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Ata da 1223ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e um.

5

e vinte e um, através da plataforma GotoMeeting, reuniram-se por videoconferência, os

6

Srs. Membros da Diretoria, Drs. Tania Maria Lemos Mouço, Presidente, Silvania Maria

7

Carlos França, Vice-Presidente, Carla Patricia de Morais e Coura, Tesoureira e Ricardo

8

Lahora Soares, Secretário-Geral. Iniciando os trabalhos, a Presidente submete para

9

apreciação

Às 15:16 (quinze horas e dezesseis minutos) do dia vinte e dois de janeiro de dois mil

os

seguintes

itens:

Assuntos

Deliberativos:

1.Contratos

com

10

vencimento em 2021 e andamento de eventuais renovações/contratações: para

11

ciência da diretoria. 2. Parecer jurídico e financeiro sobre a contratação de três

12
13

agentes para a seccional de Caxias: item retirado de pauta. 3. Principais acórdãos

14

jurídico sobre

15

afastamento do funcionário, a partir de 26 de janeiro de 2021, enquanto durar a

16

sindicância 04. 5. Relatório da chefe do registro sobre as atividades realizadas

17

pelo colaborador: para ciência da diretoria. 6. Portaria LGPD: aprovada. 7. Criação

18

de Comissão de Governança para atuar no tratamento dos dados de pessoas

19

naturais do CRF-RJ: aprovada. 8. POP com descrição de procedimento do

20

protocolo por email: a diretoria solicita ao serviço de registro, apresentação do POP

21

com as devidas correções de acordo com a resolução 638/2017. 9. Licitação para

22

contratação de programador que preveja a manutenção do site, ou abertura de

23

concurso: Indeferido por falta de verba. 10.Recarga de vale Transporte em ônibus

24

tarifado: Indeferida a solicitação do funcionário por falta de previsão legal. 11. Apostila

25

esquematizada sobre lei de licitações: aprovada a compra. ainda que o material seja

26
27

fornecido pelo próprio TCU, deve a administração observar o artigo 26 da Lei 8666,

28

a diretoria solicita parecer jurídico.

29

botulínica e implantes faciais em SP: aprovada a ida da Vice-Presidente ao evento

30

que será realizado em abril de 2021. 14. Substituição de estagiário da Secretaria:

31

Tendo em vista o término do contrato do estagiário, a diretoria aprova a substituição.

32

15. Plano anual de fiscalização: a diretoria solicita que a chefe da fiscalização

33

apresente as alterações. 16. Terceirização de setores: a diretoria solicita que a

34

assessora da administração faça o levantamento de custos para terceirização do RH e

35

solicita parecer jurídico sobre a possibilidade de contratação de empresa para

do TCU 2020 e duplicidade de gratificação: aprovado o parecer jurídico. 4. Parecer
afastamento de funcionário:

aprovado. A diretoria decide pelo

mesmo que custe vinte e nove reais e noventa centavos. 12. Retificação OS 08.2020:
13. 5° Congresso da Sociedade brasileira
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36

elaboração de ETP e TR. 17.Cartilha orientativa aos Conselheiros: a diretoria solicita

37

que a Comissão de ética apresente uma cartilha informando os ritos e prazos de

38

processos éticos em forma de tabela, de forma que facilite a análise e julgamento dos

39

relatores. 18. Cronograma de contratação para limpeza da caixa dágua: tendo em

40

vista determinação da superintendente autorizada pela diretoria no dia 07 de janeiro

41

para contratação de limpeza da caixa dágua, a diretoria solicita apresentação de

42

cronograma de encerramento de todo processo. 19. Doação de café e açúcar: a

43
44

diretoria reitera que é de responsabilidade de cada chefia o cumprimento das decisões

45

produtos perecíveis, visto que a reunião em questão foi realizada no dia 16 de

46

dezembro de 2020 e até o momento, nenhuma ação foi realizada. Nada mais havendo

47

a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às

48

18:33horas (dezoito horas e trinta e três minutos). Do que, para constar, eu, eu,

49

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

50

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

51

reunião. Rio de Janeiro, vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e

52

um***********************************************************************************************

53

****************************************************************************************************

tomadas em reuniões plenária e de diretoria e solicita atenção ao prazo por se tratar de
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