrado o prazo para pedido de credenciamento, caberá à Comissão Eleitoral Federal, no prazo de 03 (três) dias, apreciar
a sua regularidade e encaminhar a relação dos Delegados Eleitores ao
Presidente do CFMV. Até 15 (quinze) dias antes da eleição, o Presidente do CFMV determinará a publicação da relação dos Delegados
Eleitores credenciados no Diário Oficial da União.
§2º As decisões da Comissão Eleitoral Federal serão tomadas
por maioria absoluta de seus membros.
Art. 5º A Mesa Eleitoral, composta de 03 (três) membros e
suplentes, será designada pelo Presidente do CFMV, não podendo ser
indicado qualquer membro do CFMV, bem como candidatos a quaisquer cargos nas eleições.
Art. 6º Compete à Mesa Eleitoral:
I - coordenar os trabalhos na área de sua competência;
II - verificar a identidade dos Delegados Eleitores e o preenchimento das condições que os habilitem a votar;
III - assegurar que o voto seja colocado na urna;
IV - organizar e manter disciplinados os trabalhos de votação
e apuração;
V - receber o material necessário ao processo de votação;
VI - elaborar atas e documentos, fazendo constar os fatos
ocorridos e, obrigatoriamente, qualquer irregularidade ou impugnação;
VII - decidir justificadamente sobre impugnação feita por
Delegado Eleitor, fiscal ou candidato, na área de sua competência;
VIII - adotar todos os meios necessários para assegurar a
legitimidade e a legalidade do pleito e a isonomia entre os candidatos;
IX - apurar os votos;
X - proclamar resultado e declarar os eleitos.
CAPÍTULO II - DA ELEIÇÃO
Art. 7º A eleição será realizada antes do término do mandato,
devendo o edital de convocação ser publicado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data da eleição.
Parágrafo único. O edital deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - data e horário de início e término das votações;
II - local de realização da eleição;
III - prazo para registro de chapas;
IV - datas limite para eleição do Delegado-Eleito pelos Plenários dos CRMVs e para encaminhamento, ao CFMV, da Ata da
respectiva Sessão Plenária devidamente registrada em Cartório, respeitados os prazos estabelecidos no artigo 12;
V - informação sobre outros possíveis escrutínios;
VI - legislação que rege a eleição.
Art. 8º Havendo apenas uma chapa, os Conselheiros do
CFMV serão eleitos em Assembleia dos Delegados dos Conselhos
Regionais por escrutínio secreto e com qualquer número de votos.
Art. 9º Havendo duas ou mais chapas, os Conselheiros do
CFMV serão eleitos em Assembleia dos Delegados dos Conselhos
Regionais por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, excluídos os votos brancos e nulos.
§1º Caso nenhuma das chapas sufragadas obtenha maioria
absoluta de votos no primeiro escrutínio, far-se-á, imediatamente, um
segundo, no qual competirão apenas as duas chapas mais votadas.
§2º Havendo empate nas votações, serão repetidos tantos
escrutínios quantos necessários para decisão do pleito.
CAPÍTULO III - DOS DELEGADOS ELEITORES
Art. 10. São Delegados-Natos dos Conselhos Regionais os
respectivos Presidentes e Vice-Presidentes, eleitos pelo voto dos profissionais da jurisdição e que estiverem no exercício do mandato na
data da eleição, e mais um eleito pelo Plenário do respectivo Conselho Regional, denominado Delegado-Eleito.
§1º Os Delegados-Natos serão substituídos em suas faltas ou
impedimentos por aqueles indicados no Regimento Interno dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária.

§2º A Sessão Plenária para escolha do Delegado-Eleito será
realizada no prazo a ser estabelecido no edital de convocação do
CFMV.
§3º Por falta não justificada à eleição, incorrerá o faltoso em
multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da anuidade
vigente na data da eleição.
Art. 11. Somente pode ser Delegado-Eleito profissional detentor de inscrição primária, regularmente inscrito e em dia com suas
obrigações perante o respectivo Conselho Regional.
§1º O Delegado-Eleito será escolhido dentre os membros do
CRMV.
§2º Não será admitida a acumulação da condição de Delegado-Nato e Delegado-Eleito.
Art. 12. Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária
ficam obrigados a alistar os Delegados Eleitores junto ao CFMV,
devendo apresentar os seguintes documentos:
I - edital de convocação da Assembleia Geral que elegeu os
Membros do CRMV, devidamente publicado na forma da legislação
em vigor;
II - certidões da Ata de eleição e Termo de Posse emitidos
pelo Cartório comprovando o registro;
III - certidão emitida pelo respectivo Conselho Regional de
que o Delegado-Nato está em dia com suas obrigações e não se
encontra sob efeitos de condenação em processo ético-disciplinar;
IV - ata de eleição do Delegado-Eleito;
V - certidão de regularidade do Delegado-Eleito emitida pelo
CRMV onde detém inscrição principal.
§1º O prazo para encaminhamento dos documentos elencados nos incisos I a III será de 30 (trinta) dias antes da data da
eleição, salvo se a posse de direito no cargo ocorrer no período de 30
(trinta) dias que antecedem a eleição.
§2º O prazo para encaminhamento dos documentos elencados nos incisos IV e V será de 05 (cinco) dias, contados da data da
Sessão Plenária que elegeu o Delegado-Eleito, respeitado o limite
estabelecido no parágrafo anterior.
§3º Os documentos previstos nos incisos I a V deste artigo,
não sendo originais, deverão ser devidamente autenticados em cartório.
§4º Dispensam-se as certidões de que trata o inciso II quando
constar o registro nos documentos.
§5º O não cumprimento das exigências deste artigo acarretará a perda do direito de credenciamento e voto dos Delegados
Natos e Delegado Eleito.
CAPÍTULO IV - DO REGISTRO DE CANDIDATURA
Art. 13. A eleição dos membros do CFMV processar-se-á
por intermédio de chapas, encaminhadas por requerimento de inscrição, em 02 (duas) vias, ao Presidente da Comissão Eleitoral Federal, devendo ser assinado por no mínimo 16 (dezesseis) profissionais regularmente inscritos, quites com suas obrigações financeiras
perante o Sistema CFMV/CRMVs e que não estejam cumprindo
penas ético-disciplinares. No documento de apresentação dos profissionais não poderá haver rasura, sob pena de indeferimento.
§1º O requerimento de registro de candidatura de chapa deve
consignar o nome dos candidatos à Diretoria Executiva com seus
respectivos cargos, a nominata dos Conselheiros Efetivos e Suplentes
e o número de inscrição no Sistema CFMV/CRMVs, além de ser
instruído com os seguintes documentos:
I - termo de aquiescência em integrar a chapa;
II - cópia da carteira profissional;
III - certidão das Varas Criminais e Cíveis, Estadual e Federal, do domicílio do candidato, com prazo não superior a 30 (trinta)
dias da emissão, salvo se na própria certidão constar validade com
prazo superior, não sendo exigidas certidões dos juizados especiais;
IV - certidão negativa de débitos junto ao Sistema
CFMV/CRMVs, com prazo não superior a 30 (trinta) dias da emissão;
V - certidão de pleno gozo de direitos profissionais emitida
pelo CRMV em que possuir inscrição com prazo não superior a 30
(trinta) dias da emissão;
VI - declaração de que seu endereço se encontra atualizado
no cadastro do CRMV em que possuir inscrição principal;
VII - comprovante de licença de cargo ou função de que trata
o §2º, artigo 15, desta Resolução, quando for o caso.
§2º Serão protocoladas 02 (duas) vias do requerimento de
registro de chapa na sede do CFMV, acompanhadas da documentação
exigida, sendo a 1ª via encaminhada à Comissão Eleitoral Federal
para apreciação, permanecendo a 2ª via à disposição dos interessados.
§3º Nenhum signatário da lista de apresentação de chapa
poderá figurar como membro da Comissão Eleitoral Federal ou candidato, sendo vedado subscrever o requerimento de inscrição de mais
de uma chapa.
§4º Os documentos elencados nos incisos I, II, III, IV, V e
VII do §1º deste artigo deverão ser apresentados por todos os componentes da chapa e o inciso VI somente pelo candidato a Presidente.
§5º Findo o prazo para registro de candidaturas de chapas
não será admitida a complementação ou substituição de documentos.
§6º Será indeferido o registro de candidatura de toda a chapa
ainda que somente um de seus membros não preencha os requisitos
de elegibilidade ou não apresente os documentos exigidos dentro do
prazo para registro de candidatura.
§7º O pedido de desistência de candidatura de integrante de
chapa após o deferimento do registro pela Comissão Eleitoral Federal
não prejudicará o registro da chapa, desde que respeitado o quórum
mínimo estabelecido no art. 13 da Lei nº 5.517/68, sendo vedada a
substituição do desistente.
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Art. 14. Para concorrer a mandato no Conselho Federal o
interessado deve apresentar as seguintes condições de elegibilidade:
I - nacionalidade brasileira;
II - ser profissional regularmente inscrito e quite com as
obrigações perante o Sistema CFMV/CRMVs;
III - pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos.
Art. 15. É inelegível e não pode exercer mandato no Conselho Federal o profissional que:
I - for declarado incapaz, pródigo, insolvente ou membro de
sociedade falida ou sob recuperação judicial ou extrajudicial;
II - tiver sido condenado em sentença penal, no prazo de 05
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado;
III - tiver penalidade aplicada por Conselho Regional motivada por infração ao Código de Ética Profissional e/ou por atos
administrativos, em ambas as hipóteses com decisão administrativa
irreformável, nos 05 (cinco) anos antecedentes ao último dia para
apresentação do requerimento de registro de candidatura;
IV - tiver suas contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável ou ato de
improbidade administrativa com decisão irrecorrível do órgão competente, para as eleições que se realizarem nos 08 (oito) anos seguintes, contados da decisão transitada em julgado;
V - tiver participado como Conselheiro Efetivo em qualquer
Conselho Regional e ter a sua administração obtido, por 03 (três)
anos consecutivos, déficit patrimonial;
VI - for declarado administrador ímprobo pelo CFMV,
CRMV ou Tribunal de Contas da União, com decisão administrativa
irreformável;
VII - tiver renunciado a mandato em qualquer Conselho,
visando evitar processo administrativo disciplinar, ou perdido o mandato;
VIII - exercer qualquer atividade remunerada no Sistema
CFMV/CRMVs;
IX - estiver em débito com suas obrigações financeiras perante o Sistema CFMV/CRMVs.
§1º O interessado cumprirá o disposto neste artigo se apresentar declaração afirmando não se enquadrar nas situações elencadas, sujeitando-se, entretanto, às consequências cíveis, criminais e
administrativas decorrentes de falsas afirmações.
§2º O interessado que se enquadrar no inciso VIII, visando
afastar a inelegibilidade nele prevista, deverá se licenciar até o requerimento de registro de sua candidatura. No caso, a licença será
remunerada até que se encerrem os trabalhos da Comissão Eleitoral
Federal ou terminem as eleições. Sendo eleito o candidato, a licença
será não remunerada;
§3º A licença para afastar a inelegibilidade conta-se a partir
do momento em que for protocolizado o requerimento de registro de
candidatura.
§4º O interessado que se enquadrar nos incisos V, VI e VII
será considerado inelegível durante 08 (oito) anos, contados do término da última gestão.
Art. 16. Encerrado o prazo para registro de candidatura da
chapa, o Presidente da Comissão Eleitoral Federal deverá proferir
decisão e encaminhar a respectiva relação ao Secretário-Geral do
CFMV no prazo de 03(três) dias úteis.
Parágrafo único. As chapas serão numeradas por ordem de
entrada do pedido no Protocolo do CFMV.
Art. 17. O Secretário-Geral do CFMV, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, fará publicar no Diário Oficial da União e no sítio
eletrônico do CFMV a relação das chapas com pedidos de registro
deferidos.
CAPÍTULO V - DA VOTAÇÃO
Art. 18. A votação proceder-se-á da seguinte forma:
I - depois de lidas as chapas registradas, o Presidente da
Mesa Eleitoral procederá à chamada dos Delegados-Eleitores para a
apresentação de suas credenciais;
II - cada Delegado Eleitor, ao ser chamado para votar, entregará sua carteira de identidade civil ou profissional, assinará a lista
de votantes e receberá uma sobrecarta rubricada no verso por, pelo
menos, dois membros da mesa;
III - o Delegado Eleitor indicará seu voto assinalando o
quadrilátero correspondente à chapa de sua preferência;
IV - ao sair da cabina, o Delegado Eleitor apresentará a
cédula de maneira a mostrar a parte rubricada aos membros da Mesa,
para que verifiquem, sem nela tocar, se não foi substituída;
V - havendo necessidade, o Delegado Eleitor poderá pedir ao
Presidente da Mesa uma outra cédula, restituindo a primeira, a qual
será imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem quebra do
sigilo do que o Delegado Eleitor haja nela assinalado, anotando-se a
ocorrência em ata;
VI - o Delegado Eleitor depositará a sobrecarta na urna e
receberá de volta a sua carteira de identidade profissional.
Art. 19. Terminada a votação, a mesa procederá à contagem
das sobrecartas depositadas na urna, verificará se o seu número coincide com o número registrado na lista de votantes e passará a abertura
das sobrecartas e a apuração das cédulas.
§1º Não ocorrendo a coincidência entre o número de votantes e a quantidade de cédulas encontradas na urna, deve ser a
mesma declarada nula, salvo se houver na ata de votação esclarecimento sobre a irregularidade e for aceito pelos membros da Mesa
ou se a diferença não influenciar no resultado.
§2º Quando se tratar de urna eletrônica a mesa procederá à
conferência do boletim de urna antes do registro do mesmo.
Art. 20. O Presidente da Mesa Eleitoral proclamará o resultado do pleito, fazendo lavrar ata em três vias, que assinará juntamente com os demais integrantes da mesa.
§1º A ata deverá conter, no mínimo:
I - o local, o dia e a hora de início e do término dos
trabalhos;
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II - a folha de votantes com o número de votantes;
III - o número de sobrecartas;
IV - o número de cédulas apuradas e anuladas, ou resultado
da urna eletrônica;
V - o número de votos atribuídos a cada chapa;
VI - o nome dos respectivos candidatos;
VII - ocorrências diversas relacionadas ao pleito;
VIII - a relação nominal dos candidatos eleitos e respectivos
cargos.
§2º Os protestos referentes à votação e apuração poderão ser
apresentados até o momento da lavratura da ata por quaisquer dos
integrantes da chapa ou seus fiscais.
Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU, revogadas as disposições em contrário, especificamente os artigos 12 a 31 da Resolução CFMV nº 856, de 30 de
março de 2007.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
JOAQUIM LAIR
Secretário-Geral do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
RESOLUÇÃO N o- 8, DE 30 DE JUNHO DE 2010
Dispõe sobre a atuação do psicólogo como
perito e assistente técnico no Poder Judiciário.
O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei
no 5.766, de 20 de dezembro de 1971; pelo Código de Ética Profissional e pela Resolução CFP nº 07/2003:
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecimento de parâmetros e diretrizes que delimitem o trabalho cooperativo para exercício profissional de qualidade, especificamente no que diz respeito à
interação profissional entre os psicólogos que atuam como peritos e
assistentes técnicos em processos que tratam de conflitos e que geram
uma lide;
CONSIDERANDO o número crescente de representações
referentes ao trabalho realizado pelo psicólogo no contexto do Poder
Judiciário, especialmente na atuação enquanto perito e assistente técnico frente a demandas advindas das questões atinentes à família;
CONSIDERANDO que, quando a prova do fato depender de
conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito,
por ele nomeado;
CONSIDERANDO que o psicólogo perito é profissional designado para assessorar a Justiça no limite de suas atribuições e,
portanto, deve exercer tal função com isenção em relação às partes
envolvidas e comprometimento ético para emitir posicionamento de
sua competência teórico-técnica, a qual subsidiará a decisão judicial;
CONSIDERANDO que os assistentes técnicos são de confiança da parte para assessorá-la e garantir o direito ao contraditório,
não sujeitos a impedimento ou suspeição legais;
CONSIDERANDO que o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural, conforme disposto no princípio
fundamental III, do Código de Ética Profissional;
CONSIDERANDO que o psicólogo considerará as relações
de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações
sobre suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e
em consonância com os demais princípios do Código de Ética Profissional, conforme disposto no princípio fundamental VII, do Código
de Ética Profissional;
CONSIDERANDO que é dever fundamental do psicólogo
ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais,
respeito, consideração e solidariedade, colaborando, quando solicitado
por aqueles, salvo impedimento por motivo relevante;
CONSIDERANDO que o psicólogo, no relacionamento com
profissionais não psicólogos compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter
confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade, de
quem as receber, de preservar o sigilo; CONSIDERANDO que a
utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática
psicológica obedecerá às normas do Código de Ética do psicólogo e
à legislação profissional vigente, devendo o periciando ou beneficiário, desde o início, ser informado;
CONSIDERANDO que os psicólogos peritos e assistentes
técnicos deverão fundamentar sua intervenção em referencial teórico,
técnico e metodológico respaldados na ciência Psicológica, na ética e
na legislação profissional, garantindo como princípio fundamental o
bem-estar de todos os sujeitos envolvidos;
CONSIDERANDO que é vedado ao psicólogo estabelecer
com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o
atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do
serviço prestado;
CONSIDERANDO que é vedado ao psicólogo ser perito,
avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais
ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do
trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação;
CONSIDERANDO que o psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro
profissional, a pedido deste último;
CONSIDERANDO decisão deste Plenário em reunião realizada no dia 18 de junho de 2010, resolve:

CAPÍTULO I
REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
Art. 1º - O Psicólogo Perito e o psicólogo assistente técnico
devem evitar qualquer tipo de interferência durante a avaliação que
possa prejudicar o princípio da autonomia teórico-técnica e éticoprofissional, e que possa constranger o periciando durante o atendimento.
Art. 2º - O psicólogo assistente técnico não deve estar presente durante a realização dos procedimentos metodológicos que norteiam o atendimento do psicólogo perito e vice-versa, para que não
haja interferência na dinâmica e qualidade do serviço realizado.
Parágrafo Único - A relação entre os profissionais deve se
pautar no respeito e colaboração, cada qual exercendo suas competências, podendo o assistente técnico formular quesitos ao psicólogo perito.
Art. 3º - Conforme a especificidade de cada situação, o
trabalho pericial poderá contemplar observações, entrevistas, visitas
domiciliares e institucionais, aplicação de testes psicológicos, utilização de recursos lúdicos e outros instrumentos, métodos e técnicas
reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia.
Art. 4º - A realização da perícia exige espaço físico apropriado que zele pela privacidade do atendido, bem como pela qualidade dos recursos técnicos utilizados.
Art. 5º - O psicólogo perito poderá atuar em equipe multiprofissional desde que preserve sua especificidade e limite de intervenção, não se subordinando técnica e profissionalmente a outras
áreas.
CAPÍTULO II
PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS
Art. 6º - Os documentos produzidos por psicólogos que
atuam na Justiça devem manter o rigor técnico e ético exigido na
Resolução CFP nº 07/2003, que institui o Manual de Elaboração de
Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes da avaliação psicológica.
Art. 7º - Em seu relatório, o psicólogo perito apresentará
indicativos pertinentes à sua investigação que possam diretamente
subsidiar o Juiz na solicitação realizada, reconhecendo os limites
legais de sua atuação profissional, sem adentrar nas decisões, que são
exclusivas às atribuições dos magistrados.
Art. 8º - O assistente técnico, profissional capacitado para
questionar tecnicamente a análise e as conclusões realizadas pelo
psicólogo perito, restringirá sua análise ao estudo psicológico resultante da perícia, elaborando quesitos que venham a esclarecer
pontos não contemplados ou contraditórios, identificados a partir de
criteriosa análise.
Parágrafo Único - Para desenvolver sua função, o assistente
técnico poderá ouvir pessoas envolvidas, solicitar documentos em
poder das partes, entre outros meios (Art. 429, Código de Processo
Civil).
CAPÍTULO III
TERMO DE COMPROMISSO DO ASSISTENTE TÉCNICO
Art. 9º - Recomenda-se que antes do início dos trabalhos o
psicólogo assistente técnico formalize sua prestação de serviço mediante Termo de Compromisso firmado em cartório onde está tramitando o processo, em que conste sua ciência e atividade a ser
exercidas, com anuência da parte contratante.
Parágrafo Único - O Termo conterá nome das partes do
processo, número do processo, data de início dos trabalhos e o objetivo do trabalho a ser realizado.
CAPÍTULO IV
O PSICÓLOGO QUE ATUA COMO PSICOTERAPEUTA
DAS PARTES
Art. 10 - Com intuito de preservar o direito à intimidade e
equidade de condições, é vedado ao psicólogo que esteja atuando
como psicoterapeuta das partes envolvidas em um litígio:
I - Atuar como perito ou assistente técnico de pessoas atendidas por ele e/ou de terceiros envolvidos na mesma situação litigiosa;
II - Produzir documentos advindos do processo psicoterápico
com a finalidade de fornecer informações à instância judicial acerca
das pessoas atendidas, sem o consentimento formal destas últimas, à
exceção de Declarações, conforme a Resolução CFP nº 07/2003.
Parágrafo único - Quando a pessoa atendida for criança,
adolescente ou interdito, o consentimento formal referido no caput
deve ser dado por pelo menos um dos responsáveis legais.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 - A não observância da presente norma constitui falta
ético-disciplinar, passível de capitulação nos dispositivos referentes
ao exercício profissional do Código de Ética Profissional do Psicólogo, sem prejuízo de outros que possam ser arguidos.
Art. 12 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
ANA MARIA PEREIRA LOPES
Presidente do Conselho
RESOLUÇÃO N o- 11, DE 30 DE JUNHO DE 2010
Cria o Conselho Regional de Psicologia da
19a Região, fixa novas jurisdições e dá outras providências
O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, conferidas pelo Artigo 6o, alínea
"m", da Lei 5.766/71 e Artigo 2o, inciso XIII de seu Regimento
Interno;
CONSIDERANDO a necessidade de maior descentralização
da gestão da entidade, proporcionando a mobilização e participação
dos profissionais de cada unidade da Federação;
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Nº 125, sexta-feira, 2 de julho de 2010
CONSIDERANDO o que dispõe a Consolidação das Resoluções do CFP;
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo I Congresso Nacional da Psicologia, , que estabeleceu como meta a criação de uma
entidade por estado da Federação;
CONSIDERANDO decisão da Assembleia das Políticas, da
Administração e das Finanças -APAF em reunião realizada nos dias
15 e 16 de maio de 2010;
CONSIDERANDO decisão do Plenário do Conselho Federal
de Psicologia no dia 18 de junho de 2010, resolve:
Art. 1o - Fica criado o Conselho Regional de Psicologia da
19a Região, de sigla CRP-19, com jurisdição no estado de Sergipe e
sede na cidade de Aracaju.
Art. 2o - Em decorrência da criação do novo Conselho Regional, o Conselho Regional de Psicologia da 3a Região terá sua
jurisdição modificada, ficando circunscrita ao estado da Bahia.
Art. 3o - O novo Conselho Regional será instalado em dezembro de 2010, quando da posse de seu primeiro Plenário, em dia a
ser fixado pelo Conselho Federal de Psicologia em conjunto com o
Conselho Regional de Psicologia da 3a Região.
§ 1o _ Os conselheiros efetivos e suplentes que comporão o
primeiro Plenário do CRP-19 serão eleitos pelos psicólogos residentes
no estado de Sergipe e inscritos no CRP-03, em pleito a ser realizado
no dia 03 de novembro de 2010.
§ 2o - As eleições referidas no parágrafo anterior serão realizadas pelo Conselho Regional da 3a Região, a quem caberá coordenar e custear todo o processo eleitoral e dar posse aos eleitos, de
acordo com o cronograma e as demais normas contidas no Regimento
Eleitoral da autarquia, na Resolução CFP No 002/00 e na Resolução
própria que regulamentará as eleições extraordinárias do CRP-19.
§ 3o - O número de conselheiros efetivos e suplentes do
CRP-19 será determinado em função do que consta no Art. 5o da
Consolidação das Resoluções do CFP, tomando-se como base o número de psicólogos atualmente residentes no estado de Sergipe.
Art. 4o - Os psicólogos residentes no estado de Sergipe,
atualmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 3a Região, serão automaticamente transferidos para o CRP-19, na data de
sua instalação.
Parágrafo Único - Em decorrência dessa transferência, os
psicólogos deverão comparecer à sede do novo Conselho Regional
para proceder à troca da carteira profissional antiga pela nova, sem
ônus, contendo o novo número de inscrição, até 31/12/2011.
Art. 5o - A partir da edição desta Resolução até a posse do 1o
Plenário do novo Conselho Regional, o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia da 3a Região deverão
adotar as providências necessárias para viabilizar a sua instalação, a
ser definidas em planejamento realizado em conjunto com psicólogos
residentes no estado de Sergipe.
§ 1o - O planejamento referido no caput deste artigo deverá
indicar as ações administrativas, os equipamentos e o material de
consumo, o cronograma de execução e o custo, que deverá ser enviado para aprovação do CFP.
§ 2o - O custo da instalação, contido no planejamento, será
rateado em partes iguais entre o Conselho Regional de Psicologia da
3a Região e o Conselho Federal de Psicologia.
§ 3o - Os valores referidos no parágrafo anterior serão administrados pelo CRP-03 até a posse do 1o Plenário.
§ 4º - O CRP-03 repassará a cota-parte correspondente do
Fundo de Seção ao CRP-19 pelo período de dois anos, a contar de
janeiro de 2011.
Art. 6o - Após a instalação, o Conselho Regional de Psicologia da 3a Região transferirá para o CRP-19:
I - todos os bens móveis e imóveis já adquiridos e alocados
na sede do novo Conselho Regional, bem como os que, embora ainda
não adquiridos, constem no planejamento referido no artigo anterior;
II - o saldo, se positivo, da arrecadação do exercício de 2010,
relativa aos psicólogos inscritos na nova jurisdição.
§ 1o - Considera-se saldo de arrecadação a diferença entre o
valor arrecadado referente à anuidade, às taxas e às multas, e as
despesas regulares realizadas com a manutenção e funcionamento da
Seção de Sergipe e que, portanto, não constam no planejamento a que
se refere o artigo 5o.
§ 2o - O saldo, se negativo, não se constituirá débito do novo
Conselho Regional.
Art. 7o - Uma vez empossado, o Plenário do CRP-19 deverá,
imediatamente:
I - eleger a sua Diretoria;
II - elaborar o Regimento Interno do CRP-19 e encaminhá-lo
ao Conselho Federal para aprovação;
III - elaborar a proposta orçamentária para o exercício de
2011, submetê-la à apreciação da Assembléia Geral e encaminhá-la
ao CFP;
IV - adotar as providências referentes à inscrição no CNPJ e
abertura de conta corrente;
V - realizar processo seletivo para contratação de pessoal.
VI - cumprir as demais obrigações jurídico-administrativas
previstas pela legislação e pelas normas internas da autarquia, respeitando o cronograma já definido.
Art. 8o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
ANA MARIA PEREIRA LOPES
Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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de votos, em HOMOLOGAR O ATO "AD REFERENDUM" DA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE A PORTARIA N o- 001/2010, nos termos do voto do Relator e da Decisão do Plenário, que se encontra integrante da Ata da
Sessão e que faz parte integrante deste julgado.
JALDO DE SOUZA SANTOS
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
RESOLUÇÃO N o- 959, DE 27 DE AGOSTO DE 2010
Altera
dispositivos das Resoluções CFMV
N o- 744, de 04 de julho de 2003, e N o- 856,
de 30 de março de 2007, e dá outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
alínea "f" do artigo 16 da Lei N o- 5.517, de 23 de outubro de 1968,
resolve:
Art. 1º Alteram-se o caput do artigo 6º da Resolução CFMV
N o- 744, de 2003, publicada no DOU de 11-09-2003, seção 1, pág. 82,
e o caput do artigo 35 da Resolução CFMV N o- 856, de 2007, publicada no DOU de 1º-08-2007, seção 1, págs. 69 a 71, que passam
a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 6º As prestações de contas anuais dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária deverão ser protocoladas
no Conselho Federal até o dia 31 (trinta e um) de maio do exercício
subsequente, devidamente formalizadas, contendo as seguintes peças":
"Art. 35. A Diretoria Executiva do CFMV reunir-se-á, ordinariamente, até 02 (duas) vezes por mês, e, extraordinariamente,
sempre que necessário, mediante convocação do Presidente".
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU, revogadas as disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
JOAQUIM LAIR
Secretário-Geral
RESOLUÇÃO N o- 960, DE 27 DE AGOSTO DE 2010
Aprova registro de Título de Especialista.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo
artigo 16, alínea "f", da Lei N o- 5.517, de 23 de outubro
de 1968,
combinado com o §2º, artigo 8º, da Resolução CFMV N o- 935, de 10
de dezembro de 2009,
considerando a decisão proferida na CCXXX Sessão Plenária
Ordinária do CFMV, realizada de 25 a 27 de agosto de 2010; resolve:
Art. 1º Aprova-se o parecer conclusivo do CRMV-SP, que
defere o pedido de registro do Título de Especialista em Anestesiologia Veterinária concedido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e
Anestesiologia Veterinária
ao Médico Veterinário Rodrigo Luiz Marucio - CRMV-SP N o- 14.988.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU, revogadas as disposições em contrário.

"Art. 1º A pessoa física e jurídica, sujeita a inscrição e
registro, respectivamente, no Sistema CFMV/CRMVs, em razão de
suas atividades e objetivos sociais, que não cumprir as determinações
estabelecidas na legislação, em sentido amplo, estão sujeitas ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), dobrada
na reincidência até o limite de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
reais)."
"Art. 2º A pessoa jurídica que, mesmo registrada no Sistema
CFMV/CRMVs, não contar com médico veterinário ou zootecnista
como Responsável Técnico pagará multa no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), dobrada na reincidência até o valor de R$ 24.000,00
(vinte e quatro mil reais)."
"Art. 4º (…)
Parágrafo único. Aos infratores deste artigo será aplicada
multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), dobrada na reincidência até o limite de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais)."
"Art. 5º (…)
§1º Será aplicada multa no valor de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais) ao profissional que foro penalizado com a pena prevista na alínea "a" do art. 33 da Lei N - 5.517, de 1968."
"§2º Será aplicada multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) ao profissional que for o penalizado com a pena prevista na
alínea "b" do art. 33 da Lei N - 5.517, de 1968."
"§3º Será aplicada multa no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil
e oitocentos reais) ao profissional que foro penalizado com a pena
prevista na alínea "c" do art. 33 da Lei N - 5.517, de 1968."
"§4º Será aplicada multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) ao profissional que for penalizado
com as penas previstas nas
alíneas "d" e "e" do art. 33 da Lei N o- 5.517, de 1968."
"Art. 6º O médico veterinário ou zootecnista que permitir ao
estabelecimento, sob sua responsabilidade técnica, infringir dispositivos contidos em Leis, Decretos, Regulamentos, Resoluções ou
Portarias pagará a multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
dobrada na reincidência até o limite de R$ 24.000,00 (vinte e quatro
mil reais)."
"Art. 7º O estabelecimento médico veterinário que deixar de
cumprir as normas estabelecidas na legislação vigente pagará multa
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dobrada na reincidência até
o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)."
"Art. 8º A pessoa jurídica comerciante de produtos veterinários que permitir a vacinação de animais ou qualquer outra prática
da clínica veterinária em seu estabelecimento pagará multa no valor
de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), dobrada na reincidência até o
limite de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)."
Art. 3º Acrescentar o inciso V ao artigo 6º da Resolução
CFMV N o- 904, de 2009, publicada no DOU de 12-05-2009, seção 1,
pág. 196, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6º (...)
"V - 01 (um) Assessor Parlamentar."
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU, revogadas as disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
JOAQUIM LAIR
Secretário-Geral
RESOLUÇÃO N o- 962, DE 27 DE AGOSTO DE 2010
Normatiza os Procedimentos de Contracepção de Cães e Gatos em Programas de Educação em Saúde, Guarda Responsável e Esterilização Cirúrgica com a Finalidade de
Controle Populacional.

BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
JOAQUIM LAIR
Secretário-Geral
RESOLUÇÃO N o- 961, DE 27 DE AGOSTO DE 2010
Altera
dispositivos das Resoluções CFMV
N o- 666, de 10 de agosto de 2000,
N o- 682,
de 16 de março de 2001, e N o- 904, de 11
de maio de 2009, e dá outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela
alínea "f" do artigo 16 da Lei N o- 5.517, de 23 de outubro de 1968,
resolve:
Art. 1º Alterar o caput do artigo 7º da Resolução CFMV N o666, de 2000, publicada no DOU de 16 de novembro de 2000, Seção
1, pág. 65, revogar os incisos I e II do referido artigo e alterar seu
parágrafo único, que passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 7º Caso o deslocamento se realize por meio próprio, ou
seja, em veículo não pertencente à Autarquia, o beneficiário fará jus
ao pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor do litro da
gasolina e de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do litro do
álcool, do diesel e do metro cúbico do gás natural, vigentes à época
do deslocamento, por quilometro efetivamente rodado, nada mais
sendo devido ao beneficiário a qualquer título, respeitando sempre o
limite equivalente ao custo do meio de transporte posto, pela Autarquia, a sua disposição."
"Parágrafo único. O pagamento de que trata este artigo será
efetuado mediante apresentação de nota ou cupom fiscal discriminando o valor do litro do combustível utilizado e relatório de viagem,
conforme Anexo III desta Resolução."
Art. 2º Alterar os artigos 1º e 2º, parágrafo único do artigo
4º, §§ 1º, 2º, 3º e 4ºo do artigo 5º, e artigos 6º, 7º e 8º, todos da
Resolução CFMV N - 682, de 2001, publicada no DOU de 29 de
março de 2001, Seção 1, pág. 79, que passam a vigorar com as
seguintes redações:

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA - CFMV -, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos
artigos 7º, 8º e 16, alínea "f", da Lei 5.517, de 23 de outubro de
1968;
Considerando a necessidade de normatizar os Procedimentos
de Contracepção de Cães e Gatos em Programas de Educação em
Saúde, Guarda Responsável e Esterilização com a Finalidade de Controle Populacional;
Considerando que os Procedimentos de Contracepção de
Cães e Gatos em Programas de Educação em Saúde, Guarda Responsável e Esterilização com a Finalidade de Controle Populacional
devem fazer parte de uma política de saúde pública e de bem-estar
dos animais e das pessoas, se possível inserida no ensino fundamental;
Considerando que a saúde animal é um dos pilares da saúde
única, com reflexo direto na saúde ambiental e saúde pública e preservação da qualidade de vida das pessoas, do meio ambiente e dos
animais;
Considerando que programas desta ordem refletem positivamente na classe Médico Veterinária como alicerce técnico na saúde
pública e no próprio Sistema Único de Saúde;
Considerando a importância e a necessidade da coleta, mapeamento e gerenciamento de dados populacionais e de saúde sobre a
população canina e felina no âmbito municipal, estadual e federal;
resolve:
Art. 1º. Institui-se no âmbito do Sistema CFMV/CRMVs a
normatização dos Procedimentos de Contracepção de Cães e Gatos
em Programas de Educação em Saúde, Guarda Responsável e Esterilização Cirúrgica, ou não, desde que ofereça ao animal o mesmo
grau de eficiência, segurança e bem-estar, com a Finalidade de Controle Populacional.
§1º O objetivo desta Resolução é abranger exclusivamente os
procedimentos de esterilização de cães e gatos com a finalidade de
educação em saúde, guarda responsável e controle populacional, como demanda de Programas Oficiais envolvendo Instituições Públicas.
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Nº 169, quinta-feira, 2 de setembro de 2010
§2º Entende-se por programas de educação em saúde, guarda
responsável e esterilização com a finalidade de controle populacional
o método de trabalho caracterizado pela mobilização coletiva, programada, que envolve a realização de procedimentos de esterilização
de cães e gatos (machos e fêmeas), em local e espaço de tempo prédeterminados, sempre precedidos ou associados a ações concomitantes de educação em saúde e guarda responsável.
CAPÍTULO I
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Art. 2º Compete ao Plenário do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) da respectiva jurisdição a aprovação do
projeto para a realização dos Programas de controle populacional de
cães e gatos.
Art. 3º É obrigatória a homologação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CRMV da respectiva jurisdição do Médico Veterinário responsável pelos Procedimentos de
Contracepção de Cães e Gatos em Programas.
Art. 4º Os Programas com a finalidade de controle populacional deverão ter por base a Educação em Saúde e Guarda Responsável, e não apenas o fluxo de esterilizações.
§1º A perfeita realização dos procedimentos pré, trans e pós
operatórios devem ser prioridade do Programa, nunca colocando em
risco a vida e o bem-estar animal e tendo importância secundária o
número de intervenções por fase do procedimento.
§2º O Responsável Técnico é obrigado a encaminhar ao
CRMV de sua jurisdição relatório sobre cada Programa realizado,
contendo, no mínimo, informações do proprietário e dados de identificação e condições do animal atendido.
CAPITULO II
DAS INSTALAÇÕES
Art. 5º Os procedimentos de contracepção em cães e gatos
devem ocorrer em ambiente fechado, restrito, de tamanho compatível
com o número e fluxo de animais a serem atendidos por fase do
procedimento, de acordo com o previsto no inciso II, do artigo 5º, da
Resolução CFMV 670, de 10 de agosto de 2000.
Art. 6º Os procedimentos de contracepção em cães e gatos
também poderão ser realizados em Unidade Móvel de Esterilização e
Educação em Saúde (UMEES), devidamente regularizada perante o
CRMV e demais órgãos competentes, tais como registro no Departamento de Trânsito e Prefeitura Municipal.
§ 1º A UMEES deve estar, obrigatoriamente, vinculada a
uma instituição pública e, se possível, a uma instituição de ensino
superior em Medicina Veterinária.
§ 2º Toda UMEES deve estar vinculada a uma base técnica
local de apoio previamente definida, se possível a um Hospital Veterinário Escola de instituição de ensino superior em Medicina Veterinária.
§ 3º Deve ser determinado um estabelecimento médico-veterinário para encaminhamento de ocorrências de urgência e/ou emergência que não possam ser resolvidas no local definido para realização dos procedimentos, se possível, um Hospital Veterinário Escola da instituição de ensino superior em Medicina Veterinária.
Art. 7º As instalações para a realização do Programa, incluindo a base técnica local de apoio, deve contemplar ambientes para
pré, trans e pós-operatório, recepção dos responsáveis pelos animais,
além de sanitários para uso da equipe e do público.
CAPITULO III
DO PROJETO
Art. 8º Todo Programa deve contemplar o projeto elaborado
pelo Responsável Técnico, a ser apresentado ao CRMV da jurisdição
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início da execução.
Parágrafo único. O projeto de execução deve contemplar, no
mínimo, os seguintes itens:
I - orientação sobre os cuidados pré e pós-operatórios aos
responsáveis pelos animais;
II - transporte dos animais;
III - equipamentos e materiais necessários;
IV - equipe de trabalho;
V - procedimentos pré, trans e pós-operatórios;
VI - sistema de triagem;
VII - identificação e registro dos animais; e
VIII - atividades de educação sanitária, bem-estar animal e
de guarda responsável, se possível inseridos no ensino básico municipal.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação no DOU, revogadas as disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
JOAQUIM LAIR
Secretário-Geral

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
RESOLUÇÃO N o- 106, DE 26 DE AGOSTO DE 2010
Altera a redação do "caput" do artigo 174,
da Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia.
O Presidente do Conselho Federal de Odontologia, no exercício de suas atribuições legais, "ad referendum" do Plenário, resolve
Art. 1º. O "caput" do artigo 174, da Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, passa a viger
com a seguinte redação:
"Art. 174. Os certificados de especialização, expedidos por
instituições de ensino superior, somente poderão ser registrados no
Conselho Federal de Odontologia, se tiverem sido atendidas, além
daquelas estabelecidas no capítulo anterior, as seguintes exigências:".
Art. 2°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação na Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.
AILTON DIOGO MORILHAS RODRIGUES

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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Nº 249, sexta-feira, 28 de dezembro de 2007
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
RESOLUÇÃO Nº 865, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2007
Julga Prestação de Contas do CFMV referente ao exercício de 2006 e dá outras
providências.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "f" do artigo 16 da
Lei nº 5.517/68, combinada com a alínea "XII" do Art. 3º da Resolução CFMV nº 856, de 30 de março de 2007,
considerando a deliberação do Plenário do CFMV, na CXCIX Sessão Plenária, resolve:
Art. 1º Julgar a Prestação de Contas do Conselho Federal de
Medicina Veterinária - CFMV, referente ao exercício de 2006 (Processo CFMV nº 997/2007), regular.
Art. 2º Julgar a Prestação de Contas do Conselho Regional
de Medicina Veterinária do Estado do Acre - CRMV-AC, referente ao
exercício de 2003 (Processo CFMV nº 1645/2004), regular com ressalvas.
Art. 3º Homologar os atos dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária que aprovaram as Reformulações Orçamentárias do
exercício de 2007, conforme a seguir:
I - Proc. CFMV nº 5943/2007 - CRMV-AM
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Corrente
Receita de Capital
TOTAL

151.000,00
300.000,00
451.000,00

Despesa Corrente
Despesa de Capital
TOTAL

146.000,00
305.000,00
451.000,00

II - Proc. CFMV nº 6842/2007 - CRMV-MG
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Corrente
Receita de Capital
TOTAL

2.954.000,00
1.179.005,30
4.133.005,30

Despesa Corrente
Despesa de Capital
TOTAL

2.954.000,00
1.179.005,30
4.133.005,30

III - Proc. CFMV nº 6161/2007 - CRMV-PR
3ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Corrente
Receita de Capital
TOTAL

3.009.240,60
47.000,00
3.056.240,60

Despesa Corrente
Despesa de Capital
TOTAL

2.766.695,71
289.544,89
3.056.240,60

IV - Proc. CFMV nº 6476/2007 - CRMV-RJ
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Corrente
Receita de Capital
TOTAL

2.812.000,00
1.654.000,00
4.466.000,00

Despesa Corrente
Despesa de Capital
TOTAL

2.755.000,00
1.711.000,00
4.466.000,00

V - Proc. CFMV nº 6471/2007 - CRMV-RS
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Corrente
Receita de Capital
TOTAL

2.841.200,00
358.800,00
3.200.000,00

Despesa Corrente
Despesa de Capital
TOTAL

2.810.000,00
390.000,00
3.200.000,00

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação no DOU, revogadas as disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
EDUARDO LUIZ SILVA COSTA
Secretário-Geral
RESOLUÇÃO Nº 868, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2007
Altera dispositivos das Resoluções que especifica e dá outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "f" do art.
16 da Lei nº 5.517/68,
considerando que relatório do Grupo de Trabalho instituído
para revisão geral do Manual de Legislação do Sistema
CFMV/CRMVs aponta para a necessidade de retificação de Resoluções;
considerando a necessidade de adequar as normas editadas
antes do Regimento Interno do CFMV, aprovado pela Resolução nº
856, de 30 de março de 2007, publicada no DOU de 01 de agosto de
2007 seção 1, páginas 69 a 71, aos dispositivos constantes do mesmo,
resolve:
Art. 1º Anular, parcialmente, o art. 1º da Resolução nº 575,
de 16 de agosto de 1991, publicada no DOU de 08 de novembro de
1991 seção 1, página 25238, no que se refere a inclusão, dentre as
normas revogadas, da Resolução nº 05, de 28 de julho de 1969,
respeitadas as alterações posteriores.

Art. 2º Revogar o art. 3º da Resolução nº 487, de 18 de abril
de 1986.
Art. 3º Alterar a redação do art. 10 da Resolução nº 487, de
18 de abril de 1986, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. O Presidente do CFMV supervisionará os trabalhos
das comissões e grupos sendo em relação a estes, de sua competência:"
Art. 4º Alterar a redação do § 1º do art. 15 da Resolução nº
772, de 03 de setembro de 2004, publicada no DOU de 22 de
setembro de 2004 seção 1, página 44, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
"§ 1º O símbolo da Medicina Veterinária é o que se encontra
disponível no sítio do CFMV www.cfmv.org.br."
Art. 5º Alterar a redação do inciso I e §§ 1º e 2º do art. 2º,
do Estatuto do Prêmio Professor Paulo Dacorso Filho aprovado pela
Resolução nº 677, de 14 de dezembro de 2000, publicada no DOU de
17 de janeiro de 2001 seção 1, página 52, que passam a vigorar com
a seguinte redação:
"I - placa;
II - ......................................;
III - ......................................
"§ 1º A placa será confeccionada com os seguintes dizeres:
O Conselho Federal de Medicina Veterinária outorga o Prêmio Professor Paulo Dacorso Filho - (ano) ao (nome do agraciado) pelos
relevantes serviços prestados à ciência veterinária e ao desenvolvimento agropecuário do País, conforme o caso, gravados em placa
de aço escovado, com corrosão, letras em tinta epóxi, em baixo
relevo, impressão em cores 4/4, policromia, medindo 28 X 21cm,
entregue com estojo próprio de 32 X 26 cm, com berço para placa,
revestido a caráter interna e externamente."
"§ 2º A medalha será constituída com a esfinge do Professor
Paulo Dacorso Filho, símbolo da Medicina Veterinária, sigla CFMV e
a inscrição com o nome do Professor Paulo Dacorso estampada em
superfície de latão, chapa nº 8 (1/6), redonda com 50 mm de diâmetro, sendo na face frontal (anverso) estampada a logomarca do
Conselho, esta circundada, na parte superior, pela inscrição "Prêmio",
centralizada e na parte inferior a inscrição "Professor Paulo Dacorso
Filho", também centralizada. No verso conterá uma gravação manuscrita com a inscrição: "Prêmio Professor Paulo Dacorso Filho e o
ano da outorga", alinhados, jateada e banhada a ouro mil, com polimento na parte superior e fita de seda chamalotada nas cores verde
e amarelo acondicionada em estojo revestido em tecido próprio."
"§ 3º O Bóton especial de lapela será em latão estampado,
banhado em ouro mil, medindo 15,5 mm de diâmetro e 1 mm de
espessura, confeccionado com a esfinge do Professor Paulo Dacorso
Filho, símbolo da Medicina Veterinária, sigla CFMV e a inscrição
com o nome do Prêmio Professor Paulo Dacorso Filho."
Art. 6º Alterar a redação do § 1º do art. 5º da Resolução nº
680, de 15 de dezembro de 2000, publicada no DOU de 10 de abril
de 2001 seção 1, páginas 46 a 50, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
"§ 1º A cédula de identidade profissional (anexos nºs 04 e
04A) será confeccionada pelo CFMV nas cores verde (borda) e branca (superfície), nas medidas 9,5cm x 6,5cm. A borda da carteira
deverá medir 4mm de largura, tendo ao fundo a cor verde e o símbolo
da medicina veterinária estampado em toda a sua extensão na cor
branca. A superfície do documento será branca e apresentará, tanto no
verso quanto no anverso, marca d'água centralizada, composta pelo
símbolo da medicina veterinária e pela sigla do CFMV estampada em
toda a superfície, repetindo-se em linhas horizontais. A carteira deverá apresentar os dados do profissional dispostos da seguinte forma
contendo no anverso os seguintes dados: referência à República Federativa do Brasil e ao Conselho Federal de Medicina Veterinária
(borda superior), seguida do Conselho Regional da jurisdição; Armas
da República (canto superior esquerdo); denominação da Cédula:
cédula de identidade de Médico Veterinário ou Zootecnista; nome;
CRMV e número da inscrição; data da inscrição; naturalidade; data
do nascimento; grupo sangüíneo: Tipo e fator RH; nacionalidade;
referência ao número da Cédula seguida da letra V ou Z; assinatura
do Presidente e na borda inferior a expressão: "válida em todo o
Território Nacional e tem fé pública (Lei nº 6.206/75)". No verso:
Serviço Público Federal; Conselho Federal de Medicina Veterinária
(borda superior); número da identidade; número do CPF; filiação;
observação; local e data; fotografia tamanho 2x2, localizada no canto
lateral direito superior; assinatura do portador; impressão digital polegar direito (canto inferior direito); na borda inferior a expressão:
"vale como documento de identidade (Lei nº 5.517, de 23-10-68)."
Art. 7º Alterar o a redação do § 7º do art. 10 da Resolução
nº 680, de 15 de dezembro de 2000, publicada no DOU de 10 de abril
de 2001 seção 1, páginas 46 a 50, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
"§ 7º A cédula de identidade profissional (anexos nºs 05 e
05A) será confeccionada pelo CFMV nas cores verde (borda) e branca (superfície), nas medidas 9,5cm x 6,5cm. A borda da carteira
deverá medir 4mm de largura, tendo ao fundo a cor verde e o símbolo
da medicina veterinária estampado em toda a sua extensão na cor
branca. A superfície do documento será branca e apresentará, tanto no
verso quanto no anverso, marca d'água centralizada, composta pelo
símbolo da medicina veterinária e pela sigla do CFMV estampada em
toda a superfície, repetindo-se em linhas horizontais. A carteira deverá apresentar os dados do profissional dispostos da seguinte forma
contendo no anverso os seguintes dados: referência à República Federativa do Brasil e ao Conselho Federal de Medicina Veterinária
(borda superior), seguida do Conselho Regional da jurisdição; Armas
da República (canto superior esquerdo); denominação da Cédula:
cédula de identidade secundária; nome; CRMV e número da inscrição
seguida da letra "S" quando for médico veterinário e, das letras "ZS",
quando for profissional zootecnista; data da inscrição; inscrição principal (CRMV e número); data de nascimento; grupo sanguíneo e fator
RH; naturalidade; referência ao número da Cédula seguida da letra V
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ou Z; assinatura do Presidente do CRMV; e na borda inferior a
expressão: "válida para o exercício profissional no Estado de (sigla do
estado)"; e no verso: Serviço Público Federal; Conselho Federal de
Medicina Veterinária (borda superior); número da identidade; número
do CPF; filiação; observação; local e data; assinatura do portador;
fotografia tamanho 2x2, localizada no canto lateral direito superior;
impressão digital polegar direito (canto inferior direito); na borda
inferior a expressão: "vale como documento de identidade (Lei nº
5.517, de 23 de outubro de 1968, publicada no DOU de 25 de outubro
de 1968, seção 1)."
Art. 8º Alterar a redação das alíneas "a" e "b" do inciso II do
art. 15 da Resolução nº 680, de 15 de dezembro de 2000, publicada
no DOU de 10 de abril de 2001 seção 1, páginas 46 a 50, que passam
a vigorar com a seguinte redação:
a) Médico Veterinário
(inscrição principal): CRMV-___ (Estado) nº 00001
(inscrição secundária): CRMV-___ (Estado) nº 00002 "S"
b) Zootecnista
(inscrição principal): CRMV-___ (Estado) nº 00001/Z
(inscrição secundária): CRMV-___ (Estado) nº 00002/Z "S"
Art. 9º Alterar a redação do art. 72 da Resolução nº 749, de
17 de outubro de 2003, publicada no DOU de 22 de outubro de 2003,
seção 1, página 163, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 72. São partes integrantes desta Resolução os anexos
01 a 14."
Art. 10. Revogar o artigo 20 da Resolução nº 824, de 31 de
março de 2006, publicada no DOU de 25 de abril de 2006, Seção 1,
páginas 77 e 78.
Art. 11. Alterar a redação do art. 38 da Resolução nº 856, de
30 de março de 2007, publicada no DOU de 01 de agosto de 2007
seção 1, páginas 69 a 71, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 38. As deliberações do Plenário no julgamento de processos devem ser consubstanciadas em acórdão, assinado pelo Presidente e Conselheiro Relator, e publicado no Diário Oficial da
União."
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU, revogadas as disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
EDUARDO LUIZ SILVA COSTA
Secretário-Geral do Conselho
RESOLUÇÃO Nº 872, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007
Julga atos dos CRMVs que aprovaram as
Reformulações Orçamentárias do exercício
de 2007 e as Propostas Orçamentárias para
o exercício de 2008.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "f" do artigo 16 da
Lei nº 5.517/68, combinada com a alínea "XII" do Art. 3º da Resolução CFMV nº 856, de 30 de março de 2007,
considerando a deliberação do Plenário do CFMV, na CC
Sessão Plenária Ordinária, realizada no período de 10 a 12 de dezembro de 2007, resolve:
Art. 1º Homologar os atos dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária que aprovaram as Reformulações Orçamentárias do
exercício de 2007, conforme a seguir:
I - Proc. CFMV nº 7607/2007 - CRMV-AC
1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Corrente
Receita de Capital
TOTAL

126.200,00
0,00
126.200,00

Despesa Corrente
Despesa de Capital
TOTAL

107.800,00
18.400,00
126.200,00

II - Proc. CFMV nº 7060/2007 - CRMV-AM
3ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Corrente
Receita de Capital
TOTAL

151.000,00
300.000,00
451.000,00

Despesa Corrente
Despesa de Capital
TOTAL

146.000,00
305.000,00
451.000,00

III - Proc. CFMV nº 7290/2007 - CRMV-MA
1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Corrente
Receita de Capital
TOTAL

324.500,00
80.000,00
404.500,00

Despesa Corrente
Despesa de Capital
TOTAL

335.500,00
69.000,00
404.500,00

IV - Proc. CFMV nº 6998/2007 - CRMV-MT
1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Corrente
Receita de Capital
TOTAL

1.268.173,00
0,00
1.268.173,00

Despesa Corrente
Despesa de Capital
TOTAL

938.461,00
329.712,00
1.268.173,00

V - Proc. CFMV nº 6885/2007 - CRMV-PA
1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Corrente
Receita de Capital
TOTAL

542.300,00
74.000,00
616.300,00

Despesa Corrente
Despesa de Capital
TOTAL

587.300,00
29.000,00
616.300,00
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Nº 41, quinta-feira, 1 de março de 2018
como o relatou a Ministra Isabel Gallotti, está numa dificuldade
praticamente intransponível. É um tribunal de dimensões continentais.
Oitenta por cento do território nacional está abrangido pela
competência da 1ª Região. Temos notícias de que os desembargadores
e servidores estão adoecendo. Então, a Administração, e essa é uma
tarefa do Conselho da Justiça Federal, deve se debruçar para
encontrar uma solução, que é premente. Diante dessas dificuldades,
como relatei aqui, das dificuldades orçamentárias para a
implementação da Emenda Constitucional n. 73 e para a aprovação
dos 82 (oitenta e dois) cargos, essa seria uma saída sem aumento de
despesas. Era essa a minha manifestação. Muito obrigado."
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA LAURITA VAZ
(Presidente): "Senhores Conselheiros, Senhor Presidente da Ajufe,
apenas para deixá-los tranquilos, estamos também debatendo, não só
com a 1ª Região, mas também com todo o corpo técnico do Conselho
e com a Desembargadora Cecília Marcondes, Presidente do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região. Depois da 1ª Região, vem, em
segundo lugar, a 3ª Região, que também está passando por premente
necessidade. Então, louvo o interesse da Ajufe de mais debates. Dessa
forma, comprometo-me a conversar ao longo dos próximos dias com
os Presidentes dos Tribunais Regionais Federais para viabilizar o
exame desse anteprojeto de lei, pois estarei de plantão no Superior
Tribunal de Justiça até o dia 19 de janeiro. Obrigada."
Após essas breves explanações, a Presidente proclamou o
resultado:
"O Conselho, por indicação da relatora, retirou o processo de
pauta."
4) PROCESSO N. CJF-EOF-2015/00171
ASSUNTO: REFERENDO DO DESPACHO N. CJF-DES2017/17872,
QUE
AUTORIZOU
A
ALTERAÇÃO
E
ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PLURIANUAL E DOS
PLANOS DE AÇÃO ANUAIS DOS CONTRATOS CELEBRADOS
ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL, O BANCO DO BRASIL E A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXERCÍCIO 2017, NOS
TERMOS DO ARTIGO 10, INCISO XXIII, DO REGIMENTO
INTERNO DO CJF, EM RAZÃO DOS PLEITOS DOS TRIBUNAIS
REGIONAIS FEDERAIS DAS 2ª E 5ª REGIÕES.
INTERESSADOS: Tribunais Regionais Federais das 2ª e 5ª
Regiões
RELATORA: Apresentado em mesa pela Conselheira
LAURITA VAZ
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, referendou o
Despacho n. CJF-DES-2017/17872, de 6 de dezembro de 2017.
5) PROCESSO N. CJF-ADM-2016/00399.02
ASSUNTO: RELATÓRIO FINAL DA AUDITORIA
REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª
REGIÃO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, POR DETERMINAÇÃO
DA PORTARIA N. CJF-POR-2017/00069, DE 2 DE MARÇO DE
2017.
INTERESSADO: Tribunal Regional Federal da 1ª Região
RELATORA: Apresentado em mesa pela Conselheira
LAURITA VAZ
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, aprovou o
Relatório Final da Auditoria realizada no Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, nos termos do voto da relatora.
6) PROCESSO N. CJF-PPN-2016/00001
ASSUNTO: PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE DISPÕE
SOBRE A ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA DO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL.
INTERESSADO: Conselho da Justiça Federal
RELATORA: Apresentado em mesa pela Conselheira
LAURITA VAZ
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, aprovou a
proposta de resolução, nos termos do voto da relatora.
7) PROCESSO N. CF-PCO-2012/00009
ASSUNTO: RECURSO DISCIPLINAR DE MAGISTRADO
CONTRA ATO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª
REGIÃO.
ADVOGADO DO RECORRENTE: Dr. Valter Ferreira
Xavier Filho (OAB/DF 3.137)
RECORRIDO: Tribunal Regional Federal da 2ª Região
INTERESSADO: Ministério Público Federal
RELATOR:
Conselheiro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES
PEDIDO DE VISTA: Conselheiro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
DECISÃO: Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista
do Conselheiro Paulo de Tarso Sanseverino pelo provimento do
recurso, e o voto da Conselheira Isabel Gallotti pelo parcial
provimento do recurso, no sentido de que seja aplicada a pena de
advertência, bem como o voto antecipado da Conselheira Cecília
Marcondes acompanhando o relator, pediu vista o Conselheiro Hilton
Queiroz. Não votou o Conselheiro Raul Araújo em razão de seu
antecessor ter sido o relator da matéria. Aguardam os Conselheiros
André Fontes, Thompson Flores, Manoel de Oliveira Erhardt,
Humberto Martins e Laurita Vaz.
8) PROCESSO N. CF-PPN-2012/00019
ASSUNTO:
PROPOSTA
DE
ALTERAÇÃO
DA
RESOLUÇÃO N. CF-RES-2012/00221, DE 19 DE DEZEMBRO DE
2012, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE FÉRIAS AOS
SERVIDORES DO CONSELHO E DA JUSTIÇA FEDERAL DE
PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS.
INTERESSADOS: CJF e Justiça Federal de primeiro e
segundo graus
RELATOR:
Conselheiro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO

1
DECISÃO: Após o voto do relator pela aprovação da
proposta de alteração da Resolução n. CF-RES-2012/00221 e o voto
antecipado, no mesmo sentido, da Conselheira Cecília Marcondes,
pediu vista antecipada o Conselheiro Raul Araújo. Aguardam os
Conselheiros Isabel Gallotti, Hilton Queiroz, André Fontes,
Thompson Flores, Manoel de Oliveira Erhardt, Humberto Martins e
Laurita Vaz.
9) PROCESSO N. CF-PCO-2012/00008
ASSUNTO: RECURSO DISCIPLINAR DE MAGISTRADO
CONTRA ATO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª
REGIÃO.
ADVOGADO DO RECORRENTE: Dr. José Eduardo
Rangel de Alckmin (OAB/DF 2.977)
RECORRIDO: Tribunal Regional Federal da 1ª Região
INTERESSADO: Ministério Púbico Federal
RELATOR:
Conselheiro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES
DECISÃO: Prosseguindo no julgamento, o Conselho, por
unanimidade, rejeitou a arguição de impedimento do Conselheiro
Hilton Queiroz suscitada pelo recorrente e, após o voto do
Conselheiro Thompson Flores pelo provimento do recurso, no mérito,
no que foi acompanhado pelo Conselheiro Paulo de Tarso
Sanseverino, e os votos antecipados dos Conselheiros Cecília
Marcondes e Humberto Martins, que acompanharam integralmente o
relator, pediu vista a Conselheira Isabel Gallotti. Não votou o
Conselheiro Raul Araújo em razão de o seu antecessor ter sido o
relator da matéria. Aguardam os Conselheiros Hilton Queiroz, André
Fontes, Manoel de Oliveira Erhardt e Laurita Vaz.
10) PROCESSO N. CJF-ADM-2017/00342
ASSUNTO: PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE DISPÕE
SOBRE A INSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE MAPEAMENTO DA
JUSTIÇA FEDERAL - SISMAPA.
INTERESSADOS: CJF e Justiça Federal de primeiro e
segundo graus
RELATOR: Conselheiro THOMPSON FLORES
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, aprovou a
proposta de resolução, nos termos do voto do relator.
11) PROCESSO N. CJF-ADM-2013/00121

115

ISSN 1677-7042

ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELA ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL AJUFE, EM FACE DA DECISÃO DO COLEGIADO, NA SESSÃO
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017, NO QUE CONCERNE À
METODOLOGIA DE CÁLCULO REFERENTE AO PAGAMENTO
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DA PARCELA
AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.
INTERESSADA: Associação dos Juízes Federais do Brasil Ajufe
RELATOR: Conselheiro THOMPSON FLORES
DECISÃO: O Conselho, por indicação do relator, decidiu
adiar o julgamento da matéria.
ASSUNTOS DIVERSOS
Concluídos os assuntos constantes da pauta de julgamento, o
Corregedor-Geral da Justiça Federal, com a permissão da Presidente,
informou ao Colegiado que, na sessão de 14 de novembro de 2017,
pediu vista do Processo n. CJF-PPN-2015/00043, no qual se discute
Questão de Ordem apresentada pelo Conselho Federal da OAB
relativa a precatórios, da relatoria do Conselheiro André Fontes.
Dessa forma, solicitou à Presidente a prorrogação de prazo para
apresentá-lo ao Colegiado na sessão do mês de fevereiro de 2018, o
que foi acolhido.
Na sequência, a Presidente submeteu à aprovação do
colegiado a proposta do calendário das sessões do Conselho da
Justiça Federal para o exercício de 2018, o qual foi aprovado.
Logo após, mencionou que a próxima sessão, de acordo com
o calendário aprovado, será no dia 26 de fevereiro de 2018, segundafeira, às 14 horas, em Brasília.
Por fim, a Presidente agradeceu a presença de todos e
desejou-lhe antecipadamente boas festas.
A sessão encerrou-se às onze horas e dez minutos.
Eu, Cleberson José Rocha, Secretário-Geral do Conselho da
Justiça Federal, lavrei a presente ata, que vai assinada pela
Presidente.
LAURITA VAZ
Conselheira

Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
RESOLUÇÃO Nº 1.205, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018
Homologa as Reformulações Orçamentárias referentes ao exercício de 2018 dos Conselhos Regionais de Medicina
Veterinária que especifica e dá outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "f", artigo 16,
da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, combinada com o inciso XII, do Artigo 3º, da Resolução CFMV nº 856, de 30 de março de 2007,
e artigo 2º da Resolução CFMV nº 1049, de 14 de fevereiro de 2014;
considerando a deliberação do Plenário do CFMV na 309ª Sessão Plenária Ordinária, realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2018,
em Brasília-DF, resolve:
Art. 1º Homologar as Reformulações Orçamentárias, exercício 2018, dos CRMVs GO, MT, RJ e RO, conforme a seguir:
I - 1ª Reformulação do CRMV-GO:
.

.

.

Receita Corrente
Receita de Capital
TOTAL

5.115.911,00
595.819,00
5.711.730,00

Despesa Corrente
Despesa de Capital
TOTAL

4.826.436,00
885.294,00
5.711.730,00

Receita Corrente

3.533.234,42

Despesa Corrente

3.533.234,42

Receita de Capital

877.245,31

Despesa de Capital

877.245,31

TOTAL

4.410.479,73

TOTAL

4.410.479,73

Receita Corrente

8.000.000,00

Despesa Corrente

8.000.000,00

Receita de Capital

1.500.000,00

Despesa de Capital

1.500.000,00

TOTAL

9.500.000,00

TOTAL

9.500.000,00

Receita Corrente

1.019.500,00

Despesa Corrente

1.316.900,00

Receita de Capital

387.500,00

Despesa de Capital

90.100,00

TOTAL

1.407.000,00

TOTAL

1.407.000,00

II - 1ª Reformulação do CRMV-MT:
.

.

.

III - 1ª Reformulação do CRMV-RJ:
.

.

.

IV - 1ª Reformulação do CRMV-RO:
.

.

.

Art. 2º O inciso V, artigo 36, da Resolução CFMV nº 856/2017 (DOU nº 147, S.1, p.69 e ss.) passa a vigorar com a seguinte redação:
"V - assuntos gerais;"
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação no DOU.
FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
Presidente do Conselho
MÉD. VET. NIVALDO DA SILVA
Secretário-Geral

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012018030100115
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Parágrafo único. Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo
dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) terão 180 (cento e
oitenta) dias, a partir da publicação desta Resolução, para
procederem à adequação de prazos e procedimentos relativos aos
registros provisórios já concedidos.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA
2º Vice-Presidente
Em exercício

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL
ACÓRDÃO Nº 675, DE 16 DE ABRIL DE 2018
Processo: 102/2016. Recorrente: L. C. Z. S. Recorrido:
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª
Região - CREFITO-10. Considerando a sessão de julgamento
ocorrida no dia 30 de novembro de 2017, na 280ª Reunião Plenária,
e exercendo a competência legal atribuída pelo artigo. 5°, inciso VIII,
da Lei Federal n° 6.316/75, ACORDAM os Conselheiros Federais,
nos termos do voto do Conselheiro-Relator, à unanimidade, pela
manutenção do Acórdão Regional, para suspender o exercício
profissional de L. C. Z. S. até à manutenção da dívida.

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO RIO DE JANEIRO
DECISÃO Nº 352, DE 11 DE ABRIL DE 2018
Revogar, ad referendum do Plenário do
Coren-RJ, a Decisão Coren-RJ nº
240/2017 de 22 de dezembro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União nº
8, seção 1, página 65, tornando sem
efeito a penalidade de censura aplicada à
Enfermeira Ivone Evangelista Cabral.

WILEN HEIL E SILVA
Conselheiro-Relator

CONSELHO FEDERAL
DE MEDICINA VETERINÁRIA
RESOLUÇÃO Nº 1.208, DE 12 DE ABRIL DE 2018
Altera as Resoluções CFMV nº 591, de
1992; 649, de 1998; 856, de 2007; e 964,
de 2010.

Nº 73, terça-feira, 17 de abril de 2018

1
artigo 36 do Estatuto do CREF11/MS; CONSIDERANDO a
deliberação da Diretoria ocorrida no dia 13 de abril de 2018,
resolve:
Art. 1º - Fica criado o Departamento de Licitações e
Contratos do CREF11/MS, órgão técnico encarregado e todas as
aquisições e contratações feitas pelo CREF11/MS, sejam elas por via
direta ou por licitação em qualquer uma de suas modalidades, bem
como do controle dos contratos firmados pelo CREF11/MS.
Art.2º - O Departamento será composto de um Coordenador
e um assistente administrativo e receberá auxílio dos demais
funcionários designados para compor a equipe de apoio do
Pregoeiro.
Parágrafo único - O Coordenador deverá ser capacitado e
será o pregoeiro oficial do CREF11/MS.
Art.3º - As atribuições dos cargos serão inseridas no Plano
de Cargos e Salários.
Art.4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Lei 5.905 de 12 de julho de 1973 e elencadas no Regimento
Interno aprovado pela Decisão Coren-RJ nº 1848/2013.
CONSIDERANDO a competência estabelecida ao
Presidente do Coren-RJ no art. 25, XV, do Regimento Interno do
Coren-RJ, de decidir, ad referendum do Plenário ou da Diretoria,
nos casos que, por sua urgência, exijam a adoção de providências,
obrigatoriamente submetendo a matéria à homologação do Plenário
ou da Diretoria, preferencialmente na primeira reunião
subsequente;
CONSIDERANDO a decisão judicial proferida nos autos
do mandado de segurança de nº 0004052-74.2017.4.02.5101,
impetrado por Ivone Evangelista Cabral, onde o douto juízo
determinou a suspensão da Decisão Coren-RJ nº 240/2017 e a
anulação do respectivo processo ético. decide:
Art. 1º. Revogar, ad referendum do Plenário do Coren-RJ,
a Decisão Coren-RJ nº 240/2017 de 22 de dezembro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União nº 8, seção 1, página 65,
tornando sem efeito a penalidade de censura aplicada à Enfermeira
Ivone Evangelista Cabral.
Art. 2º. Determinar o arquivamento definitivo do processo
ético de nº 021/2015 e a exclusão de eventuais apontamentos no
assentamento profissional eletrônico e físico da Enfermeira Ivone
Evangelista Cabral.
Art. 3º. Esta Decisão entra em vigor na data de publicação
no Diário Oficial da União, devendo ser homologada na próxima
Reunião Ordinária de Plenário do Coren-RJ.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do
Rio de Janeiro - Coren/RJ, em conjunto com o Primeiro-Secretário
da Autarquia, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na

ANA LUCIA TELLES FONSECA
Presidente do Conselho
GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO
1º Secretário

O
CONSELHO
FEDERAL
DE
MEDICINA
VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições que lhe são
conferidas na alínea "f" do artigo 16 da Lei nº 5.517, de 23 de
outubro de 1968; resolve:
Art. 1º Altera-se a redação da alínea 't', art.11, da Resolução
CFMV nº 591, de 26/6/1992 (DOU nº 206, de 27/10/1992, S.1,
pg.15086/15089):
"t) decidir os casos de urgência 'ad referendum' do Plenário,
sobrestando, inclusive e excepcionalmente, as respectivas decisões,
devendo a decisão ser discutida na primeira Sessão Plenária Ordinária
seguinte".
Art. 2º Alteram-se as redações do 'caput' do art.1º e o art. 3º
da Resolução CFMV nº 649, de 27/8/1998 (DOU nº 175, de
14/9/1998, S.1, p.62):
"Art. 1º Ficam criados os distintivos do Sistema
CFMV/CRMVs, a serem entregues aos profissionais eleitos e
empossados para as funções de Conselheiros Federais ou
Regionais".
Art. 3º Os distintivos serão entregues em até 60 dias após a
posse do Conselheiro".
Art. 3º Altera-se a redação do inciso XXIII, art.7º, e revogase o inciso VI, art.9º, ambos da Resolução CFMV nº 856, de
30/3/2007 (DOU nº 147, de 1º/8/2007, S.1, p.69 e ss.):
"XXIII - decidir os casos de urgência 'ad referendum' do
Plenário, sobrestando, inclusive e excepcionalmente, as respectivas
decisões, devendo a decisão ser discutida na primeira Sessão Plenária
Ordinária seguinte".
Art. 4º Altera-se a redação do §3º, art.4º, da Resolução
CFMV nº 964, de 27/8/2010 (DOU nº 226, de 26/11/2010, S.1,
pg.159/160):
"§3º A fim de assegurar o planejamento orçamentário, os
pedidos devem ser protocolados no CFMV:
I - até o último dia útil do mês de março, para os eventos
que ocorrerem a partir do segundo semestre do mesmo exercício;
II - até o último dia útil do mês de setembro, para os eventos
que ocorrerem no exercício seguinte".
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
Presidente do Conselho
NIVALDO DA SILVA
Secretário-Geral

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DA 11ª REGIÃO
RESOLUÇÃO Nº 198, DE 16 DE ABRIL DE 2018
Dispõe sobre a criação do Departamento de
Licitações e Contratos que integrará a força
de trabalho do CREF11/MS.
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO, no uso de suas atribuições
legais estatutárias; CONSIDERANDO o disposto no inciso X e XI do
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012018041700162

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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