RESOLUÇÃO Nº 1119, DE 23 DE SETEMBRO DE 2016
Altera as Resoluções CFMV nº 647, de 22 de abril
de 1998, e nº 844, de 20 de setembro de 2006.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no
uso da atribuição que lhe confere a alínea “f”, artigo 16, da Lei nº 5.517, de 23 de
outubro de 1968,
considerando as discussões e deliberações ocorridas por ocasião da 289ª
Sessão Plenária Ordinária;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar os §§2º e 3º e caput do artigo 3º da Resolução CFMV nº 647,
publicada no DOU de 19/6/1998 (S.1, p.86), que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 3º A empresa de serviços de Plano de Saúde Animal, além de atender
o disposto na Resolução CFMV nº 1041, de 13 de dezembro de 2013, e demais que
a complementem ou substituam, deverá apresentar, no ato do seu registro, cópias dos
seguintes documentos, devidamente registrados em cartório de título e documentos:
(...)
§ 2º As empresas de serviços de Planos de Saúde Animal, e seus credenciados,
devem obedecer o disposto na Resolução CFMV nº 1041, de 13 de dezembro de
2013, e demais que a complementem ou substituam, no tocante a pessoa jurídica,
inclusive registro, responsabilidade técnica, certificado de regularidade, cancelamento
e movimentação.
§ 3º Quando constar do Plano de Saúde Animal prestação de serviços cirúrgicos,
com consequente hospitalização, o estabelecimento credenciado para prestação desse
serviço deve estar obrigatoriamente classificado, no mínimo, na categoria de Clínica
Veterinária com internamento e devidamente adequado aos ditames da Resolução nº
1015, de 9 de novembro de 2012, e demais que a complementem ou substituam”.
Art. 2º Alterar o §6º do artigo 4º da Resolução CFMV nº 844, publicado no
DOU de 11/7/2016 (S.1, p.197), que passa a vigorar com a seguinte redação:
“§6º A vacinação de pequenos animais e a emissão da carteira de vacinação
só podem ser realizadas em domicílio ou em estabelecimentos médico-veterinários
de atendimento a pequenos animais, conforme Resolução CFMV nº 1015, de 2012, e
outras normas que a complementem ou substituam”.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as
disposições em contrário.
Méd.Vet. Benedito Fortes de Arruda
Presidente
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