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Presidência da República

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

D ES P AC H O

DEFIRO o descredenciamento das políticas de certificado do tipo T3 e T4 da

AC SOLUTI MÚLTIPLA, vinculada à AC SOLUTI, e da AC SOLUTI JUS, vinculada à AC JUS.

Processo n° 00100.003541/2021-02.

CARLOS ROBERTO FORTNER

Diretor-Presidente

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA MAPA Nº 390, DE 17 DE JANEIRO DE 2022

Delega competência para avaliar e autorizar a
necessidade de se manter ou devolver imóveis
públicos ociosos disponibilizados ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no

uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição

Federal, tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de

fevereiro de 1967, no art. 12 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o que

consta do Processo SEI nº 21000.066647/2021-15, resolve:

Art. 1º Fica delegada competência, vedada a subdelegação, ao Secretário de

Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação e ao Secretário de Defesa

Agropecuária, bem como aos seus substitutos legais em suas ausências ou

impedimentos, para, no âmbito das suas respectivas áreas de atuação, praticar os

seguintes atos:

I - admitir imóvel público ofertado pela Secretaria do Patrimônio da União,

mediante requisição das unidades do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento no Sistema de Requerimento Eletrônico de Imóveis - SISREI; e

II - autorizar devolução de imóvel, quando não mais subsistir interesse na

sua utilização, subsidiado por Nota Técnica da área técnica responsável pela guarda e

controle dos imóveis da localidade.

Parágrafo único. Os dirigentes de que trata o caput deverão observar as

regras estabelecidas nesta Portaria para a propositura de instrução processual.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 1º de fevereiro de 2022.

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS

SECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 3, DE 5 DE JANEIRO DE 2022

O SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 44, do
Regimento Interno das Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, aprovado pela Portaria Ministerial nº 428, de 09 de junho de 2010,
publicada no DOU de 14 junho de 2010, e tendo em vista o disposto na Instrução
Normativa nº 53, 23 de outubro de 2013, na lei nº 6.894, de 16 de janeiro de 1980, no
Decreto nº 4.954, de 14 de janeiro de 2004, e o que consta no Processo
21028.018383/2021-77, resolve:

Art.1º Credenciar a empresa SOLUSTER SUSTENTABILIDADE LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 19.428.810/0001-71. A Via Local Sítio Piedade de São Roque, S/N, CEP: 36.550-
000 Coimbra/MG, para realizar ensaios de eficiência e viabilidade agronômica visando o
registro de produtos novos como Fertilizantes, Correticvos, Inoculantes, ou Biofertilizantes
remineralizados e Substrato para plantas.

Art.2º O Credenciamento de que trata esta portaria terá validade de cinco
anos, em conformidade ao disposto no Art.30 da Instrução Normativa nº 53, de
23/10/2013.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCÍLIO DE SOUSA MAGALHÃES

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO PARANÁ

PORTARIAS DE 5 DE JANEIRO DE 2022

O SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições previstas na Portaria Ministerial nº 561,
de 11 de abril de 2018, publicada no DOU de 13 de abril de 2018, e Portaria SE/MAPA nº
326, de 09 de março de 2018, publicada no DOU nº 53, de 19 de março de 2018, e para
fins de aplicação do disposto no Decreto-Lei nº 818, de 05 de setembro de 1969 e
Instrução Normativa nº 22, de 20 de junho de 2013, resolve,

Nº 407 - Considerando o contido no Processo nº 21034.006444/2020-93
CANCELAR A HABILITAÇÃO do Médico Veterinário IGOR PANZENHAGEN, CRMV-PR Nº
18083, de acordo com o item VII do Art. 9º da instrução Normativa nº 22 de 20/06/2013,
revogando a Portaria nº 116 de 02/06/2020.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 408 - Considerando o contido no Processo nº 21034.011933/2019-23
Habilitar a Médica Veterinária LIANA DA SILVA MARTINELLI, CRMV-PR Nº 17300 para
fornecer GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL para fins de trânsito de animais das espécies AVES no
Estado do Paraná.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 409 - Considerando o contido no Processo nº 21034.006145/2021-30
Habilitar o Médico Veterinário LUCAS BOLES, CRMV-PR Nº 12998 para fornecer GUIA DE
TRÂNSITO ANIMAL das espécies EQUINA, ASININA E MUAR no Estado do Paraná;

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 411 - Considerando o contido no Processo nº 21034.015973/2021-69
Habilitar o Médico Veterinário FABRICIO BERTI, CRMV-PR Nº 20417 para fornecer GUIA DE
TRÂNSITO ANIMAL para fins de trânsito de animais das espécies SUÍNOS no Estado do
Paraná.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 412 - Considerando o contido no Processo nº 21034.015971/2021-70
Habilitar a Médica Veterinária JANAINA ALESSI BERTO, CRMV-PR Nº 7308 para fornecer
GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL das seguintes espécies:
1. EQUINOS, ASININOS E MUARES no Estado do Paraná;
2. BOVINOS, BUBALINOS, OVINOS E CAPRINOS exclusivamente para a saída de eventos
agropecuários no Estado do Paraná, destinados aos municípios do Estado do Paraná.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 413 - Considerando o contido no Processo nº 21034.015962/2021-89
Habilitar o Médico Veterinário EDUARDO LUIZ OENNING, CRMV-PR Nº 19451 para fornecer
GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL para fins de trânsito de animais das espécies AVES no Estado
do Paraná.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 414 - Considerando o contido no Processo nº 21034.000068/2022-95
Habilitar o Médico Veterinário FERNANDO LUIZ SCHNEIDER, CRMV-PR Nº 18250 para
fornecer GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL para fins de trânsito de animais das espécies SUÍNOS
no Estado do Paraná.
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Art. 1º. As infrações éticas que possam ser imputadas às empresas,
instituições, entidades ou estabelecimentos prestadores e/ou intermediadores de
assistência médica com personalidade jurídica de Direito Privado implicarão em
aplicações de multas correspondente ao valor de 1 (uma) a 10 (dez) anuidades devidas
ao CREMESP a cada artigo infringido, determinável pelo grau de gravidade do ato, sem
prejuízo da adoção de outras medidas administrativas cabíveis, inclusive interdição
ética.

Art. 2º. As infrações éticas que possam ser imputadas às empresas,
instituições, entidades ou estabelecimentos prestadores e/ou intermediadores de
assistência médica mantido pela União, estados, municípios ou autarquias e fundações
públicas ou por associações de pais e amigos de excepcionais e deficientes,
devidamente reconhecidas como de utilidade pública, nos termos da lei implicarão em
aplicações de multas correspondente ao valor de 1 (uma) a 10 (dez) anuidades de
Pessoa Física a cada artigo infringido, determinável pelo grau de gravidade do ato, sem
prejuízo da adoção de outras medidas administrativas cabíveis, inclusive interdição
ética.

Art. 3º. As infrações serão classificadas como
I - Leve - valor da multa por infração de 1 (uma) anuidade.
II - Moderada: valor da multa por infração de 3 (três) anuidades.
III - Grave: valor da multa por infração de 5 (cinco) anuidades.
IV - Gravíssima: valor da multa por infração de 10 (dez) anuidades.
A infratora poderá apresentar provas das correções em até 30 dias da

notificação.
Os responsáveis identificados pelas infrações responderão solidariamente

pela multa.
Art. 4º. As infrações leves são:
a) Contratar ou permitir atuação de médico irregular, em inobservância ao

disposto no artigo - Art. 17 da lei 3268 de 1957.
b) Não possuir livro ou registro informatizado de ocorrências, em

inobservância ao disposto no artigo 26, IV, b, da Resoluçã CFM nº 2.056/2013.
c) Não possuir registro / cadastro atualizado no CREMESP, em inobservância

ao disposto no artigo 1 da Lei 6.839 de 1980.
d) Não possuir área destinada ao repouso médico em ambientes onde se

realizam turnos de plantão, em inobservância ao disposto no artigo 26, IV, h, da
Resolução CFM 2.056/2013.

Art. 5º. As infrações médias são:
a) Não possuir Comissão de Revisão de Óbito operante, em inobservância ao

disposto na Resolução CFM 2171/2017.
b) Não possuir Comissão de Ética Médica regular conforme ao disposto na

Resolução CFM 2171/2017.
c) Não possuir Comissão de Revisão de Prontuário, em inobservância ao

disposto na Resolução CFM 1638/2002.
d) Houver constatação de incompletude em amostra aleatória de 20

prontuários, em inobservância ao disposto no artigo 5, I, b da Resolução CFM
1638/2002.

Art. 6º. As infrações graves são:
a) Permitir a atuação de médico durante a vigência da suspensão do

exercício profissional de acordo com a alínea "d" ou interdição cautelar, em
inobservância ao disposto no artigo 22 da Lei nº 3.268/57 e resolução CFM (da
interdição cautelar)

b) Impedir a realização da fiscalização do CREMESP em inobservância ao
disposto no artigo 1, § 4º., da Resolução CFM 2.056/2013.

c) Não exigir aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE), excetuando-se as hipóteses em que as condições clínicas não permitirem sua
obtenção ou em situações de emergência, sempre caracterizadas e justificadas em
prontuário, em inobservância ao disposto no artigo 30 da Resolução CFM
2.056/2013.

d) Não ter médico presencial enquanto houver pacientes internados, em
inobservância ao disposto no artigo 26, IV, da Resolução CFM 2.056/2013.

Art. 7º. As infrações gravíssimas são:
a) Contratar ou permitir a atuação de falso médico, em inobservância ao

disposto no artigo 17 da Lei nº 3.268/57.
b) Contratar ou permitir a atuação de médico com registro profissional

cassado, em inobservância ao disposto no artigo 22 da Lei nº 3.268/57.
c) Permitir a atuação de profissionais não médicos em infringência a Lei nº

12.842, "Lei do ato médico".
Art. 8º. Na autuação constará as infrações e o respectivo valor, além do

prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de impugnação administrativa.
Art. 9º. A impugnação administrativa à multa deverá ser feita por escrito e

endereçada ao Coordenador do Departamento de Fiscalização, de forma fundamentada,
com as provas documentais comprobatórias das alegações.

Art. 10º. Haverá o Procedimento Especial Administrativo (PEA), numerado,
que tramitará perante o Departamento de Fiscalização (DEF)

§ 1º. O Coordenador da Fiscalização nomeará um Instrutor que avaliará da
impugnação.

§ 2º. O Instrutor opinará pelo:
I - Integral acolhimento da impugnação, com o cancelamento do Termo de

Notificação;
II - Parcial acolhimento, reduzindo o valor da multa; ou
III - Pelo indeferimento, mantendo integralmente a multa aplicada.
§ 3º. O parecer do Instrutor nomeado será remetido a uma Câmara

Extraordinária, formada por quórum mínimo de 5 (cinco) membros, sendo no mínimo
2 Conselheiros que deliberarão por maioria.

§ 4º. Mantida a pena de multa, total ou parcialmente, o impugnante poderá
apresentar recurso administrativo ao Pleno do CREMESP, no prazo de 15 (quinze) dias,
que será recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

§ 6º. O Coordenador da Fiscalização distribuirá o recurso administrativo a
um Conselheiro Relator, que elaborará voto fundamentado pelo provimento, integral
ou parcial, ou desprovimento recursal, submetendo-o ao Pleno, que deliberará por
maioria.

Art. 11º. O prazo para o pagamento da multa de até 30 (trinta) dias, a
contar da intimação da certificação do trânsito em julgado administrativo da decisão
que rejeitar ou acolher parcialmente a sua impugnação.

Art. 12º. Caso não haja pagamento espontâneo da multa, o Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo efetuará o lançamento do valor em
dívida ativa, segundo o procedimento disciplinado na Lei 6.830, de 22 de setembro de
1980, e na Resolução nº 2.185, de 22 de agosto de 2018, do Conselho Federal de
Medicina, no que aplicáveis.

Art. 15. O valor arrecadado com as multas será contabilizado como receita
corrente, na subcategoria "outras receitas correntes".(De projetos)

Art. 17. A multa somente será aplicável às infrações praticadas após a
entrada em vigor desta resolução.

Art. 18. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.

Aprovada na 5070ª Sessão Plenária realizada em 02/12/2021

IRENE ABRAMOVCH
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 23ª REGIÃO
RESOLUÇÃO Nº 1/CRESS-RO, DE 11 DE JANEIRO DE 2022

Revoga as Resoluções CRESS Nº 06 E 08 DE 2019,
Tornando Sem efeitos o Programa de Recuperação
Fiscal-REFIS, Instituído no âmbito do CRESS-RO e
Define Medidas para o Restabelecimento do
Créditos e DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social do Estado de Rondônia
- 23ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe conferem a Lei
nº 8.662/93, especificamente no parágrafo 1° do artigo 7°, CONSIDERANDO que no
Exercício 2019, instituiu-se no âmbito do CRESS-RO, programa de recuperação fiscal,
constante da Resolução nº 006/2019, posteriormente prorrogado pela Resolução nº
08/2019, com o qual buscou-se dar enfrentamento ao alto índice de inadimplência,
visando assegurar condições de manutenção da regularidade das inscrições e o pleno
exercício da profissão pelos profissionais da categoria, tendo, ainda, como
fundamentos: I) a necessidade de arrecadação fiscal caracterizada pela contribuição
compulsória, determinada por lei com natureza tributária, nos termos dos art.14 da Lei
nº 8.662, de 7 de junho de 1993, e que constitui a receita preponderante do Conselho
Regional de Serviço Social; II) a RESOLUÇÃO CFESS nº 829, de 22 de setembro de 2017,
a qual regulamenta as anuidades de pessoa física e de pessoa jurídica e as taxas no
âmbito do CRESS, e determina outras providências; III) que, nos termos do art. 11 da
Lei Complementar nº 101/2000, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da
competência constitucional do ente da Federação; IV) que, nos termos do art.6º
parágrafo 2º, da Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, os Conselhos de Fiscalização
do Profissões Regulamentadas são autorizados a estabelecer regras de recuperação de
crédito; V) o disposto nos artigos 171 e 172 do Código Tributário Nacional, que
possibilitam a celebração de transação com os devedores da entidade; CONSID E R A N D O,
entretanto, a determinação da Presidência do CFESS, emanada do Ofício nº 928, de 3
de dezembro de 2021, para que se revogue as respectivas Resoluções nº 06 e 08/2021,
e, pelas razões ali dispostas, torne sem efeitos o Programa de Regularização Fiscal
instituído pelo CRESS-RO; CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Pleno deste
Conselho Regional, que entendeu por acatar a determinação emanada pela Presidência
do CFESS; CONSIDERANDO, ainda, à guisa de verificação da conformidade jurídica, a
capacidade de autotutela da Administração em relação aos seus atos, conforme já
pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, desde a edição da Súmula nº 473, de 03-
12-1969; resolve:

Art. 1º Ficam revogadas as Resoluções CRESS nº 006 e 008/2019, as quais,
respectivamente, instituiu e prorrogou o Programa de Recuperação Fiscal do Conselho
Regional Serviço Social - REFIS Serviço Social 2019, destinado a promover a
regularização dos créditos, decorrentes de débitos dos profissionais de Serviço Social,
na forma que previam.

Art.2º. Ficam determinado à Secretaria Executiva do CRESS-RO que adote
imediata providências para que sejam restabelecidos os créditos anistiados junto às
fichas cadastrais dos profissionais que aderiam ao REFIS, conforme levantamento
realizado pelo setor administrativo financeiro do CRESS-RO. Parágrafo 1º. Os
profissionais deverão ser cientificados por meio idôneo, em que se possa confirmar a
ciência individual expressa do restabelecimento do crédito anistiado (e-mail; AR;
aplicativo de mensagens; rede social, etc.). Parágrafo 2º. Juntamente com a notificação
do restabelecimento do crédito anistiado, os profissionais receberão cópia desta
resolução; das resoluções ora revogadas; de planilha contendo o valor do crédito
restabelecido; planilha contendo resumo dos créditos restabelecidos aos demais
profissionais que aderiram ai REFIS ora revogado; dos expedientes recebidos do CFESS
acerca do REFIS; o expediente encaminhado pelo CRESS-RO ao CFESS, justificando a
realização do REFIS; o expediente do CFESS contendo a determinação de revogação do
REFIS; e a deliberação do Conselho Pleno, pelo atendimento à determinação do CFESS.
Parágrafo 3º. Juntamente com a notificação do restabelecimento do crédito anistiado,
os profissionais receberão cópia desta resolução; das resoluções ora revogadas; de
planilha contendo o valor do crédito restabelecido; planilha contendo resumo dos
créditos restabelecidos aos demais profissionais que aderiram ao REFIS ora revogado;
dos expedientes recebidos do CFESS acerca do REFIS; o expediente encaminhado pelo
CRESS-RO ao CFESS, justificando a realização do REFIS; o expediente do CFESS contendo
a determinação de revogação do REFIS; e a deliberação do Conselho Pleno, pelo
atendimento à determinação do CFESS.

Art. 3º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
sendo conferida especial publicidade, incluindo sítio eletrônico e mídias sociais.

Art. 4º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
sendo que questões omissas serão levadas ao conhecimento da Diretoria do CRES S - R O,
para a devida solução e/ou encaminhamento.

NOEME RIBEIRO DE ASSIS LEMOS

VISITE O MUSEU 
DA IMPRENSA

SIG - Quadra 6, Lote 800, Brasília-DF
www.in.gov.br/museu-da-imprensa

IMPRENSA
NACIONAL

MUSEU DA IMPRENSA
AUDITÓRIO D. JOÃO VI

Aberto aos dias úteis,
das 8h às 17h.

O Museu da Imprensa está aberto ao 
público seguindo os protocolos para a 

segurança dos visitantes e colaboradores.


