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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO    
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRF - RJ 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº 1517/16 
 
 
 
Ementa: Dispõe sobre a criação da função de 
Superintendente e dá outras providências. 
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRF/RJ, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
 
CONSIDERANDO que compete ao Presidente organizar sua Estrutura Administrativa e de 
Pessoal; 
 
CONSIDERANDO que cabe ao Plenário a criação de cargos e funções; 
 
CONSIDERANDO a necessidade reorganização do organograma do CRF-RJ. 
 
CONSIDERANDO a necessidade da criação da função de superintendente devido às novas 
demandas do CRF-RJ, bem como na necessidade da integração com o corpo multifuncional 
que compõe os órgãos responsáveis pela defesa da saúde da população de nosso Estado. 
  
 
DECIDE: 
 
Artigo 1º - Criar a função de Superintendente, de confiança e livre nomeação e exoneração, 
exercida exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo. 
 
Artigo 2º - O (a) funcionário (a) nomeado (a) na função de superintende fará jus à 
gratificação de 65% (sessenta e cinco por cento) do seu salário. 
  
Artigo 3º - As atribuições da função estão descritas no ANEXO I desta deliberação. 
 
Artigo 4º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário.  
 
 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2016. 
 
 
 
 

Marcus Vinicius Romano Athila 
Presidente 
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 
I - Propor a Diretoria do CRF-RJ as políticas e diretrizes para a gestão de recursos 
administrativos e financeiros necessários às atividades do CRF-RJ e as premissas 
básicas para os processos de trabalho envolvidos; 
II - propor a programação anual de projetos e atividades inerentes à sua área de 
atuação 
III - assegurar que as ações desenvolvidas em seu âmbito de atuação estejam 
compatíveis com a missão, a visão e os valores do CRF-RJ; 
IV - participar das reuniões sistemáticas com a Diretoria do CRF-RJ destinadas a 
verificar o alcance das metas estabelecidas para os diversos Setores que integram a 
Superintendência, garantindo a gestão sob a perspectiva sistêmica 
V - assegurar o desdobramento e o alcance das metas estabelecidas para a 
Superintendência; 
VI – Participar da nomeação das funções de confiança existentes na 
Superintendência;  
VII - assegurar o planejamento e o acompanhamento da execução orçamentária nas 
áreas sob a sua supervisão;  
VII - assegurar que a realização dos serviços de responsabilidade da 
Superintendência contemple os aspectos de legalidade, oportunidade, eficiência e 
economia; 
VII – Elaborar relatórios trimestrais de avaliação das áreas técnicas; 
VIII – Criar e/ou referendar indicadores de trabalho para avaliação de desempenho 
para analise da Diretoria do CRF-RJ; 
IX- Disponibilizar as atividades das áreas técnicas no site e no portal transparência 
do CRF-RJ; 
X – Implantar e/ou dinamizar os serviços via web; 
XI - assegurar o desenvolvimento dos processos de trabalho da Superintendência 
em compatibilidade com o Sistema de Padronização Organizacional do Tribunal; 
XII – Promover o desenvolvimento institucional do CRF-RJ; 
XIII – Representar o CRF-RJ nas reuniões nas quais for designado; 
XIV – Secretariar a Comissão de Ética do CRF-RJ; 
XV - executar outras atividades afins. 
 


