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RESUMO
HOTEL (1) 625,53
DESLOCAMENTO (2) 296,15
REFEIÇÃO (3) 137,13
MÉDIA PARA DIÁRIA NACIONAL 1.058,81

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA
Presidente do Conselho

JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO
Te s o u r e i r o

PORTARIA Nº 70, DE 19 DE MAIO DE 2016

Altera o Artigo 1º da Portaria CFM nº
032/2016, de 25 de fevereiro de 2016, que
fixa valores e critérios para pagamento de
diária nacional e internacional, auxílio re-
presentação e verba indenizatória.

O Presidente do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA,
no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de se-
tembro de 1957, publicada em 1º de outubro de 1957, regulamentada
pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, publicado em 25 de
julho de 1958, Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, Lei nº
11.000, de 15 de dezembro de 2004, publicada em 16 de dezembro de
2004 e Decreto 6821/2009, de 14 de abril de 2009.

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº
2.146/2016, aprovada em sessão plenária realizada em 19 de maio de
2016;

CONSIDERANDO o decidido pelo plenário em sessão rea-
lizada em 19 de maio de 2016, resolve:

Art. 1º Alterar os itens III e IV do Artigo 1º da Portaria CFM
nº 032/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

ITENS DIÁRIA/AUXÍLIO REPRESENTA-
ÇÃO/VERBA INDENIZATÓRIA

VA L O R

III Verba indenizatória
(limitado a 19 por mês)

R$ 700,00

IV Auxílio representação
(limitado a 22 por mês)

R$ 386,00

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor no dia 01 de junho de
2016.

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA
Presidente do Conselho

JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO
Te s o u r e i r o

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
DA 10ª REGIÃO

ACÓRDÃO Nº 33, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015

O Plenário do Conselho Regional de Economia - 10ª Região
- Minas Gerais, em reunião ocorrida nesta data, após apreciação do
Processo Administrativo nº. 4519/2013, em que é parte o profissional,
OSWALDO DIONIZIO VIEIRA JUNIOR - NRPF 01/2012, CPF:
856.291.546-72, decide julgar, por unanimidade, procedente o Auto
de Infração nº. 038/2013, lavrado em 27/02/2013, fls. 26/27 e 41, em
conformidade como o Parecer do Conselheiro Relator constante nes-
tes autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado, para
o fim de aplicar ao infrator a multa no valor de R$ 570,12 (qui-
nhentos e setenta reais e doze centavos), com fundamento no art. 18
e 19 da Lei nº. 1.411, de 13 de agosto de 1951.

O presente serve como notificação do infrator, informando-o
sobre o prazo para pagamento da multa referida acima ou interposição
de recurso direcionado ao Plenário desta Autarquia, bem como, sobre
a inscrição em dívida ativa do valor do débito e cobrança judicial do
mesmo, caso não seja adotada a devida providência no prazo de 15
(quinze) dias.

ANTÔNIO DE PÁDUA UBIRAJARA E SILVA
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

DELIBERAÇÃO Nº 14, DE 23 DE JUNHO DE 2016

Estabelece o valor a ser pago aos minis-
trantes dos cursos e atualizações online
promovidos pelo Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São Paulo, e dá
outras providências.

O CRF-SP poderá promover cursos presenciais e atualiza-
ções online, sendo que os profissionais envolvidos com esses cursos,
escolhidos de acordo com os critérios de notória especialização na
área, serão tratados como ministrantes.

Artigo 1º Os ministrantes dos cursos promovidos pelo
CRF/SP deverão cumprir os critérios abaixo descritos:

I - O ministrante farmacêutico deve ter inscrição ativa. Caso
seja inscrito em CRF de outro Estado, deverá comprovar que possui
inscrição ativa e que está quite com o respectivo Conselho.

II - O ministrante deverá gozar de ilibada reputação profissional.

III - Caberá ao ministrante comprovar perante o CRF/SP sua
titulação, mediante apresentação de currículo e cópia do diploma, que
ficarão devidamente arquivados no CRF/SP.

Artigo 2º São responsabilidades dos ministrantes:
I - Prestar contas de suas ações.
II - Conhecer as normativas do CRF/SP.
III - Cumprir os horários e prazos estabelecidos em contrato.
IV - Preencher relatório de avaliação.
V - Elaborar o conteúdo do curso, bem como o material

visual em conjunto com o grupo de profissionais definido previa-
mente para o curso, salvo em cursos com apenas um ministrante,
seguindo os padrões estabelecidos pelo CRF-SP.

VI - Atualizar o material em conjunto com o grupo de profis-
sionais definido previamente para o curso, devendo encaminhar as pro-
postas anteriormente ao CRF/SP e observar, ainda, as seguintes diretrizes:

a) As atualizações do material dos cursos presenciais deverão
ser encaminhadas com antecedência de 15 (quinze) dias ao CRF/SP.

b) As atualizações dos materiais da atualização online so-
mente serão realizadas mediante autorização do CRF/SP.

c) O material elaborado e atualizado pelo ministrante será de
propriedade do CRF/SP.

d) Em hipótese alguma o ministrante poderá utilizar material
diferente do encaminhado ao CRF/SP.

Artigo 3º São responsabilidades específicas dos ministrantes
dos cursos presenciais:

I - Acompanhar os participantes dos cursos e estimular uma
participação ativa.

II - Realizar dinâmicas durante o curso, sempre que possível.
III - Cumprir horários de início e término.
Artigo 4º São responsabilidades específicas dos ministrantes

das atualizações online:
I - Assinar termo de cessão de direitos de uso de imagem e

voz a ser elaborado pelo CRF/SP.
II - Responder a 10 perguntas referentes ao seu tema, que

ficarão disponíveis aos farmacêuticos que participarem das atuali-
zações online.

Artigo 5º - Os valores a serem pagos, por hora, aos mi-
nistrantes dos cursos presenciais, dar-se-ão obedecendo aos critérios
de titulação e especialização abaixo descritos:

I - Especialistas - R$ 100,00 (cem reais).
II - Mestres - R$ 120,00 (cento e vinte reais).
III - Doutores - R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
§ 1º - O pagamento dos cursos presenciais realizados no mês

será efetuado de uma única vez, mediante apresentação de recibo de
pagamento de autônomo, até o décimo dia do mês subsequente à
realização do curso.

Artigo 6º - Os valores a serem pagos, por hora, aos mi-
nistrantes das atualizações online, dar-se-ão obedecendo aos critérios
de titulação e especialização abaixo descritos:

I - Especialistas - R$ 200,00 (duzentos reais).
II - Mestres - R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
III - Doutores - R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).
§ 2º - O pagamento das atualizações online será efetuado de

uma única vez, mediante apresentação de recibo de pagamento de
autônomo, até o décimo dia do mês subsequente à gravação.

Artigo 7º - O deslocamento do ministrante poderá ser pago
pelo CRF/SP por meio das seguintes hipóteses:

I - Utilização de táxi da empresa conveniada ao CRF/SP ou de
suas associadas, com utilização de boleto próprio fornecido pelo
CRF/SP. Nesse caso o CRF/SP realiza o pagamento direto à empresa;

II - Utilização de táxi comum nas cidades não atendidas pela
empresa conveniada, seja com frota própria ou com empresas par-
ceiras. O ressarcimento do ministrante ocorrerá mediante apresen-
tação de recibo devidamente preenchido sem emendas, borrões ou
rasuras, datado, nominal ao executor da despesa, contendo discri-
minação detalhada do serviço a que se refere, valores despendidos,
número do CPF/MF do ministrante e assinatura do motorista.

III - Utilização de veículo próprio: haverá o pagamento cor-
respondente à proporção de 08 Km/L (oito quilômetros por litro de
combustível), sendo utilizados como referência o endereço residencial
do ministrante e o endereço do local do curso.

IV - Utilização de veículo locado pelo CRF/SP, mediante prévia
solicitação e a comprovação de que o ministrante possui carteira na-
cional de habilitação (CNH) válida. O ressarcimento do combustível ao
ministrante ocorrerá mediante apresentação de nota fiscal, devidamente
preenchida sem emendas, borrões ou rasuras, datada, nominal ao exe-
cutor da despesa, contendo discriminação detalhada do serviço a que se
refere, combustível adquirido, valores despendidos (unitário e total), nú-
mero do CPF/MF do ministrante e do CNPJ/MF do estabelecimento. O
ministrante se responsabilizará por quaisquer despesas adicionais decor-
rentes da locação do veículo, tais como multas, avarias, lavagens, etc.

V - Utilização de ônibus intermunicipal: ocorrerá ressar-
cimento da passagem mediante a apresentação do seu original, de-
vidamente preenchido, acompanhado do comprovante do seguro;

§ 1º - É vedada a utilização de taxi, prevista nos incisos I e
II, para os deslocamentos intermunicipais, excetuando-se os muni-
cípios que integram a região da Grande São Paulo.

§ 2º - Nos deslocamentos previstos nos incisos III e IV,
ocorrerá ressarcimento do valor do pedágio mediante a apresentação
do comprovante original ou extrato do serviço "Sem Parar".

§ 3º - O ministrante se responsabiliza totalmente pela utilização de
seu veículo próprio, inclusive quanto a possíveis despesas com gastos extras,
estacionamentos, seguros e eventuais acidentes ou avarias no percurso.

§ 4º - Caso o deslocamento seja para: Adamantina, Ara-
çatuba, Barretos, Bauru, Fernandópolis, Marília, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, o CRF/SP poderá autorizar o
deslocamento por meio aéreo (avião), desde que a solicitação seja
feita por escrito pelo ministrante ao CRF-SP, com antecedência mí-
nima de 15 (quinze) dias, para que possa ser providenciada a aqui-
sição da passagem aérea. Caso haja desistência, perda ou remarcação
de voo, o ministrante deverá arcar com os custos envolvidos.

Artigo 8º O ministrante deverá apresentar-se antes do horário
de início do curso, devendo escolher a melhor forma de transporte,
desde que respeitado o determinado no artigo 7º.

Artigo 9º Caso seja necessária hospedagem, a reserva e o
pagamento serão realizados pelo CRF/SP. Entretanto, caso haja de-
sistência do ministrante, esta só será admitida em tempo hábil para o
cancelamento da reserva, sob pena do ministrante arcar com o valor
cobrado pela não hospedagem.

Parágrafo único - Entende-se como tempo hábil, o período
de cancelamento estabelecido pelo hotel, para que não haja a co-
brança de nenhum valor ao CRF-SP.

Artigo 10º O CRF/SP fornecerá alimentação - refeição e
bebidas não alcoólicas - ao ministrante, através de restaurante ca-
dastrado, até o limite de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por dia,
mediante envio da nota fiscal pelo estabelecimento ao CRF/SP.

§ 1º - O restaurante cadastrado receberá declaração emitida
pelo CRF/SP autorizando a emissão de nota fiscal em nome deste, até
o valor máximo diário previsto neste artigo e calculado de acordo
com o número de ministrantes.

§ 2º - Caso o ministrante opte por se alimentar em res-
taurante não cadastrado, o CRF/SP irá ressarci-lo até o limite máximo
diário de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), mediante apresentação de
nota/cupom fiscal contendo, sem rasuras, o número do CPF/MF do
ministrante e a descrição como refeição, ressaltando que outras ter-
minologias não serão aceitas.

§ 3º - O CRF/SP não se responsabilizará por gastos extras
assumidos pelo ministrante, como valores despendidos com lavan-
deria, internet, frigobar, sobremesa, bebidas alcoólicas etc.

§ 4º - Aplicam-se as disposições contidas neste artigo nos
casos de ministrantes e palestrantes que participem gratuitamente de
eventos promovidos pelo CRF/SP.

Artigo 11º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação, revogando a Portaria nº 09/2006, Deliberação nº 27/2011,
Deliberação nº117/2014, Deliberação nº11/2015, bem como as demais
disposições em contrário.

Artigo 12º - Dúvidas ou omissões serão decididas pela Di-
retoria, ficando os funcionários e ministrantes sujeitos às penalidades
administrativas e cíveis cabíveis.

PEDRO EDUARDO MENEGASSO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

ACÓRDÃO No- 249, DE 20 DE ABRIL DE 2016

Processo Ético Profissional nº 26/2015. Denunciante: Lu-
ciana Muniz; Denunciado: Méd. Vet. Luciana Meguerditchian Rocha
- CRMV-GO 3163. Conselheira Relatora: Méd. Vet. Rosângela de
Oliveira Alves Carvalho - CRMV-GO 2316. Decisão: Censura Pú-
blica, em publicação oficial, art. 33, alínea "c" da Lei nº 5.517/68.
Fundamentação: infração aos artigos: 6º incisos II e V; 13 incisos IX
e XXVI; 14 incisos I e III; 15 inciso VIII e 24 inciso IV, da Re-
solução CFMV Nº 722/2002. Infração classificada como "Séria", con-
siderando as atenuantes no artigo 40 inciso VI e agravantes no artigo
39 inciso I, Resolução CFMV Nº 722/2002.

BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA FILHO
Presidente do Conselho

ACÓRDÃO No- 250, DE 20 DE ABRIL DE 2016

Processo Ético Profissional nº 30/2015. Denunciante: Plenário
do CRMV-GO; Denunciado: Méd. Vet. Rafael Garcia Bastos - CRMV-
GO 3240. Conselheiro Relator: Méd. Vet. Olízio Claudino da Silva -
CRMV-GO 0547. Decisão: Censura Pública, em publicação oficial, art.
33, alínea "c" da Lei nº 5.517/68. Fundamentação: infração aos artigos:
1º; 3º; 5º; 13 inciso XX; 14, incisos I, III e VIII; 24 inciso I da Re-
solução CFMV Nº 722/2002, e considerando os artigos 37; 38 incisos
I, II, III e IV; 39 incisos I, II e III; 40 incisos II e III e 41, da Resolução
722/2002, cometendo uma infração classificada como "Séria".

BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA FILHO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 82, DE 16 DE JUNHO DE 2016

O Presidente em exercício do Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais, e con-
siderando o Edital de homologação/2016, publicado no DOU de
17/02/2016, Seção 3, página 176, convoca os seguintes candidatos
aprovados em seus respectivos cargos: auxiliar administrativo - São
Paulo - lista geral - Victor Gomes da Costa Lobo - inscrição
0107335-4 - classificação 1 - lista especial - deficiente - Kely Kir-
tanan dos Santos Rodrigues - inscrição 0104267-0 - classificação 1 -
lista especial - negro ou afrodescendente - Edson Marques de Barros

- inscrição 0102128-1 - classificação 1. As instruções para nomeação
e posse serão informadas por meio de correio eletrônico e via postal,
bem como o prazo para assunção da vaga ou sua desistência.

MARCOS JENAY CAPEZ
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