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CONSIDERANDO a Resolução COFFITO nº 355 de 08 de novembro de 2008,
que regula a concessão de diárias, gratificações, auxílio de representação, passagens
aéreas e hospedagem no Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e nos
Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, principalmente os artigos 10
e 11 que regulamentam o percebimento das verbas de Auxilio de Representação e
Jetom;

CONSIDERANDO a Resolução CREFITO-8 nº 74, de 26 de março de 2020, que
dispõe sobre o pagamento de Auxílio de Representação e Diária para fins de
indenização das atividades exercidas pelos Conselheiros, Profissionais e Acadêmicos
(estes dois últimos recrutados e convocados para o atendimento emergencial em
decorrência da declaração de pandemia do COVID/19).

CONSIDERANDO o que foi deliberado em Reunião Plenária Extraordinária,
Ata 214, realizada em 21/03/2020, quando foram outorgados poderes para a
Presidente adotar toda e qualquer medida que entenda necessária em face da
pandemia decorrente do COVID-19;, resolve:

Art. 1º Regulamentar, nos termos da Resolução COFFITO 518, a possibilidade
de participação de Conselheiros e Colaboradores em Reuniões Plenárias, de Diretoria,
de Comissões Temáticas e de Grupos de Trabalho, de forma remota, por meio de
ambiente virtual, durante o enfrentamento da Pandemia do Coronavírus,

Art. 2º A gratificação pela participação nos órgãos de deliberação coletiva
(jetom), será devida por sessão a que comparecerem os respectivos membros, e
corresponderá a 70% do valor definido para auxílio de representação, ou seja 70% de
R$ 408,50.

Parágrafo Único: Serão observadas e mantidas as disposições dos §§ 1º e 2º
da Resolução nº 355/2008.

Art. 3º As atividades desempenhadas pelos Conselheiros e Colaboradores em
Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho serão indenizadas mediante o
percebimento da verba denominada auxílio de representação, nos mesmo termos da
Resolução CREFITO-8 nº 74/2020, a seguir discriminados:

Parágrafo Primeiro: O valor do auxílio de representação praticado no
CREFITO-8 é de R$ 408,50. O indicador a ser adotado para fins de cálculo será por
hora. Considerando 8 horas diárias de prestação de serviço, o valor hora do AR é de
R$ 51,06.

Parágrafo Segundo: Dessa forma, para perceber o valor do AR, os
Conselheiros e Colaboradores deverão preencher o relatório de atividades, indicando,
fielmente, o tempo despendido para a realização da atividade que lhe foi incumbida,
a fim de que seja efetuado o cálculo do valor a que fará jus.

Art. 4º A presente Resolução será submetida ao Plenário do CREFITO-8 na
primeira oportunidade em que seja possível para fins de ratificação.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PATRÍCIA ROSSAFA BRANCO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL

RESOLUÇÃO Nº 96, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Altera a Resolução CRMV-MS n. 66, de 28 de março
de 2016, que dispõe sobre procedimentos para
registro e anotação de responsabilidade técnica de
estabelecimentos produtores rurais

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL- CRMV-MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento
Interno, especialmente no seu Artigo 4º, alínea "r" e art. 11, alínea "t", instituído e
aprovado pela Resolução CFMV n. 591, de 26 de junho de 1992 (RIP), do Conselho Fe d e r a l
de Medicina Veterinária-CFMV; ad referendum do Plenário do CRMV/MS,

CONSIDERANDO a necessidade de se informatizar os procedimentos e priorizar
a emissão da anotação de responsabilidade técnica na forma eletrônica;

CONSIDERANDO que as regras trazidas pela Resolução 066/2016 engessa o
atendimento aos produtores rurais interessados em cadastro apenas para homologação de
ART, geralmente aplicadas aos programas "Novilho Precoce" e "Leitão Vida", ambos
programas vinculados à Administração Pública Estadual, resolve:

Artigo 1º. Revogar o inciso I e as alíneas "a", "b", "c", "d" e "e" do referido
inciso, do art. 2º da Resolução CRMV/MS n. 066/2016, que passa a vigorar apenas com a
redação do caput.

Artigo 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

RODRIGO BORDIN PIVA
Presidente do Conselho

JONAS DE SOUZA CAVADA
Secretário-Geral

CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Acrescenta o inciso IX ao artigo 4º da Resolução nº
5, de 24 de janeiro de 2020.

O CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS (CFTA), no uso das
atribuições que lhe confere a Lei n° 13.639, de 26 de março de 2018, o Regimento Interno
do CFTA, e de acordo com a deliberação da Diretoria Executiva na Reunião Extraordinária
realizada virtualmente no dia 23 de março de 2020, resolve:

Art. 1º Alterar o artigo 4º da Resolução nº 5, de 24 de janeiro de 2020, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º..........................................................
IX - Emissão de Outras Certidões - R$ 50,00 (cinquenta reais)."
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos

retroativos a 24 de janeiro de 2020.

MÁRIO LIMBERGER
Presidente do Conselho
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