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Art. 15 - Os procedimentos de DEPRECIAÇÃO ou AMORTIZA-
ÇÃO aplicam-se ao ativo imobilizado e também aos ativos intan-
gíveis, não monetários, sem substância física identificável. § 1° -
Inicia-se o reconhecimento da depreciação quando o bem estiver em
condições de uso, ou seja, quando estiver em condições de gerar
benefícios. § 2° - O registro contábil deve ser uma prática sistemática
e anual até que o valor contábil se iguale ao valor residual e, quando
alteradas as expectativas de seu valor residual e vida útil, estes devem
ser revisados e alterados. § 3° - Não se interrompe a depreciação dos
bens ainda que estes se tornem obsoletos ou que sejam retirados
temporariamente de operação. Art. 16 - No registro da Depreciação
ou da Amortização devem ser observados os seguintes aspectos quan-
to à MENSURAÇÃO E RECONHECIMENTO: I - Obrigatoriedade
do seu reconhecimento anual; II - Estimativa de vida útil de bens
novos; III - Definição do valor residual dos bens; e, IV - Valor da
parcela que deve ser reconhecida no resultado como decréscimo pa-
trimonial - variação patrimonial diminutiva, e, no balanço patrimo-
nial, representada em conta redutora do ativo - Depreciação/Amor-
tização acumulada. Parágrafo Único - Além dos aspectos mencio-
nados, os Conselhos devem observar: a) A Depreciação ou a Amor-
tização de um ativo iniciam-se quando o item estiver classificado na
Contabilidade e no Sistema de Bens Patrimoniais, em condições de
uso, e não cessam quando o ativo se torna obsoleto ou é retirado
temporariamente de operação; b) A Depreciação ou a Amortização
devem ser reconhecidas até que o valor líquido contábil do ativo seja
igual ao valor residual. Art. 17 - A Tabela de Depreciação/Amor-
tização a ser utilizada como parâmetro é a TABELA 1, nos apêndices.
Art. 18 - Esta Resolução entra em vigor no dia 02 de janeiro de 2015,
revogadas as disposições contrárias.

Os Anexos e Apêndice com tabelas referidos nesta Reso-
lução encontram-se publicados no site www.cofeci.gov.br (link Le-
gislação).

JOÃO TEODORO DA SILVA
Presidente do Conselho

SÉRGIO WALDEMAR FREIRE SOBRAL
Diretor/Secretário

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

RESOLUÇÃO No- 2.114, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014

Altera o texto do art. 1º, parágrafos pri-
meiro e segundo, da Resolução CFM nº
2.007/2013, para esclarecer que, nas ins-
tituições que prestam serviços médicos em
uma única especialidade, o diretor técnico
deverá ser possuidor do título de especia-
lista registrado no CRM na área de ati-
vidade em que os serviços são prestados.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA no uso das atri-
buições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957,
alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, regu-
lamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e pelo
Decreto nº 6.821, de 14 de abril de 2009, e

CONSIDERANDO especificamente o disposto no artigo 17
da Lei nº 3.268/57;

CONSIDERANDO que o art. 21 do Código de Ética Médica
veda ao médico deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou
infringir a legislação pertinente;

CONSIDERANDO o Parecer CFM nº 18/12, aprovado na
sessão plenária do dia 15 de julho de 2012;

CONSIDERANDO que é dever do médico manter suas in-
formações atualizadas perante os Conselhos de Medicina;

CONSIDERANDO os artigos 28 e 29 do Decreto nº
20.931/32;

CONSIDERANDO o decidido na sessão plenária do dia 21
de novembro de 2014, resolve:

Art. 1º Alterar os §§ 1º e 2º, do artigo 1º, da Resolução CFM
nº 2.007/2013 (publicada no Diário Oficial da União, de 8 de fe-
vereiro de 2013, Seção 1, p. 200) que passam a vigorar com a
seguinte redação:

§1º Em instituições que prestam serviços médicos em uma
única especialidade, o diretor técnico deverá ser possuidor do título
de especialista registrado no CRM na respectiva área de atividade em
que os serviços são prestados.

§ 2º O supervisor, coordenador, chefe ou responsável pelos
serviços assistenciais especializados de que fala o caput deste artigo
somente pode assumir a responsabilidade técnica pelo serviço es-
pecializado se possuir título de especialista na especialidade oferecida
pelo serviço médico, com o devido registro do título junto ao
CRM.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA
Presidente do Conselho

HENRIQUE BATISTA E SILVA
Secretário-Geral

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL

RESOLUÇÃO No- 707, DE 27 DE ABRIL DE 2015

Altera a Resolução CFESS nº 582, de 01 de
julho de 2010, para regulamentar o novo
documento de identidade profissional e ve-
dar a retenção de documento de identidade
profissional pelos CRESS.

O Presidente do Conselho Federal de Serviço Social, no uso
de suas atribuições legais e regimentais;

Considerando que o artigo 8º da lei 8662, de 07 de junho de
1993, estabelece que compete ao Conselho Federal de Serviço Social,
na qualidade de órgão normativo de grau superior, o exercício, dentre

outras, da atribuição de orientar, disciplinar e normatizar o exercício
da profissão do assistente social;

Considerando a disposição do artigo 17 da Lei 8662, de 07
de junho de 1993, que estabelece, expressamente, que a Carteira de
Identificação Profissional expedida pelos Conselhos Regionais de
Serviço Social (CRESS) servirá de prova para fins de exercício pro-
fissional e de Carteira de Identidade Pessoal, e terá fé pública em
todo o território nacional;

Considerando os artigos 68 a 76 da consolidação das re-
soluções do CFESS, instituído pela Resolução CFESS nº 582, pu-
blicada no Diário Oficial da União nº 125, de 2 de julho de 2010,
Seção 1, pagina 275, que trata dos documentos de identidade pro-
fissional;

Considerando a Resolução CFESS Nº 696, publicada no Diá-
rio Oficial da União nº 244, de 17 de dezembro de 2014, Seção 1,
pagina 163, que normatiza o recadastramento nacional dos/as as-
sistentes sociais, a substituição das atuais carteiras e cédulas de iden-
tidade profissional e pesquisa sobre o perfil do/da assistente social e
realidade do exercício profissional no país;

Considerando as deliberações nº 5 e 6 do eixo administrativo
financeiro do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS realizado em
Brasília-DF de 18 a 21 de setembro de 2014;

Considerando, finalmente, a aprovação da presente Reso-
lução pelo Conselho Federal de Serviço Social no Conselho Pleno de
25 de abril de 2015; resolve:

Art. 1º O artigo 69 da Resolução CFESS nº 582, de 01 de
julho de 2010, passa a ter a seguinte redação:

Art. 69 - O Documento de Identidade Profissional fornecido
pelo CRESS terá as seguintes características: além da fotografia do
inscrito, nome por extenso, nome social, filiação, nacionalidade, na-
turalidade, número de registro no CRESS, número de Registro Geral
(RG) da Carteira de Identidade, número de inscrição no Cadastro de
Pessoa Física (CPF), data do nascimento, data do registro no CRESS
respectivo, sede do exercício profissional, local e data da expedição,
assinatura do Presidente e do portador.

Parágrafo Único: É vedado ao assistente social proceder ano-
tações na Carteira de Identidade Profissional, bem como ao CRESS
registrar nesta as penalidades sofridas pelo profissional. O presente
parágrafo não se aplica quando o profissional tiver substituído a
Carteira de Identidade Profissional pelo Documento de Identidade
Profissional instituído pela Resolução CFESS Nº 696, de 15 de de-
zembro de 2014.

Art. 2º O Parágrafo Sexto do artigo 28 da Resolução CFESS
nº 582, de 01 de julho de 2010, passa a ter a seguinte redação:

Parágrafo Sexto: A inscrição poderá ser requerida por ins-
trumento público, entretanto o procurador constituído não terá po-
deres para o recebimento do Documento de Identidade Profissional.

Art. 3º O Parágrafo Segundo do artigo 45 da Resolução
CFESS nº 582, de 01 de julho de 2010, passa a ter a seguinte
redação:

Parágrafo Segundo: O CRESS de destino ou de origem fará
anotar na Carteira de Identidade Profissional do interessado a seguinte
observação: "Processo de Transferência em andamento. O profissional
está apto a exercer a profissão na jurisdição do CRESS ---Região".
Fica dispensada a realização do procedimento quando o profissional
tiver substituído a Carteira de Identidade Profissional pelo Docu-
mento de Identidade Profissional instituído pela Resolução CFESS Nº
696, de 15 de dezembro de 2014.

Art. 4º O artigo 49 da Resolução CFESS nº 582, de 01 de
julho de 2010, passa a ter a seguinte redação:

Art. 49 - O novo Documento de Identidade Profissional,
decorrente da transferência efetuada, será entregue ao assistente social
pelo CRESS de destino após inutilização do documento antigo, que
será devolvido ao profissional.

Art. 5º O Artigo 51 e seu parágrafo segundo da Resolução
CFESS nº 582, de 01 de julho de 2010, passa a ter a seguinte
redação:

Art. 51 - Para requerer o cancelamento, de que trata o artigo
anterior, o interessado deverá anexar ao requerimento padrão seu(s)
Documento(s) de Identidade Profissional, sendo admitido para tal fim,
a apresentação de qualquer documento, subscrito pelo interessado,
que expresse inequívoca manifestação de vontade, em relação ao
cancelamento de sua inscrição perante o CRESS.

(...)
Parágrafo Segundo: Em caso de eventual extravio do(s) Do-

cumento(s) de Identidade Profissional, o assistente social deverá jun-
tar ao requerimento declaração sobre o fato, sob as penas da Lei.

(...)
Parágrafo Quarto: Os Documentos de Identidade Profissional

serão inutilizados e devolvidos ao profissional, vedada a retenção.
Art. 6º O Artigo 59 da Resolução CFESS nº 582, de 01 de

julho de 2010, passa a ter a seguinte redação:
Art. 59 - O interessado pagará ao CRESS, no ato do pedido,

taxa de emissão do Documento de Identidade Profissional, bem como
a anuidade proporcional.

Art. 7º O Artigo 61 da Resolução CFESS nº 582, de 01 de
julho de 2010, passa a ter a seguinte redação:

Art. 61 - Deferido o pedido de reinscrição, será expedido
pelo Conselho Regional de Serviço Social Documento de Identidade
Profissional, devendo as anotações relativas ao período em que esteve
impedido de exercer a profissão ser feita no prontuário de registro no
CRESS.

Art. 8º O Artigo 63 da Resolução CFESS nº 582, de 01 de
julho de 2010, passa a ter a seguinte redação:

Art. 63 - O pedido de interrupção será dirigido ao Presidente
do CRESS, instruído, conforme o caso, com:

I - Comprovante da viagem, com prazo de permanência no
exterior;

II - Atestado médico, constando o prazo provável de tra-
tamento;

III - Cópia da Sentença Definitiva e Certidão da Instituição
Penitenciária;

IV - Carteira de Identidade Profissional, para as devidas
anotações.

Parágrafo Único: Fica dispensada a apresentação do docu-
mento descrito no inciso IV quando o profissional tiver substituído a
Carteira de Identidade Profissional pelo Documento de Identidade
Profissional instituído pela Resolução CFESS Nº 696, de 15 de de-
zembro de 2014.

Art. 9º O Artigo 74 da Resolução CFESS nº 582, de 01 de
julho de 2010, passa a ter a seguinte redação:

Art. 74 - Em caso de extravio do Documento de Identidade
Profissional, o interessado deverá requerer a expedição de nova via,
mediante requerimento, acompanhado da publicação do extravio em
jornal de grande circulação e/ou declaração de próprio punho, sob as
penas de lei e/ou boletim de ocorrência expedido pela autoridade
policial competente, e mediante o pagamento da respectiva taxa.

Art. 10 O Artigo 75 e seus parágrafos da Resolução CFESS
nº 582, de 01 de julho de 2010, passa a ter a seguinte redação:

Art. 75 - Os Documentos de Identidade Profissional da-
nificados serão recolhidos pelo CRESS e substituídos, mediante re-
querimento e pagamento das respectivas taxas.

Parágrafo único: O novo Documento de Identidade Profis-
sional deverá conter a indicação "2a Via".

Art. 11 O Artigo 77 da Resolução CFESS nº 582, de 01 de
julho de 2010, passa a ter a seguinte redação:

Art. 77 - As obrigações pecuniárias decorrentes da vincu-
lação do profissional ao CRESS são as seguintes:

I. Anuidades
II. Taxas
a. Inscrição
b. Substituição ou 2a via de Documento de Identidade Pro-

fissional
III. Multas
Art. 12 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-

blicação no Diário Oficial da União para que surta seus regulares
efeitos de direito.

MAURÍLIO CASTRO DE MATOS
Presidente do Conselho

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA

ACÓRDÃOS DE 25 DE ABRIL DE 2014

1- Processo Administrativo CONTER nº 094/2014. EMEN-
TA: Com vistas aos documentos constantes ao Processo Eleitoral
CRTR 17ª- Região, não possuem evidências de irregularidade do
Pleito Eleitoral. CONCLUSÃO: Vistos, relatados e discutidos os pre-
sentes autos, acordam os Conselheiros do CONTER, formado pelo 6º
Corpo de Conselheiros, na I Reunião Plenária Extraordinária, rea-
lizada no dia 25 de abril de 2015, por 07 (sete) votos pela HO-
MOLOGAÇÃO do Processo Eleitoral do CRTR 17ª Região, em con-
formidade ao Relatório da Comissão de Recurso Eleitoral do CON-
TER, nos termos da decisão do Plenário, que se encontra na Ata da
71ª Sessão, parte integrante deste julgado.

1- Processo Eleitoral do CRTR 18ª- nº 109/2014.
EMENTA: Com vistas aos documentos constantes no re-

ferido processo, não possuem evidências de irregularidade do Pleito
Eleitoral. CONCLUSÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, acordam os Conselheiros do CONTER, formado pelo 6º Corpo
de Conselheiros, na I Reunião Plenária Extraordinária, realizada no
dia 25 de abril de 2015, por 08 (oito) votos pela HOMOLOGAÇÃO
do Processo Eleitoral do CRTR 18ª Região, em conformidade ao
Relatório da Comissão de Recurso Eleitoral do CONTER, nos termos
da decisão do Plenário, que se encontra na Ata da 81ª Sessão, parte
integrante deste julgado.

Brasília, 25 de abril de 2015.
TR. VALDELICE TEODORO

Diretora-Presidente do Conselho

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL

3ª CÂMARA

ACÓRDÃO

RECURSO N. 49.0000.2014.004311-6/TCA. Assunto: Re-
curso. Sócio com impedimento. Impedimento que se estende, em tese,
a sociedade de advogados. Recte: Menezes Niebuhr Advogados As-
sociados. Representante legal: Joel de Menezes Niebuhr, OAB/SC
12639. (Adv: Giancarlo Castelan, OAB/SC 7082). Recdo: Conselho
Seccional da OAB/Santa Catarina. Relator: Conselheiro Federal Ro-
drigo Pires Ferreira Lago (MA). EMENTA N. 016/2015/TCA. Re-
curso ordinário. Impugnação de decisão majoritária sobre de registro
de Sociedade de Advogados. Discussão acerca da extensão de im-
pedimento de um sócio, procurador de município, aos demais in-
tegrantes da sociedade. Necessidade de esclarecimento pelo Conselho
Pleno sobre o alcance de recente consulta respondida pelo Conselho
Pleno sobre a quarentena imposta aos magistrados. Afetação do mé-
rito do recurso ao Conselho Pleno. - É cabível o recurso ordinário
contra decisão seccional tomada em última instância (EOAB, art. 75,
caput, primeira parte). - A necessidade de esclarecimento do alcance
da Consulta n. 49.0000.2012.007316-8/COP (quarentena de magis-
trados), especialmente quando confrontada com Consulta n.
49.0000.2012.001179-4/OEP, impõe a afetação da matéria ao Con-
selho Pleno. - A discussão acerca da extensão dos impedimentos de
um dos sócios aos demais integrantes de sociedade de advogados é
matéria de grande relevância, podendo a Terceira Câmara sugerir ao
presidente do Conselho Federal a afetação da matéria ao Conselho
Pleno, nos termos do art. 75, parágrafo único, do Regulamento Geral
da OAB. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da Terceira Câmara do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por maioria, em de-
liberar pela afetação da matéria ao Conselho Pleno, dada a relevância
e abrangência do assunto tratado, nos termos do voto do Relator, que
integra o presente julgado. Impedido de votar o Representante da
OAB/Santa Catarina. Brasília, 03 de junho de 2014. Antonio Oneildo
Ferreira, Presidente. Rodrigo Lago, Relator.

Brasília, 27 de abril de 2015.
ANTONIO ONEILDO FERREIRA

Presidente da 3ª Câmara


		ouvidoria@in.gov.br
	2015-04-29T05:55:46-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




