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Art. 1º. Aplicar a pena de advertência verbal em desfavor da
Srª Iolanda Rocha Soares, técnica de enfermagem, inscrição definitiva
nº 84872-TE, CPF- 800.383.603-49, por suposta pratica de dispensa
de medicamento, infringindo assim, aos artigos 13, 33, 59 da Re-
solução Cofen nº 311/2007, Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem.

Art. 2º. Desta Decisão caberá recurso ao Conselho Federal
com efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
ciência da decisão pelas partes, conforme art. 133 da Resolução
Cofen nº 370/2010.

Art. 3º. Esta Decisão entra em vigor na data de sua as-
sinatura.

ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES
Presidente da Junta Governativa

JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL
Conselheira-Relatora

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO AMAZONAS

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 8 DE MARÇO DE 2016

Dispõe sobre a realização de convênios
com instituições ligadas à medicina vete-
rinária visando a regularização de pet shop
que sejam microempresas ou microempre-
endedor individual, devidamente credencia-
dos a estas instituições.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do
Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela le-
gislação do CFMV;

Considerando, que os médicos veterinários e os zootecnistas
no exercício profissional da responsabilidade técnica devem pautar
seus procedimentos em normas regulamentadas dentro das finalidades
da categoria; e

Considerando, a necessidade de adequação, normatização e
melhoria do manual de orientação e procedimento do responsável
técnico, com intuito de balizar o exercício profissional do médico
veterinário e zootecnistas, em face da realidade de cada Estado e,
além de proporcionar qualidade na instrumentalização da fiscalização
do órgão; resolve:

Art. 1 - O Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado do Amazonas, firmará convênio com entidades ligadas ao
exercício da profissão da medicina veterinária, com finalidade de
normatizar os procedimentos para anotação de Responsável Técnico
às empresas voltadas ao mercado de pet shop.

Parágrafo 1 - O Responsável Técnico que trata está Re-
solução, somente poderá exercer suas atribuições perante empresas
(pet shop) que se enquadrem como microempresa ou microempre-
endedor individual, vedado qualquer outro capital social.

Parágrafo 2 - As empresas citadas no caput, caso possuam
débitos perante o CRMV/AM, deverão providenciar sua regularização
através de quitação ou refinanciamento conforme determinar a le-
gislação do CFMV.

Art. 2 - O desempenho da atividade de Responsável Técnico
dar-se-á com carga horária de mínima de 02 (duas) horas semanais,
por estabelecimento, respeitando o limite máximo de 66 (sessenta e
seis) horas semanais, exclusivamente para os profissionais vinculados
as entidades ligadas a medicina veterinária ou zootecnia devidamente
conveniadas para esta finalidade.

Parágrafo 1 - Fica vedado qualquer atendimento clínico no

estabelecimento conveniado, devendo o profissional ater-se apenas as

atividades relacionadas à Responsável Técnico, sob pena de can-

celamento da ART.

Parágrafo 2 - O cálculo da remuneração referentes às 02

(duas) horas semanais deverá respeitar a proporção exata do valor

mínimo regulamentado para cada 06 (seis) horas semanais no per-

centual de 1.2 salários mínimos (2h=1.2 x salário mínimo : 3).

Art. 3 - A entidade conveniada com o CRMV/AM será

responsável pela Anotação de Responsabilidade Técnica do respec-

tivo profissional, bem como responderá por qualquer irregularidade

administrativa, civil, trabalhista ou penal perante o médico veterinário

ou a empresa a credenciada.

Art. 4 - O CRMV/AM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias

após a aprovação desta Resolução, deverá expedir edital convocatório

às entidades ligadas a medicina veterinária no Estado do Amazonas,

que tenham interesse em formalizar o convênio referido no artigo
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Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

CARLOS AUGUSTO MACHADO CARNEIRO

Presidente do Conselho
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