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O Papel das Entidades de 

Classe no Exercício da 

Medicina Veterinária



Missão do Conselho

 Regulamentar e fiscalizar a profissão

 Registrar empresas e profissionais

 Funcionar como Tribunal de Honra

 Servir como órgão de consulta

 Combater o exercício ilegal da profissão



CFMV/CRMV-GO



Eu juro ter Ética na                            
Medicina Veterinária!!!

JURAMENTO

... PROMETO que, no exercício da Medicina Veterinária, cumprirei os

dispositivos legais e normativos, com especial respeito ao Código de Ética da

profissão ... E prometo tudo isso fazer, com o máximo respeito à ordem

pública e aos bons costumes.

Adesão  +  comprometimento com a categoria profissional  =   “ÉTICA   PROFISSIONAL”



Art.10 - O CFMV e os CRMVs constituem em seu

conjunto, uma autarquia, sendo cada um deles

dotado de personalidade jurídica de direito

público, com autonomia administrativa e

financeira.

Art. 3º O exercício das atividades profissionais só será

permitido aos portadores de carteira profissional

expedida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária

ou pelos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária

criados na presente lei.

Lei n.º 5.517/68



O que é e o que faz?

SISTEMA

CFMV-CRMV’s
(CRMV-GO)



Sistema CFMV/CRMVs



“Assim, por todo o exposto, verifica-se que os recursos provenientes da

arrecadação das contribuições de interesse das categorias econômicas são

recursos públicos e, por consequência, devem ser empregados em benefício

do interesse público, com a finalidade de tornar mais eficiente a defesa da

sociedade empreendida pelos conselhos profissionais.”

**Responsabilidade Social dos Conselhos Profissionais – Câmara dos Deputados/ Consultoria Legislativa –

Novembro 2008.

Diferentes atribuições

Qual o papel dos Conselhos?

Publicado na Revista LTr, a Procuradora Regional do Trabalho, Terezinha Matilde

Licks Prates caracteriza os Conselhos de Classe da seguinte maneira:

“Como é sabido, os Conselhos exercem nos respectivos campos de atuação

o poder de polícia das profissões, zelando pela integridade e disciplina

profissional em favor do interesse geral da sociedade. Aplicam multas,

suspendem seus membros do exercício profissional, cancelam-lhes o

registro, fixam-lhes contribuições, etc.”



Diferentes atribuições
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**Responsabilidade Social dos Conselhos Profissionais – Câmara dos Deputados/ Consultoria 

Legislativa – Novembro 2008.

“Mas não há que se confundir a natureza jurídica e as funções

finalísticas desses órgãos (Conselhos de Classe) com as próprias de

entidades sindicais e associativas. Conquanto aquelas entidades

tenham a prerrogativa de defender a classe, a luta por conquistas

trabalhistas compete aos próprios profissionais da área,

organizados em associações ou sindicatos, de livre filiação. Nesse

caso, não é o interesse da coletividade que predomina e sim o da

própria categoria organizada coletivamente.”

Qual o papel dos Sindicatos e Associações?



ÓRGÃOS PARCEIROS

- Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA)

- Agrodefesa

- Ministério Público Estadual

- Vigilância Sanitária Estadual 

- Vigilância Sanitária Municipal

- AMMA

- DEMA

- PROCON



ASSESSORAM O CRMV

COMISSÕES:

- Animais Silvestres

- Bem-estar Animal

- Ensino de Medicina Veterinária 

- Ensino de Zootecnia

- Responsabilidade Técnica

- Saúde Pública

- Outras



“A Medicina protege a saúde do

homem,... a Medicina Veterinária salva

a humanidade da fome e a protege

contra as enfermidades zoonóticas”

Ghandi



olizioclaudino@gmail.com


