
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-SE

PORTARIA N° 49/2012, DE 25 DE OUTUBRO DE 20!2

o presidellte do COllselho Regiol/al de Medicilla do E~tado de Sergipe, no uso
das a/rihlli,'i",s 'fue lhe confere a Lei n" 3.2ó8. puhiicada em -I de ou/uhm de 1')57.
regulamen/ada pelo Deae/o n" -1-1.0-15.puhlicllllo em 25 de julho de 1')58. al/erado pelo
OeCl'e/o n" ó.821. puhliclll/O em 15 de ahril de 200'). e pela Lei n" 11.000. puhlicoda em 15 de
dc:emhm de 200-1, e.

( 'onsiderando o poda-dera de/iscalizar o l'XaL'Ício profissional da medicina:

Considerando que a Reso!ll,'üo CFM n" 1.8')7/09 preconiza ell/ seus ar/igos Ó" e 7"
a ins/mlra,'üo de sindicúncia quando houver ciência e/it/o com supos/os indicios de inf;-a\"üo ao
(,,,digo de I{"/ico Médico:

('onsidel'({ndo a den/Íncia do SI'. Silvanio Fi'ei/as Santos Fúrias. pm/ocolizada
nes/e ('onselho soh o n" 2875/2012. em 7/8/2012.

R ESOL VE:
I. Ins/aurar sindicúncia para apurar possível infi-a\"üo ao C,ídigo de I~/ica Médica.
2. Designar o conselheiro Aloisio San/o.\ Silva. na qualidade de sindican/e, para

conduzir os /rahalhos da Sindicúncia n" -15/2012 para, no prazo de 30 (lrin/a) dias, prorrogáveis
li cr;/úr;o da Presidência ou da Corregedoria, opresentol' re/alúrio contendo li descl'iç'17o dos
fuI os, cirClfl1.\/únóas em que ocorreram, idenfUicaç'{{() das jJartes e CO}?c/us17o so!Jre (f existência
ou inex/.I/2ncia de indicios de infi-a\"úo ,'/ica.

3. Fncc,.,.((t./o () 'ro!Jall1o do conselheiro sindiclIl1/e, este encuminharei () sell
rela/"rio para aprecia\"úo em cúmara dejulgamen/o.

Es/a pol'/aria en/I'({ em Figor 11£/ da/a ahaixo indicada.

/1 racoiu. 25 de oU/llhm de 2012

RUA BOQUIM. 589 - CENTRO Cep: 49010280 Aracaju - SE
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