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RESOLUÇÃO Nº 012, DE 25 DE MARÇO DE 2019 
 

Regulamenta as Normas Técnicas para o Exercício 

Profissional da Responsabilidade Técnica no Estado 

do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE - CRMV-RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução 

CFMV nº 591, de 26 de junho de 1992, com ênfase na alínea “r” do Artigo 4º. 

Considerando a necessidade de criação de resolução que normatize a Anotação do 

Responsável Técnico, com vistas a torná-la o instrumento balizador do exercício profissional 

do Médico Veterinário e do Zootecnista, em conformidade com exigências atuais da sociedade. 

Considerando que a responsabilidade técnica exige competência profissional e princípios 

éticos no exercício das atividades pertinentes a Medicina Veterinária e a Zootecnia. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Aprovar as Normas Técnicas no Exercício Profissional da Responsabilidade 

Técnica do Médico Veterinário e do Zootecnista que desempenham a função de Responsável 

Técnico (RT) junto a entidades públicas e empresas privadas cujas atividades sejam peculiares 

à Medicina Veterinária e à Zootecnia. 

§ 1º. Os estabelecimentos obrigados a registrarem-se no Cadastro de Pessoas Jurídicas do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV- RN, 

por força do disposto no art. 27, da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968 e demais disposições 

em vigor, devem indicar seu Responsável Técnico, em conformidade com as normas constantes 

nesta Resolução. 

§ 2°. O Responsável Técnico que exercer a atividade em estabelecimento não obrigado a 

registro no CRMV-RN, conforme legislação específica, deverá registrar a sua Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) e seu contrato profissional neste Conselho. 
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§ 3°. O Profissional RT quando proprietário da empresa fica também obrigado à Anotação 

de Responsabilidade Técnica e deverá seguir as mesmas exigências previstas nesta Resolução, 

exceto o recebimento pela prestação do serviço. 

§ 4°. O profissional RT deverá atuar sempre com respeito às atribuições e competências 

conferidas pela legislação das classes. 

§ 5°. O contrato firmado entre o profissional, na qualidade de responsável técnico, e a 

empresa, deverá ser apresentado ao CRMV-RN com a finalidade de ser submetido à análise no 

que concerne ao prisma ético-profissional. 

Art. 2º. A função de Responsável Técnico (RT) só poderá ser exercida por profissional 

regularmente inscrito junto ao CRMV-RN. 

§ 1º. Para assumir a Responsabilidade Técnica é necessário que o profissional, além dos 

conhecimentos recebidos durante seu bacharelado, apresente certificado de conclusão do Curso 

de Responsabilidade Técnica ofertado pelo sistema CFMV/CRMVs. 

§ 2º. Os certificados dos Cursos de Anotação de Responsabilidade Técnica terão validade 

de 24 meses e serão exigidos para Médicos Veterinários e Zootecnistas. 

§ 3°. O CRMV-RN quando oferecer, poderá exigir cursos de Anotação de 

Responsabilidade Técnica em áreas específicas para Médicos Veterinários e Zootecnistas 

exercerem suas anotações nestas áreas. 

§ 4°. Os cursos de ART realizados pelos profissionais em outros Conselhos do sistema 

CFMV/CRMVs poderão ser aproveitados pelo CRMV-RN, desde que possuam conteúdo e 

carga horária compatível em pelo menos 70% do ofertado pelo CRMV-RN. 

Art. 3º. O cumprimento da atividade de Responsável Técnico (RT) será exercido com 

carga horária mínima de 06 (seis) horas semanais, por estabelecimento, respeitado o limite 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas semanais. 

§ 1º. Compete ao profissional distribuir sua carga horária semanal, sendo recomendável 

que se faça presente em horários distintos, em dias diferentes, para melhor avaliar as atividades 

do estabelecimento no qual exerce a função de Responsável Técnico (RT), devendo estes dias 

e horários estarem previamente definidos no Anexo I. 
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§ 2º. O profissional com vínculo empregatício pode desempenhar a função de 

Responsável Técnico (RT) mediante acréscimo em sua carga horária laboral até o limite de 48 

(quarenta e oito) horas semanais. 

§ 3º. A carga horária mínima de 06 (seis) horas e máxima de 48 (quarenta e oito) horas 

semanais poderão ser alteradas quando da prestação de serviços em atividades consideradas 

especiais, devendo, para tanto, serem regulamentadas por resolução específica. 

Art. 4º. O Responsável Técnico (RT) que não cumprir a carga horária mínima 

estabelecida pelo Artigo 3º desta Resolução poderá ter sua Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) cancelada e vir a responder a Processo Ético Profissional perante o CRMV-RN, 

conforme os preceitos legais. 

Art. 5º. O Responsável Técnico (RT) submeterá ao CRMV-RN a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), firmada com o estabelecimento, nos termos do Anexo I, para 

posterior análise e homologação. 

Art. 5º-A Quando o Responsável Técnico necessitar se afastar de seus serviços, por mais 

de 90 dias, por quaisquer motivos, a sua substituição será obrigatória por outro profissional que 

desempenhe as mesmas funções e período descritos na ART homologada pelo CRMV-RN. Será 

necessário a apresentação da ART de substituição.(1) 

Art. 6º. O CRMV-RN vai avaliar se a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

garante o real desempenho dos serviços contratados, levando em conta as atividades assumidas 

pelo profissional, observadas a compatibilidade de horário e a situação geográfica dos locais de 

trabalho e do seu domicílio. 

Parágrafo Único. O CRMV-RN pode indeferir a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) caso não esteja convicto do compromisso com o real desempenho e alcance da 

responsabilidade que o profissional deseja formalizar. 

Art. 7º. O cumprimento da função de Responsável Técnico (RT) é incompatível com a 

atividade de fiscalização exercida por servidor público, exceto nos casos em que não se 

configure conflito de atribuições a critério do CRMV-RN. 

Parágrafo Único. O profissional que tiver sua Anotação de Responsabilidade Técnica 

                                                      
1 O art. 5º-A foi acrescentado pelo art. 1º, da Resolução CRMV-RN nº 014, de 02/3/2020. 
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(ART), anteriormente firmada, identificada como sendo incompatível com o disposto no caput 

deste artigo, fica obrigado a providenciar sua substituição em até 90 (noventa) dias após a 

publicação desta Resolução, sob pena de vir a responder Processo Ético-Profissional perante o 

CRMV-RN. 

Art. 8º. O profissional deve assegurar-se de que o estabelecimento no qual irá exercer a 

função de Responsável Técnico (RT) encontra-se legalmente habilitado para o desempenho de 

suas atividades institucionais ou comerciais, especialmente quanto ao seu registro junto ao 

CRMV-RN e demais órgãos relacionados à sua atividade. 

Art. 9º. O Responsável Técnico (RT) deve pautar conduta em conformidade com as 

normas legais e regulamentares vigentes, além de: 

a) Manter à disposição do CRMV-RN: Livro de Registro de Ocorrências devidamente 

registrado no CRMV-RN e deverá ser composto de páginas numeradas e sequenciais, e nele 

deverão ser anotadas todas as datas e horários de suas visitas, as ocorrências, as não 

conformidades e respectivas recomendações prestadas aos proprietários, funcionários e 

clientes. Em caso de extravio do Livro de Registro de Ocorrências o fato deverá ser comunicado 

por escrito ao CRMV-RN em até 7 dias corridos; 

b) Informar ao proprietário do estabelecimento sobre a obrigatoriedade de ser afixado, 

em local visível, quadro onde conste documento fornecido pelo CRMV-RN, que inclua o seu 

nome como RT. 

c) Manter bom relacionamento com os órgãos oficiais de fiscalização, executando suas 

atividades em conformidade com as normas legais e regulamentares pertinentes, e quando 

solicitado deverá atuar em conjunto com a fiscalização e diligências do CRMV-RN, permitindo 

o acesso e prestando as informações que forem solicitadas. 

d) Notificar as autoridades sanitárias oficiais a ocorrência de Doenças de Notificação 

Compulsória; 

e) Propor revisão das normas legais e das decisões das autoridades do poder público 

sempre que estas conflitem com aspectos científicos, técnicos e sociais, apresentando subsídios 

que proporcionem e justifiquem as alterações que entender necessárias, enviando cópia ao 

CRMV-RN; 

f) Emitir Termo de Constatação e Recomendação, nos termos do Anexo II desta 
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Resolução, quando identificar problemas técnicos ou operacionais que necessitem de ações 

corretivas; 

g) Emitir no prazo de até 30 dias, Laudo Informativo, nos termos do Anexo III desta 

Resolução, quando o proprietário ou responsável pelo estabelecimento negar-se a executar o 

que determinar ou criar obstáculo para o desempenho de suas atividades; 

h) Conhecer a legislação ambiental vigente, orientando sobre a adoção de medidas 

preventivas e/ou corretivas a possíveis danos ao meio ambiente; 

i) Comunicar ao CRMV-RN no prazo máximo de 07 (dias) dias úteis, por meio de 

formulário próprio para baixa, o cancelamento de sua Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART), nos termos do Anexo IV desta Resolução, sob pena de vir a responder como 

corresponsável por possíveis danos ao consumidor perante o CRMV-RN, o Ministério Público 

e o PROCON. 

Art. 10. Os honorários mínimos sugeridos pela prestação de serviços como Responsável 

Técnico deverão tomar por base de referência e proporcionalidade, aqueles previstos na Lei 

Federal nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966 e considerando o salário mínimo previsto na 

legislação federal. 

Parágrafo Único. É proibida a prestação de serviço de Anotação de Responsável Técnico 

gratuito e a prática de preços flagrantemente abaixo dos praticados em nível regional, exceto 

por motivo personalíssimo, o que, caso ocorra, requer do profissional justificativa 

fundamentada a ser encaminhada ao CRMV-RN para análise e deliberação plenária. 

Art. 11. O profissional que já possuir contrato firmado, sem que tenha sido observado o 

disposto no Regulamento desta Resolução, deverá requerer sua regularização em até 6 (seis) 

meses após a data de sua publicação. 

Art. 12. Caberá ao CRMV-RN a adoção de procedimentos administrativos e de 

fiscalização para a implantação, coordenação, supervisão, avaliação e execução da presente 

Resolução. 

Parágrafo Único. O CRMV-RN implantará uma Comissão Técnica com a função de 

subsidiar e apoiar sua diretoria nas determinações relativas à Responsabilidade Técnica. 

Art. 13. O Responsável Técnico que descumprir as normas estabelecidas pelo CRMV- 

RN estará sujeito a ter o seu contrato de Responsabilidade Técnica cancelado e responder a 
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Processo Ético-Profissional. 

Art. 14. O CRMV-RN, quando necessário, baixará Instruções Normativas específicas 

para cada uma das áreas de atividade de atuação do Médico Veterinário e do Zootecnista, 

ouvidas as Comissões do CRMV-RN nos correspondentes segmentos envolvidos, 

especificamente designadas para este fim. 

Art. 15. Os anexos I a IV integram essa Resolução. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, indo à publicação no 

site do CRMV-RN (www.crmvrn.gov.br) e o prazo para a exigência da apresentação do 

certificado de conclusão do curso de responsabilidade técnica será de 180 (cento e oitenta) 

dias, a partir da data de assinatura dessa resolução, revoga-se ainda as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete da Presidência, em Natal, aos 25 dias do mês março de 2019. 
 

 

 

Méd. Vet. Wirton Peixoto Costa 

Presidente 

CRMV/RN 0309 

Méd. Vet. Filipe Carlos Bezerra Guedes 

Secretário-Geral 

CRMV-RN 0577 
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Anexo nº. 07 da Resolução CFMV nº. 1041/2013 

Os campos indicados com asterisco em vermelho DEVERÃO ser preenchidos. 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RT Nº    
 

 

 

 

 

 

 

 

1ª via: Contratado 2ª via: Contratante 3ª via: Arquivo PF 4ª via: Arquivo PJ 

* NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO * CRMV/RN Nº. 

* RAZÃO SOCIAL DA CONTRATAN * CRMV/RN Nº. 

* LOCAL DE TRABALHO (ENDEREÇO COMPLETO) 

* CARGA HORÁRIA SEMANAL: * DURAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O RT: 

* DATA DO INÍCIO DO CONTRATO * VALOR DA REMUNERAÇÃO 

* DESCRIÇÃO SUCINTA DO SERVIÇO CONTRATADO: 

* 

* 

* 

* LOCAL/DATA 

* ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

 
* CPF: 

*E-mail: 

* ASSINATURA DA PESSOA JURÍDICA 

 

 

 
* CNPJ/CPF: 

*E-mail: 
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(Anexo II) 
 

 

TERMO DE CONSTATAÇÃO E RECOMENDAÇÃO 

Empresa:   

Responsável Técnico:     

Data:           /         /   
 

Irregularidades: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendações: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prazos para solucionar as irregularidades: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo do Responsável 

Técnico 

Assinatura do Representante Legal da 

empresa ou Gerente 



(Anexo III) 

CRMV-RN nº    

 

 

LAUDO INFORMATIVO 

Ilmº Sr. Dr.    

Presidente do CRMV-RN 

Natal/RN 

 

 
Eu,  , 

 Médico  Veterinário  ou   Zootecnista,  inscrito  no  CRMV-RN  nº   , 

exercendo as atividade de responsável técnico (RT), na empresa 

, 
 

constatei irregularidade (s) que passo a relatar: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendo que as irregularidades constatadas ferem os dispositivos legais, regulamentares 

e à ética profissional. Desta forma, cumpre-me o dever de informar isentando, o 

envolvimento de meu nome profissional quanto a essa atitude que considero irregular. 

 

Submeto a vossa consideração. 
 

 

  /RN,  de  de  . 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

REQUERIMENTO DE BAIXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA 
 

 

 

 

 

 

Ilmº Sr. Dr.    

Presidente do CRMV-RN 

Natal/RN 

 

 
Ilustríssimo Senhor Presidente do CRMV/RN, solicito a Vossa Senhoria, a 

baixa da minha responsabilidade técnica perante a empresa 

, 
 

inscrita neste Regional sob o nº  , pelo motivo que segue: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Submeto a vossa consideração. 
 

 

  /RN,  de  de  . 
 

 

 

 

 

 

CRMV-RN nº 
 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFISSIONAL CRMV-RN Nº 

RAZÃO SOCIAL DO CONTRATANTE 
CRMV-RN Nº 

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº _____________________________________ 

 

 
Responsável Substituto 

 

LOCAL DE TRABALHO (ENDEREÇO COMPLETO) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL DURAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O RT 

DATA DO INÍCIO DO CONTRATO DE 
SERVIÇOS EVENTUAIS 

VALOR DA REMUNERAÇÃO 

ASSINATURA DO PROFISSIONAL 
 
 
CRMV-RN Nº ______________________ 

CPF Nº ___________________________ 

ASSINATURA DO CONTRATANTE 
 
 

 
CNPJ OU CPF Nº ____________________________ 

LOCAL E DATA 

PROFISSIONAL CRMV-RN Nº 

RAZÃO SOCIAL DO CONTRATANTE CRMV-RN Nº 


