
CFM
CONSfl HO JI DI A'A,t DI. t.1(Oln~"

CONVÊNIOS DO CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA. EXERCíCIO 2015

De acordo com o Decreto nO 6.170, 25 de julho de 2007, e da Portaria
Interministerial nO 127, de 30 de maio de 2008, do Ministério do Planejamento,
Fazenda e do Controle e Transparência, e da IN CFM nO 005/12 segue abaixo a
relacão dos convenios com orevisão de celebracão cara o ano de 2014.
CHAMAMENTO N° CONVENIO OBJETO

001 Certificação de Cooperação institucional para
Softwares em Saúde e a elaboração de documentos
Certificação Digital e técnicos de interesse mútuo na
Manuais de área de Informática em Saúde,

I certificação de centros especificamente sobre
le unidades de certificação de Softwares em
I telemedicina e Saúde e unidades de
manuais de telemedicina e manuais de
acreditação para acreditação para instituições e

I
instituições e usuários usuários do RES.
do RES

I 002 I Cooperação técnica Estabelecer relações de
para ministrar cursos cooperação no intuito de
de pós-graduação para assegurar a estudantes de
médicos provenientes pós-graduação, portadores de

I de Cabo Verde diploma de curso superior
provenientes da República do
Cabo Verde nos programas de

I
pós-graduação no curso de

I Medicina das Universidades
I I Federais e Fundacões.
I 003 I Certificação digital da Estabelecer a criação de
I Autoridade autoridade de atributos,

Certificadora e subordinada à hierarquia da
Autoridade ICP Brasil.
Registradora do
Conselho Federal de

I ~Ie icina na hierarquia
do ICP Brasil

004 I Cooperação técnica Estabelecer troca de
entre o CFM e demais informações cadastrais de
entidades da área interesse comum e elaboração

I médica. de WEBSERVICES e layout de
troca de informacões.

Ú05 Cessão temporária da Promover acesso aos dados de
icença de acesso ~s títulos e periódicos da base
in'formações contidas Ovid Technologies Inc por
nos títulos e periódicos meio da rede mundial de
da base Ovid computadores.
Technoloaies Inc

006 I Cooperação técnico- Promover programa de
I científica cara intercâmbio técnico e científico
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educação continuada
de membros do CFM e
para a ampliação das
discussões sobre
Bioética.

que resultará na educação
continuada de representantes
do CFM e demais indicados,
bem como no aprofundamento
da entidade nas discussões
relacionadas à Bioética.

Promover a disseminação da
Bioética que busca fomentar a
discussão multidisciplinar e
plural de temas nesse campo
de estudo bem como os
relacionados à ética médica e
em eventos da área médica.

Promover gestão politica e de
trabalho, formação e educaçao
permanente, mercado de
trabalho e organizaçao
profissional.

Com objetivo de tornar ágil a
validação dos diplomas
médicos por ocasião da
primeira inscrição nos
Conselhos Regionais de
Medicina, vamos dispor o
Banco Nacional de Formandos
alimentado com a cooperação
das Instituições de ensino que
enviaram a relação de
formandos por meio magnético
para o Conselho Federal de
Medicina.
Com objetivo de estabelecer
que nos Bancos de Dados do
CNES (Cadastro Nacional dos
Estabelecimentos de Saúde) e
CNPS (Cadastro Nacional de
Prestadoras de Saúde) tenham
atributos comuns que
possibilitem o cruzamento de
dados comuns e permitam o
intercâmbio de informações.
Neste caso, a inclusão no
CNES do número do CRM do
estabeiecimento de Saúde e

as
e
de

com o
da Saúde eI

Convênio
Ministério
ANS

Cooperação técnica
para promover a
reflexão e discussão
bioética junto aos
profissionais de
me icina e das outras
áreas da saúde, bem
corno àqueles em
formação nas
universidades e
clE:mêlis interessados
no oais e no exterior.
Cooperação Técnica de

I obsêrvatório de
I recursos humanos
mé•.•icos, organização
€: intercâmbio
cientifico e cultul'al.
Convênio com

I
niversidades

faculdades
edicina.

009

007

008

010

SGAS 915 Lote 72\ CEP: 70390-150 ISrasitia-DF IFONE: (61) 3445 5900 IFAX: (61) 3346 02311 http://Www.portalmedico.org.br

http://Www.portalmedico.org.br


CFM
CONsnHO HD£IlAl pr M(OICINA

. Convênios de
Cooperação técnica e
troca de dados
cadastrais

,Convênio que permita
acesso às informações

I sobre os óbitos
ocorridos no País.

Convênio que
promovam a Educação
Médica continuada via

I WEB aos médicos.

firmar
para

SARTI
de
de

no CNPS a inclusão do número
do CNES.
Estabelecidos de cooperação
técnica e troca de informações
dos dados do CNM de
interesse público e relevantes
para melhoria dos serviços de
saúde no Brasil. A maneira que
as informações serão
transmitidas deverão observar,
além das questões de
segurança, aspectos éticos e o
uso das informações com
confidencial idade e siailo.
Estabelecer convênio que
permita o acesso às
informações do Instituto
Nacional de Seguro Social e
registro dos óbitos com a
utilização do SISOBI - Sistema
Informatizado de Controle de
Óbitos permitindo aos CRMs a
manutenção dessa informação
no CNM (Cadastro Nacional de
Médicos). Essa ação deverá
diminuir a possibilidade de
fraudes e garantir qualidade
aos dados médicos em todo
Pais.

Estabelecimento de
convênios de cooperação
técnica dentro do Sistema
Conselhos de Medicina para
aprimoramento de sistema
informatizados;
Estabelecimento de Convênio

com o Ministério do
Planejamento com objetivo de
apoio técnico nos projetos de
Governança, Assessoria
Técnica, Cursos e
Treinamentos.
Estabelecimento de convênios
de cooperação técnica dentro
do sistema Conselhos de
rv1edicina para aprimoramento
da educação médica
continuada aos médicos.

Convênio para o Estabelecimento de convênios
estabelecimento ae de cooperação técnica que
acão Que oromovam a visem o bem estar ocuoacionai

I
I Convênio para
parceria
implantação do
- Sistema
Administração
ecursos de TI

012

011

013

014

015

I
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Estabelecimento
para estabelecer
para o combate
arental.

016
I
Saúde ocupacional do do médico.
médico
Convênio para o
estabelecimento de
ações para o combate
êI a:iena ão ari:ni:al.

de convênio
intercâmbio
à alienação

Brasília-DF, 15 de dezembro 2014.

Autorizo a divulgação no site do CFM.

~~ ~I Tavares Corrêêl-l./
Presidente

ri Ista e Silva
ecretário-Geral
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