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Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

RESOLUÇÃO Nº 619, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015

ACÓRDÃOS DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015

Dá nova redação aos artigos 1º e 2º da
Resolução/CFF nº 449 de 24 de outubro de
2006, que dispõe sobre as atribuições do
Farmacêutico na Comissão de Farmácia e
Terapêutica.

RESOLUÇÃO N o- 1.499, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais, resolve:
Art. 1º Alterar o Art. 3º, o caput do Art. 6º; o § 4º do Art. 7º
e os Artigos 11, 12 e 14, que passam a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 3º As chapas, conforme a distribuição dos cargos previstos no regimento interno de cada Conselho, deverão obedecer à
seguinte composição:
I - presidente;
II - vice-presidentes;
III - representante dos Técnicos em Contabilidade, caso haja;
e
IV - membros de Câmaras com os respectivos suplentes e
coordenadore-adjuntos, caso haja, de acordo com o previsto no Regimento Interno.
§ 1º As chapas, em suas composições, deverão contemplar os
cargos mencionados nos incisos anteriores, de acordo com o Regimento Interno.
§ 2º Exceto o presidente, todos os conselheiros efetivos e
suplentes do Plenário deverão compor, pelo menos, uma Câmara.
§ 3º A composição das Câmaras deverá obedecer à condição
de elegibilidade do conselheiro, seja como efetivo ou suplente, sendo
vedado que o conselheiro efetivo do Plenário seja eleito na Câmara
na condição de suplente.
Art. 6º Atendidas às regras de composição e apresentação de
chapa estabelecidas nos artigos 3º e 4º e, caso não haja impugnações,
as chapas serão aprovadas pelos conselheiros indicados para conduzir
o procedimento eleitoral.
Art. 7º [...]
[...]
§ 4º Os conselheiros efetivos que não se fizerem presentes na
eleição serão substituídos pelos seus respectivos suplentes, conforme
estabelecido no Regimento Interno.
Art. 11. [...]
§ 1º Após a posse do presidente, serão empossados os outros
membros eleitos, mediante leitura do juramento de posse.
§ 2º No caso de ausência do candidato eleito, a posse será
dada pelo presidente, na Presidência do Regional, até quinze dias
após a Sessão Plenária de Posse, devendo ser referendada na primeira
sessão Plenária subsequente.
§ 3º O conselheiro que não tomar posse no cargo para o qual
foi eleito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do início dos
trabalhos no Plenário ou no órgão designado para exercer suas funções, salvo motivo de força maior, devidamente justificado e aceito
pelo Plenário, terá o seu mandato extinto, sem prejuízo do disposto
no Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade.
§ 4º A ata da eleição deverá ser assinada por todos os
conselheiros presentes e aprovada pelo Plenário.
§ 5º Os eleitos assinarão o respectivo termo de posse, assumindo o compromisso de desempenhar as suas funções e cumprir
os deveres estabelecidos em lei para o desenvolvimento da profissão
contábil.
Art. 12. Os conselheiros eleitos e devidamente empossados
não estão sujeitos à destituição do cargo ou da câmara, exceto no caso
de regular processo de cassação de mandato.
§ 1º É vedada a permuta entre os conselheiros das Câmaras.
§ 2º Os eleitos não poderão escusar-se do encargo.
§ 3º No caso de renúncia ou vacância do cargo de vicepresidente ou coordenador-adjunto, será realizada eleição entre os
membros efetivos do Plenário para eleger o vice-presidente e o coordenador-adjunto.
§ 4º O conselheiro vice-presidente ou coordenador-adjunto
que renunciar ou for destituído do cargo deverá compor a Câmara da
qual provier o Conselheiro eleito pelo Plenário para assumir o cargo
de vice-presidente.
§ 5º No caso de renúncia ou vacância ao cargo de presidente,
assumirá o vice-presidente, de acordo com o previsto no Regimento
Interno.
§ 6º O conselheiro presidente que renunciar ou for destituído
da presidência do cargo deverá compor a Câmara da qual provier o
vice-presidente que assumir a Presidência, sem prejuízo à eleição
prevista no § 3º.
Art. 14. O presidente do CRC dará ciência ao presidente do
CFC do resultado do pleito em até 5 (cinco) dias úteis após a respectiva publicação no Diário Oficial.
Art. 2º Revogar o Art. 13.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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O Conselho Federal de Farmácia, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 3.820
de 11 de novembro de 1960, artigo 6º, alínea "g";
CONSIDERANDO que é função do Conselho Federal de
Farmácia estabelecer as atribuições pertinentes à profissão farmacêutica;
CONSIDERANDO a Portaria nº 4.283 de 30 de dezembro
de 2010, a qual aprova as diretrizes e estratégias para a organização,
fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no
âmbito dos hospitais;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro
de 2011, que dispõe sobre a Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS e sobre o processo administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo SUS;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 35, de 14 de janeiro de
1986, do Ministério da Educação, que determina a criação de Comissão de Padronização de Medicamentos nos Hospitais de Ensino,
bem como o Documento "PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
- Manual de Implantação";
CONSIDERANDO a importância da Comissão de Farmácia
e Terapêutica para a promoção do uso racional de medicamentos e
produtos para saúde;
CONSIDERANDO que a Comissão de Farmácia e Terapêutica é a instância multiprofissional, consultiva, deliberativa e educativa dentro de hospitais e outros serviços de saúde, responsável pela
condução do processo de seleção, utilização, acompanhamento e avaliação do uso dos medicamentos e produtos para saúde, tendo atribuições e responsabilidades definidas em Regimento Interno;
CONSIDERANDO a importância e a necessidade de trabalho em equipe multiprofissional;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as competências do farmacêutico no âmbito das Comissões de Farmácia e
Terapêutica, resolve:
Art. 1º - Dar nova redação aos artigos 1º e 2º da Resolução/CFF nº 449 de 24 de outubro de 2006, publicada no DOU de
27/10/2006, Seção 1, página 157, que dispõe sobre as atribuições do
Farmacêutico na Comissão de Farmácia e Terapêutica, nos seguintes
termos:
"Art. 1º - (...):
I. Atuar na escolha, análise crítica e utilização de estudos
científicos que fundamentem a adequada seleção de medicamentos e
produtos para saúde;
II. Implantar ações visando à promoção do uso racional de
medicamentos e produtos para saúde;
III. Participar da elaboração de diretrizes clínicas e protocolos terapêuticos, observando normativas do Ministério da Saúde;
IV. Estabelecer normas para prescrição, dispensação, distribuição, administração, utilização e avaliação dos medicamentos e
produtos para saúde selecionados;
V. Avaliar e estabelecer critérios para prescrição e uso de
medicamentos e produtos para saúde não selecionados, eventualmente
prescritos;
VI. Utilizar técnicas de farmacoeconomia para a avaliação
dos medicamentos e outros produtos para saúde;
VII. Acompanhar a documentação sobre reação adversa dos
medicamentos selecionados, propondo critérios de segurança sempre
que necessário;
VIII. Participar da definição de critérios que disciplinem a
divulgação de medicamentos e produtos para saúde no ambiente hospitalar;
IX. Garantir a divulgação permanente da relação de medicamentos selecionados e dos produtos para saúde, destacando sempre as atualizações da relação promovidas pela Comissão;
X. Estimular a realização de estudos de utilização de medicamentos e a implantação de programas de farmacovigilância e
tecnovigilância;
XI. Utilizar indicadores epidemiológicos como critério do
processo decisório de seleção;
XII. Zelar pela adesão e cumprimento da seleção de medicamentos e produtos para saúde;
XIII. Participar da elaboração do guia farmacoterapêutico.
Parágrafo único - O farmacêutico poderá ocupar as funções
de membro efetivo, secretário ou presidente da Comissão e, consequentemente, suas atribuições irão variar de acordo com o cargo
ocupado.
Art. 2º - O Farmacêutico deverá, se for o caso, propor a
criação da Comissão de Farmácia e Terapêutica para a instituição de
saúde, sendo que a Comissão deverá ter atuação constante e ininterrupta, considerando a legislação em vigor."
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JOSÉ MARTONIO ALVES COELHO
Presidente do Conselho
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015120700115

WALTER DA SILVA JORGE JOÃO
Presidente do Conselho

REMESSA EM PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
REMESSA EM PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM
Nº 4190/2015 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado
de Minas Gerais (Processo nº 2073/2012). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDAM os Conselheiros membros do Pleno do Tribunal Superior
de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade
de votos, em manter a decisão do Conselho de origem, que aplicou ao
apenado a pena de "CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL", prevista na letra "e" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, por
infração ao artigo 30 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº
1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 22 de outubro de 2015. (data do julgamento) CARLOS
VITAL TAVARES CORRÊA LIMA, Presidente; SIDNEI FERREIRA, Relator.
RECURSO EM PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 7866/2014 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Processo nº 61/2010). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros da 6ª 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
pelo apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que lhe
aplicou a pena de "SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSSIONAL POR 30 (TRINTA) DIAS", prevista na letra "d" do artigo 22 da
Lei nº 3.268/57, por infração aos artigos 29 (maioria) e 36 (unanimidade) do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.246/88,
DOU 26.01.1988), cujos fatos também estão previstos nos artigos 1º
e 8º do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU
13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 23
de setembro de 2014. (data do julgamento) SIDNEI FERREIRA,
Presidente da Sessão; NEMÉSIO TOMASELLA DE OLIVEIRA, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 10664/2014
- ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Processo nº 9016-009/2010). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros da 6ª Câmara do Tribunal Superior de Ética
Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos pelas apelantes, mantendo a decisão do Conselho de origem, que lhes aplicou
a pena de "ADVERTÊNCIA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO", prevista na letra "a" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, por
infração aos artigos 29 e 57 do Código de Ética Médica (Resolução
CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos fatos também estão previstos nos artigos 1º e 32 do Código de Ética Médica (Resolução
CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 23 de setembro de 2015. (data do julgamento) MARIA DAS GRAÇAS CREÃO SALGADO, Presidente da
Sessão; NEMÉSIO TOMASELLA DE OLIVEIRA, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 10852/2014
- ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Processo nº 9394-386/2010). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros da 6ª Câmara do Tribunal Superior de Ética
Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos pelos apelantes, mantendo a decisão do Conselho de origem, que aplicou ao
apelante/denunciado a pena de "CENSURA CONFIDENCIAL EM
AVISO RESERVADO", prevista na letra "b" do artigo 22 da Lei nº
3.268/57, por infração aos artigos 29, 59, 80, 135 e 142 do Código de
Ética Médica (Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos
fatos também estão previstos nos artigos 1º, 34, 51, 115 e 18 do
Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU
13.10.2009), nos termos do voto da conselheira relatora. Brasília, 23
de setembro de 2015. (data do julgamento) SIDNEI FERREIRA,
Presidente da Sessão; MARIA DAS GRAÇÃS CREÃO SALGADO,
Relatora.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 8867/2013 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins
(Processo nº 04/2010). 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 Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e
dar provimento parcial ao recurso interposto pelo apelante, reformando
a decisão do Conselho de origem, que lhe aplicou a pena de "Suspensão
do Exercício Profissional por 30 (trinta) dias", prevista na letra "d" do
artigo 22 da Lei nº 3.268/57, abrandando para "CENSURA PÚBLICA
EM PUBLICAÇÃO OFICIAL", prevista na letra "c" do artigo 22 do
mesmo dispositivo legal, por infração aos artigos 29 e 57 do Código de
Ética Médica (Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos
fatos também estão previstos nos artigos 1º e 32 do Código de Ética
Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos
do voto do conselheiro relator. Brasília, 21 de outubro de 2015. (data do
julgamento) HIDERALDO LUIS SOUZA CABEÇA, Presidente da
Sessão; MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO, Relator.
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