Ano IV - n. 91
Dezembro de 2015

Boletim Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais

CRMV-MG 45 ANOS DE CONQUISTAS E SUPERAÇÕES
Caros Colegas,
Superar desafios, conquistar novos
mercados e consolidar o Conselho Regional
de Medicina Veterinária do Estado de Minas
Gerais (CRMV-MG) como autarquia eficiente na fiscalização da Medicina Veterinária, da Zootecnia e de empresas que têm
atividade peculiar a essas profissões, tem
sido a tônica de nossa trajetória à frente
desta instituição.
O CRMV-MG vive um ciclo virtuoso
de crescimento nestes últimos anos que, sem
dúvida, marcará época na história da entidade. Mesmo nestes momentos de incertezas
nos cenários nacional e internacional, o Conselho de Classe tem desempenhado sua missão de promover o bem-estar da sociedade,
disciplinando e fiscalizando o exercício da
Medicina Veterinária e da Zootecnia. Isto é
feito por meio de uma fiscalização educativa,
do aprimoramento profissional dos médicos
veterinários e zootecnistas, investimentos em
projetos de Educação Continuada e, principalmente, levando ao conhecimento da sociedade as atividades desenvolvidas por estes
profissionais.
Em termos administrativos, o CRMVMG cada vez mais investe no planejamento
estratégico de suas ações, bem como na diversificação pela busca da efetividade da fiscalização que exerce. Este é o cenário atual
do CRMV-MG: tecnologia, dedicação, qua-

lidade e perseverança, marcas que estão fazendo da Autarquia uma instituição cada
dia melhor, para a sociedade, para os médicos veterinários e os zootecnistas, e para as
empresas que possuem atividades ligadas a
estas profissões em Minas Gerais.
A participação dos médicos veterinários e dos zootecnistas no contexto da sociedade contemporânea é cada vez mais
reconhecida e valorizada por todos. Valorização e respeito profissional são duas das
principais bandeiras deste Conselho Regional. Ter maior rigor na fiscalização, investir
em marketing profissional e em Educação
Continuada, são importantes ferramentas
que utilizamos para alcançar estes objetivos.
Acreditamos que estamos no caminho
certo. São muitas manifestações positivas
que recebemos para as ações realizadas pelo
CRMV-MG, em todas as regiões destas
Minas Gerais que visitamos. Estas manifestações de carinho e respeito serão sempre
retribuídas por todos os membros da atual
gestão, com mais trabalho e dedicação.
Em 2015 encerramos as comemorações dos 45 anos de criação do CRMV-MG.
A grande finalidade do Conselho foi regulamentar, garantir e defender a profissão.
Antes do Conselho e da Lei, não havia ninguém que fiscalizasse o exercício da profissão. Essa fiscalização trouxe também o
reconhecimento e a valorização, uma vez
que subsidiou os direitos e a garantia destes

para os profissionais. Ter uma profissão regulamentada por lei é uma garantia para o
exercício profissional, um direito previsto
em lei e que devemos cada vez mais lutar
por ela, sempre respeitando os princípios da
ética e competência.
Deixamos aqui uma mensagem de fé e
esperança para o ano de 2016, mesmo diante
das previsões negativas para os próximos
meses.
Em nome da Diretoria, Conselheiros
e Funcionários do CRMV-MG desejamos
um Feliz Natal. Paz e Saúde para todos no
Ano Novo.
Atenciosamente
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

REENCONTRO

Formandos de dezembro de 96 da UFMG
A turma de Medicina Veterinária da
UFMG, formada em dezembro de 1996, realizará um encontro para comemorar os 20
anos de formatura. O evento vai acontecer
do dia 15 a 17 de julho de 2016, em CordisCRMV-MG COM VOCÊ

burgo, no Arraial do Conto Hotel. Reservas
e mais informações, entrar em contato com
Daniela, pelo telefone (31) 9 9921 – 8113 ou
através do email danielalac@yahoo.com.br
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FISCALIZAÇÃO
RESOLUÇÃO 1069

Novas resoluções impactam atuação do CRMV-MG
Com a entrada em vigor de diversas Resoluções que normatizam o funcionamento de
estabelecimentos médicos veterinários, o setor
de Fiscalização do CRMV-MG demandou
mais empenho durante o trabalho executado
neste ano. Ao todos, foram realizadas 6645 fiscalizações, sendo emitidos 596 autos de infração. Em 2015, 745 cidades receberam as visitas
dos fiscais do Conselho, o que representa uma
cobertura de 87% dos municípios mineiros.
Os trabalhos do setor de Fiscalização este
ano foram, em sua maioria, em torno das Resoluções CFMV 1069/2014 e 1015/2012 que
entraram em vigor em janeiro e junho, respectivamente, e estabelecem condições para o funcionamento de estabelecimentos médicos
veterinários. O setor promoveu palestras e visitas nos estabelecimentos para conscientizar
os comerciantes acerca das novas normas, para
que evitem futuras penalizações.
“O ano de 2015 foi de muitos desafios,
conseguimos avançar em alguns pontos, mas
ainda temos muito trabalho em relação a execução da fiscalização em 2016. As novas Resoluções, por exemplo, é um trabalho contínuo

que acreditamos que a sociedade não verá de
imediato, mas a médio prazo teremos um
novo cenário em Minas Gerais em relação aos
estabelecimentos veterinários e aos que comercializam animais”, conta o chefe do setor
de Fiscalização, o médico veterinário Messias
Lôbo.
Ao longo do ano foram realizadas reuniões e treinamentos para os fiscais, conhecerem as novas resoluções e exigi-las no
momento da fiscalização. O ano também foi
marcado no setor pela chegada de dois novos
fiscais, que foram locados nas Unidades do
CRMV-MG no Vale do Aço e Zona da Mata,
o que aumenta consideravelmente a abrangência do trabalho desenvolvido pelo setor.

Equipe de Fiscalização durante
reunião na sede do CRMV-MG

CRMV-MG fiscaliza
estabelecimentos que
comercializam animais
Em meio às inúmeras discussões sobre a
venda de animais domésticos em estabelecimentos, o CRMV-MG realizou uma fiscalização no Mercado Central de Belo Horizonte,
entre outras coisas para verificar a situação estrutural dos estabelecimentos que comercializam animais vivos, conforme Resolução
CFMV nº1069/2014.
A vistoria foi realizada pelo chefe do setor
de Fiscalização, Messias Lôbo e o fiscal Sérgio
Antônio Duarte. A responsável técnica dos estabelecimentos, a médica veterinária Maria
Cristina Araújo, foi informada das ações por
meio de Relatório de Vistoria encaminhado
pelo CRMV-MG. Todas as lojas que comercializam animais foram vistoriadas e avaliadas.
Assim como o Mercado Central, outros
estabelecimentos do estado serão fiscalizados, com o propósito de assegurar a melhor
qualidade de vida aos animais expostos e a
atuação do responsável técnico por cada estabelecimento.

JURÍDICO

Processos éticos do CRMV-MG promovem um exercício profissional mais correto
No inicio do mês o CRMV-MG realizou o balanço anual do número de Processos Éticos Profissionais julgados no período
de novembro de 2014 a dezembro de 2015.
Ao todo, foram julgados 14 processos, mais
que o dobro do número de processos julNº DO
PROCESSO

gado no mesmo período do ano passado,
quando foram registrados seis julgamentos.
As clínicas de pequenos animais foram
os alvos do maior número de processos, seguida por responsabilidade técnica. O recebimento e apuração de denúncias é o principal

DATA DO
JULGAMENTO

meio de atuação do CRMV-MG em prol do
exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia.
Confira no quadro abaixo, os detalhes
dos processos:

RESULTADO

ÁREA DE
ATUAÇÃO

27/11/2014

Advertência Confidencial em aviso reservado

Responsabilidade Técnica

27/11/2014

Censura confidencial
em Aviso Reservado

Clínica de Grandes Animais Vacinação Brucelose

07/2013

28/11/2014

Improcedente

Clínica de Pequenos Animais

05/2014

28/11/2014

Improcedente

Responsabilidade Técnica

02/2014

31/03/2015

Censura Confidencial, em aviso
reservado, nos termos da alínea “b”
do artigo 33 da lei 5.517/1968.

Clinica de Pequenos Animais

09/2014

31/03/2015

Censura confidencial em aviso reservado

Responsabilidade Técnica

10/2014

31/03/2015

Arquivamento do Processo

Clínica de Pequenos Animais

07/2014

28/04/2015

Improcedente

Clínica de Pequenos Animais

12/2014

28/04/2015

Censura Confidencial, em aviso reservado, nos termos da alínea “b” do artigo
33 da lei 5.517/1968.

Clínica de Pequenos Animais

01/2013

29/06/2015

Censura confidencial em aviso reservado

Clínica de Pequenos Animais

29/06/2015

Advertência Confidencial em aviso reservado

Clínica de Pequenos Animais

05/2013

27/07/2015

Censura confidencial em aviso reservado

Responsabilidade Técnica

08/2014

27/07/2015

Censura confidencial em aviso reservado

Clínica de Pequenos Animais

13/2014

25/08/2015

Improcedente

Clínica de Pequenos Animais

06/2013

08/2013

14/2014

COMISSÕES

Cinco novas representações foram compostas em 2015 no CRMV-MG
Com a proposta de promover debates
e melhorias nas principais áreas que envolvem a Medicina Veterinária e a Zootecnia,
O CRMV-MG ao longo dos anos instituiu
diversas Comissões, todas voltadas para
apreciação e discussão de temas de interesses dos profissionais inscritos.
A Comissão Especial de Medicina Veterinária, por exemplo, trata de todos os assuntos relativos à Medicina Veterinária perante o
CRMV-MG, tais como sugestões de mudanças na grade curricular do curso, proposta de
melhorias da atuação do Conselho diante os
profissionais da área, entre outros.
Essas competências são semelhantes
as da Comissão Especial de Zootecnia, com
CRMV-MG COM VOCÊ

a ressalva que esta é voltada para as ações
envolvendo os profissionais da Zootecnia,
com atuação expandida para a promoção de
cursos, palestras e eventos por meio do Programa de Educação Continuada.
Para buscar uma maior aproximação
com os zootecnistas recém-formados, o
CRMV-MG criou a Comissão da Zootecnia
Jovem, que trata exclusivamente de assuntos
relativos aos estudantes e aos novos formados na área.
A preocupação com a fauna brasileira
fez com que o CRMV-MG instituísse uma
comissão especial para cuidar do tema, a
Comissão de Animais Silvestres. Responsável por tratar de assuntos relativos a animais

silvestres perante o Conselho, a Comissão
atua com o apoio do Programa de Educação
Continuada, a fim de promover a participação dos profissionais em cursos e palestras,
assim como na educação ambiental junto à
sociedade.
Pensando na promoção de debates e
estudos sobre a ética no exercício da profissão, o CRMV-MG criou a Comissão Especial de Ética e Bioética, que dentre as suas
atribuições está à apreciação de temas relacionados a maus tratos e bem estar dos animais de experimentação, silvestre, produção
etc., bem como reflexões sobre bioética aplicadas a Medicina Veterinária e a Zootecnia.
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REGISTROS

Mais de 1000 novos profissionais se registraram no CRMV-MG em 2015
Responsável pelo primeiro contato do
CRMV-MG com os profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia, o setor de
Registro tem trabalhado a todo vapor em
2015. Foram realizadas modificações físicas
no setor para que a capacidade de atendimento seja ampliada, com redução de tempo
de espera.
Ao longo do ano foram realizadas inscrições de 970 médicos veterinários e 59 zootecnistas e ainda 703 empresas registradas.
Foram contabilizados mais de 1700 atendimentos presenciais e cerca de 6800 atendimentos telefônicos.

Com a exigência do profissional responsável técnico nas empresas, o setor Registros averbou mais de 2900 Anotações de
Responsabilidade Técnica em 2015. A expectativa é que em 2016 esse número tenha um
aumento.
De acordo com Paulo Henrique Milagres, chefe do setor de Registros do CRMVMG, o intenso trabalho realizado esse ano
será ainda maior no ano que vem. “O Ano
de 2015 está sendo de muito trabalho. O
Setor de Registros do CRMV-MG tem recebido uma demanda cada vez maior no número de atendimentos presenciais e não

presenciais que nos desafiam a aumentar o
nível de eficiência e planejamento de ações
para 2016, visando atendermos esta crescente demanda de maneira eficaz”.

O setor de Registros realizou mais
de 8000 atendimentos em 2015

ANUIDADE

Confira o cronograma de vencimentos e descontos
A partir de janeiro, os profissionais da
Medicina Veterinária e da Zootecnistas começarão a receber os boletos relativos à
anuidade do exercício 2016. Assim como
anos anteriores, haverá três formas de pagamentos.
A primeira é com desconto e deve ser
realizada em parcela única até o dia 31 de
janeiro, a segunda é sem desconto, com pagamento até 31 de maio. A terceira forma é
o parcelamento da anuidade em cinco vezes,
com vencimentos em 31 de janeiro, 29 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 31 de
maio de 2016.
O valor da anuidade, definido pelo
CFMV, para pessoa física e microempreendedor individual será de R$ 465,00. Já para

pessoa jurídica, o valor cobrado será de
acordo com o capital social:
I - até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais):
R$645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais);
II - acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) e até R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais): R$ 1.295,00 (mil duzentos e noventa
e cinco reais);
III - acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais)e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais): R$1.945,00 (mil novecentos e quarenta e cinco reais);
IV - acima de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais) e até R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais): R$ 2.585,00 (dois mil quinhentos
e oitenta e cinco reais);

V - acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) e até R$ 2.000.000,00 (dois milhões
de reais): R$ 3.230,00 (três mil duzentos e
trinta reais);
VI - acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões
de reais) e até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais): R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais);
VII - acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais): R$ 5.175,00 (cinco mil cento
e setenta e cinco reais).
Caso não receba o boleto com antecedência, entre em contato com o CRMV-MG
para regularizar a situação, através do telefone (31) 3311–4100 ou pelo email crmvmg@
crmvmg.gov.br.

EXPEDIENTE
PRESIDENTE
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG Nº 0747
VICE-PRESIDENTE
Dr. Bruno Divino Rocha
CRMV-MG Nº 7002
SECRETÁRIA-GERAL
Dra. Therezinha Bernardes Porto

CRMV-MG Nº 2902
TESOUREIRO
Dr. João Ricardo Albanez
CRMV-MG Nº 0376/Z
FOTOS
Arquivo CRMV-MG e banco de imagens
DIAGRAMAÇÃO E DESIGN GRÁFICO
Gíria Design e Comunicação

MALA DIRETA
POSTAL
9912266628/2010-DR/MG/MG

CRMV-MG

IMPRESSO EM
PAPEL RECICLADO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRMV-MG)
Sede: Rua Platina, 189 - Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411-131
PABX: (31) 3311.4100 - E-mail: crmvmg@crmvmg.org.br

contato@giria.com.br
TIRAGEM
13.000 exemplares
ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO
Natália Fernandes Nogueira Lara
Mtb nº 11.949/MG
ESTAGIÁRIO
Estevão Mendes

4

CRMV-MG COM VOCÊ

