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Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 12, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

Homologação da renovação do Concurso Público nº
01/2018 do CAU/RO.

O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia - CAU/RO no
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei 12.378 de 31 de
dezembro de 2010, bem como em atendimento ao disposto ao art. 28 do Regimento Interno
do CAU/RO aprovado em 14 de julho de 2018, reunido extraordinariamente por meio de
vídeo conferência, no dia 17 de dezembro 2020, no uso suas atribuições legais e regimentais,
após análise do assunto em epigrafe, e Considerando a conjuntura epidemiológica e reuniões
deliberativas virtuais decorrentes, atesto a veracidade e a autenticidade das informações
prestadas. Considerando o artigo 7º do Regimento Interno do CAU/RO no qual trata que os
empregados públicos efetivos do CAU/RO serão contratados mediante aprovação em
concurso público, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho; Considerando o artigo
28 inciso XII do Regimento Interno do CAU/RO no qual o plenário do CAU/RO aprecia e
delibera sobre atos normativos relativos à gestão da estratégia econômico-financeira, da
organização e do funcionamento do CAU/RO; Considerando a Deliberação nº 014/2020 da
Comissão de Atos Administrativos e Finanças do CAU/RO; deliberou:

1. A homologação da renovação do Concurso Público nº 01/2018 do CAU/RO.

ANA CRISTINA LIMA BARREIROS DA SILVA
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

RESOLUÇÃO Nº 373, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020

Institui Comissão de Admissibilidade de Processos
Ét i c o s - P r o f i s s i o n a i s .

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais
(CRMV-MG) no uso das atribuições que lhe confere as letras "d", "h" e "q" do artigo 4º do
seu Regimento Interno, instituído pela Resolução CRMV-MG nº 342, de 1º de fevereiro de
2011, aprovada pela Decisão do egrégio Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV),
publicada à página 112, do Diário Oficial da União - Seção 1, de 11 de agosto de 2011,

considerando o disposto no artigo 19 do Código de Processo Ético-Profissional
no âmbito do Sistema/CFMV/CRMVs, aprovado pela Resolução CFMV nº 1330, de 16 de
junho de 2020, resolve:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Admissibilidade de Processos Éticos-
Profissionais no âmbito deste CRMV-MG com o objetivo de auxiliar o Presidente na tomada
de decisões quanto à abertura de processos desta natureza.

Parágrafo único. Fazem parte integrante desta Resolução, independentemente
de transcrição, as disposições contidas nos artigos 20 a 25, do Capítulo I, da Resolução
CFMV nº 1330/2020.

Art. 2º. A Comissão a que se refere o artigo anterior, nos termos do parágrafo
único do artigo 19 da Resolução CFMV nº 1330/2020, é composta pelo Vice-Presidente,
pela Secretária-Geral e pelo Tesoureiro deste CRMV-MG.

Art. 3º. A Comissão instituída na forma dos artigos anteriores emitirá, quando
solicitado pelo Presidente, parecer sobre a abertura de Processos Éticos-Profissionais no
âmbito deste CRMV-MG.

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, mas
somente gerará efeitos a partir do dia 21 de dezembro de 2020, data em que entrará em
vigor o Código de Processo Ético-Profissional aprovado pela citada Resolução CFMV nº
1330/2020.

MYRIAM KATIA ISER TEIXEIRA
Secretária-Geral

BRUNO DIVINO ROCHA
Presidente do Conselho

FIRMO o compromisso de conclusão da Certificação em Ouvidoria,
disponibilizada no âmbito do PROFOCO, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
a contar do ato de nomeação ou designação ao cargo, como condicionante da
aprovação da indicação: ( ) SIM ( ) NÃO SE APLICA

ASSUMO, ainda, o compromisso de comunicar à autoridade que me
nomeou/designou eventual impedimento superveniente à data desta declaração.

ASSEGURO que todas as informações aqui prestadas são verdadeiras, pelas
quais assumo integral responsabilidade.
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