SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
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Ata da 1236ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um.

5

Às 14:36 (quatorze horas e trinta e seis minutos) do dia vinte e nove de abril de dois

6

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

7

os Srs. Membros da Diretoria, Drs. Silvania Maria Carlos França, Vice-Presidente,

8

Carla Patricia de Morais e Coura, Tesoureira e Ricardo Lahora Soares, Secretário-

9

Geral. A Vice-Presidente comunica a ausência justificada da Presidente Tania Maria

10

Lemos Mouço. Iniciando os trabalhos, a Vice-Presidente submete para apreciação os
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seguintes itens: Assuntos Deliberativos: Retorno dos setores: 1. Contratos com

12
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vencimento em 2021 e andamento de eventuais renovações/contratações: para

14

RH sobre os relatórios mensais emitidos pelo GRUPOMED e relatório da fiscal do

15

contrato : a diretoria solicita que o RH cumpra o solicitado no prazo de cinco dias.
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3. Relatório de impacto de proteção de dados: item retirado de pauta.
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4. Questionário de auto triagem: item retirado de pauta. 5. Impacto orçamentário

18

com a contratação do arquivista: solicitar ao serviço financeiro, a apresentação do

19

impacto orçamentário no prazo de cinco dias. 6. Parecer de temporalidade dos

20

arquivos públicos: aprovado o parecer jurídico n°19/2021. 7. Solicitação do

21

advogado Jorge Soldan: a diretoria aprova a solicitação do advogado Jorge e nomeia

22

o funcionário Marcos Alves como Presidente da Comissão. 8. Deliberação 2171/2019

23

para avaliação: a diretoria solicita que o assessor Raphael Souza reencaminhe a

24

proposta de alteração da deliberação onde conste aulas on-line enquanto durar a

25

pandemia, para apreciação do plenário. Posterior à análise do Plenário, encaminhar ao

26
27

CFF para certificação do curso. 9. Edufar análises clínicas on-line: aprovado. 10.

28

Ralph se o curso será presencial ou on-line. 11. Notificação bombeiros: a diretoria

29

solicita que a assessora da Administração entre em contato com a arquiteta para

30

verificação, devidas providências e colaborações. Em caso de dúvida, entrar em

31

contato com a corporação de bombeiros para informações. 12. Grupo Técnico de

32

Trabalho de distribuição, importação e exportação: solicitar aos membros do grupo

33

técnico de trabalho a retificação da capa e o envio do link do Currículo Lattes para o e-

34

mail do assessor Raphael Souza. 13. Relatório de não conformidades com a

35

Kantro: solicitar à Fiscalização que apresente o relatório de não conformidades com

36

relação à quilometragem dos carros utilizados pelos fiscais. A diretoria solicita que o

ciência da diretoria e encaminhamento à superintendente para análise. 2. Resposta do

Edufar Radiofarmácia: solicitar ao assessor Raphael Souza que verifique junto ao Dr.
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37

serviço jurídico elabore uma ordem de serviço determinando que os funcionários

38

ligados diretamente a cada contrato deverão sinalizar aos fiscais e gestores quando
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não houver cumprimento do mesmo. 14. Manual próprio de fiscalização dos

40

contratos: solicitar que a Administração elabore um manual próprio de fiscalização,

41

informando as particularidades de cada contrato vigente com a relação dos nomeados

42

fiscais e gestores. Cada setor que usufruir do objeto do contrato deverá observar as

43

irregularidades mediante a ordem de serviço elaborada pelo jurídico para se reportar ao

44
45

fiscal e gestor em questão. 15. Edufar Estética: solicitar aos membros do grupo

46

junho. 16. Solicitação da Conselheira em Plenária: a diretoria solicita parecer jurídico

47

sobre a solicitação de envio das irregularidades e denúncias feitas pelo CRF-RJ a

48

outros órgãos, como Ministério Público, VISA, Polícia Federal e DECON. 17. Plantão

49

na seccional de Barra Mansa nos dias 06 e 07 de maio de 2021: aprovado. Nada

50

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

51

a reunião às 15:56 horas (quinze horas e cinquenta e seis minutos). Do que, para

52

constar, eu, Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata,

53

que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros da Diretoria

54

presentes à reunião. Rio de Janeiro, vinte e nove de abril de dois mil e vinte e
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um.***********************************************************************************************
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****************************************************************************************************

técnico de trabalho de estética o envio do conteúdo do curso que será realizado em
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