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Ata da 1205ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia três de setembro de dois mil e vinte. 2 
 3 

Às 14:20 (quatorze horas e vinte minutos) do dia  três de setembro de dois mil e vinte, por 4 

meio da plataforma gotomeeting, reuniram-se por videoconferência, os Srs. Membros da 5 

Diretoria, Drs. Tania Maria Lemos Mouço, Presidente, Silvania Maria Carlos França, Vice-6 

Presidente, Carla Patricia de Morais e Coura, Tesoureira e Ricardo Lahora Soares, 7 

Secretário-Geral. Iniciando os trabalhos, a Presidente submete para apreciação os 8 

seguintes itens: Assuntos Deliberativos: 1. Resposta do RH sobre o 9 

encaminhamento de Funcionário para o médico do trabalho: A Diretoria determina 10 

que o RH verifique se o Funcionário recebeu o benefício do INSS no mesmo período em 11 

que recebeu pelo CRF-RJ. Em caso positivo, o RH deverá agendar com o Funcionário a 12 

devolução do adiantamento recebido.  2. Contratos com vencimento em 2020 e 13 

andamento de eventuais contratações e renovações: Para ciência da Diretoria.          14 

3. Apuração das responsabilidades do pregão plano de saúde: Tendo em vista que o 15 

Funcionário é o único pregoeiro, a Diretoria solicita que ele faça o comunicado de férias 16 

diretamente à Superintendente, com cópia para o Secretário-Geral. Solicitar ao RH que 17 

envie mensalmente a planilha de férias por e-mail aos Chefes dos Setores.                       18 

4. Considerações do Serviço Jurídico e Fiscalização sobre a proposta de 19 

Deliberação que trata da atuação de cooperativas e serviços terceirizados: 20 

Encaminhar à Conselheira Federal, Maely Peçanha, para posicionamento do Conselho 21 

Federal de Farmácia. 5. Irregularidades na emissão e registro de certificados de pós 22 

graduação de IES sem credenciamento no MEC: Encaminhar à Conselheira Federal 23 

para envio ao CFF, à Comissão de Ensino, para ciência e informar  as providências ao 24 

Dr. Luís Claúdio Mapurunga. 6. Campanha Setembro Amarelo: A Diretoria decide que o 25 

Secretário-Geral fará uma live com a Assessora de RH em data previamente agendada. 26 

7. Revogação das Portarias com designação da Funcionária Izabella de Santis: 27 

Aprovada a revogação de todas as Portarias. Nomear a funcionária Vanessa Buarque 28 

como Fiscal dos contratos PCCS e GRUPOMED. 8. Ofício TRE 187/2020: Para ciência 29 

da Diretoria, sobre a  impossibilidade de desonerar a instituição de atender as solicitações 30 

de funcionários formuladas pelos Juízos eleitorais do Estado. 9. Normatização do 31 

período de férias: Solicitar ao RH, a confecção do POP para normatização dos períodos 32 

de férias, de forma que não seja feita Portaria retroativa em função de comunicado 33 

intempestivo. 10. Sugestões de alteração da Resolução 648/2017: Encaminhar à 34 

Fiscalização para contribuições até o dia 08 de setembro de 2020. 11. Obrigatoriedade 35 

da participação de todos os Fiscais  na operação com o DECON: Aprovada.            36 
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12. Compra/aluguel de imóvel da nova sede: Aprovada a constituição da Comissão 37 

para elaboração do TR. A Comissão será composta pelos quatro Diretores, 38 

Superintendente, Alice Diniz, Patricia Silva e Alessandro Cerqueira.  Tendo em vista a 39 

experiência do home office no período da pandemia e as necessidades de adequação da 40 

nova sede, a diretoria decide que a nova portaria de funcionamento terá validade até o 41 

dia 25 de setembro. Após esse período, os funcionários trabalharão em regime de 42 

homeoffice. O Secretário-Geral fará reuniões diárias com todas as Chefias a partir do dia 43 

08 de setembro, com a finalidade de instrumentalizar este novo padrão de trabalho da 44 

sede.  13. Revisão do POP do Financeiro: Aprovada. 14. Solicitação de Auditoria 01: 45 

Encaminhar a todos os setores envolvidos, para resposta dentro do prazo. Nada mais 46 

havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a 47 

reunião às 18:14 horas (dezoito horas e quatorze  minutos). Do que, para constar, eu, 48 

Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de 49 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à 50 

reunião. Rio de Janeiro, três de setembro de dois mil e vinte.********************************* 51 

****************************************************************************************************** 52 
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