
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio
de Janeiro 
Rio de Janeiro-RJ, 2021

Relatório de Gestão
do Exercício de 2021

1



Relatório de Gestão do Exercício de 2021

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro

De acordo com as disposições da IN TCU nº 84/2020 e da Decisão
Normativa TCU nº 187/2020, o Conselho Regional de farmácia do
Estado do Rio de Janeiro (CRF-RJ) apresenta o Relatório de
Gestão do exercício de 2020 em formato de relato integrado, com o
objetivo de permitir aos cidadãos brasileiros e aos órgãos de
controle interno e externo avaliarem como esta Autarquia investe os
recursos dos contribuintes para entregar prestação de serviços
cada vez mais efetiva à sociedade brasileira.
 

Rio de Janeiro-RJ, 2021

2



Sumário

Elementos pré-textuais 2

Mensagem do dirigente máximo 5

1 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo 9
1.1 - Identificação da Entidade 10
1.2 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo 11
1.3 - Modelo de negócios 15

2 - Riscos, Oportunidades e Perspectivas 20
2.1 - Riscos 21
2.2 - Visão Geral do modelo de gestão de riscos e controles 23
2.3 - Oportunidades 25

3 - Governança, Estratégia e Desempenho 27
3.1 - Estrutura de Governança e Planejamento Estratégico da Entidade 28
3.2 - Objetivos estratégicos do exercício 33
3.3 - Programas e Projetos 35
3.4 - Alocação de Recursos 40
3.5 - Resultados da área fim - Quantidades 43
3.6 - Gestão de pessoas 56
3.7 - Gestão de Licitações e Contratos 61

4 - Informações orçamentárias, financeiras e contábeis 69

3



ç ç ,
4.1 - Resumo da situação e do desempenho contábil 70
4.2 - Declaração do Contador / Opinião dos Auditores Externos 74
4.3 - Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas 76

4.4 - Informações acerca do setor de contabilidade 88
4.5 - Gestão orçamentária e financeira 89
4.6 - Gestão Patrimonial e Infraestrutura 90
4.7 - Gestão de custos 92

4



MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO

O CRF RJ tem uma estrutura de governança composta por sua Plenária e seus órgãos auxiliares e de apoio. A Plenária é o órgão máximo e
decisório da autarquia formada por 12 Conselheiros Regionais, eleitos por farmacêuticos através de eleição direta organizada pelo Conselho
Federal de Farmácia – CFF. Os outros órgãos de apoio à Diretoria, como Comissão de Ética, Câmaras Técnicas e Conselho Fiscal, precisam de
homologação pela Plenária. A Diretoria é composta por Presidência, Vice-Presidência, Tesoureira e Secretário Geral, que se conectam aos
diversos setores através da Superintendência com suas Assessorias: Administrativas - Licitações e Contratos; de Tecnologia da Informação e
Comunicação; Financeira e Contábil; Fiscalização e Registro – pessoas físicas e jurídicas e de RH. 
O ano de 2021 iniciou de forma desafiadora para a gestão do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF RJ), em função
da permanência dos decretos Municipais, Estadual e do Ministério da Saúde que visavam o controle da disseminação da Covid 19. Repetimos em
2021 as estratégias de distanciamento entre funcionários e estagiários nas dependências do CRF RJ e permanecemos com o rodízio entre as
equipes, que continuaram a realizar as tarefas em Home Office (HO) e de modo presencial, obedecendo um cronograma supervisionado pelas
chefias dos serviços e com treinamentos permanentes, visando proteger funcionários e usuários dos serviços ofertados pelo Conselho que ainda
necessitavam de atendimento presencial. Diversas reuniões permaneceram no formato online, incluindo reuniões de diretoria e Plenárias. O uso de
EPIs pelos funcionários e usuários dos serviços, aliado à um cronograma de limpeza diária nas dependências internas também foi fundamental.
O que parecia uma limitação para os atendimentos se tornou um desafio para algumas áreas internas que passaram a se reorganizar. Desafios e
riscos puderam ser avaliados com a aplicação da metodologia SWOT em todos os ambientes, levantando pontos positivos e críticos que
precisariam ser melhorados, para o êxito das ações. Com esse “RX interno e externo” novas tecnologias puderam ser implantadas, como o sistema
DigiDesk, que passou a organizar atendimentos presenciais, previamente agendados, reduzindo o fluxo de pessoas circulando na Sede e nas
Seccionais. Outros setores como Ouvidoria, Registro e Secretaria, responsáveis pela inscrição de Empresas e Farmacêuticos foram beneficiados.
Ampliamos novos canais de comunicação nas mídias sociais, Instagram e Facebook, e aumentamos o contato através de e-mails, ou seja,
passamos a ter maior interação com o público-alvo.
Em consonância com a Lei n.º 12.527/2011, ou Lei de Acesso à Informação, todas as ações são disponibilizadas no Portal da Transparência no
endereço  www.crfrj.org.br/transparencia, que possui também o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), Relatórios do SIC, Perguntas frequentes,
dentre outras. Total transparência nas compras realizadas, incluindo suas modalidades e resultados obtidos, assim como na apresentação dos
Demonstrativos Financeiros. Esse foi o compromisso assumido pela gestão 2020-2021 com os princípios da publicidade e da transparência. E em
2021 o CRF RJ iniciou a implantação da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com discussões sobre
os projetos que trariam as diretrizes para a implantação de tratamento dos dados pessoais no âmbito do CRF RJ. A aplicação da LGPD precisa de
instrumentos como software e devem ser implementados totalmente em 2022.
Diversas vezes o CRF-RJ foi solicitado a se posicionar científica e tecnicamente sobre temas relacionados à regulamentação da profissão e das
melhores formas de atuação no combate ao Corona vírus (Sars-CoV-2) e os grupos Técnicos Assessores foram instados. Autorizado pelo
Secretário de Saúde da Cidade do Rio de Janeiro a Sede do CRF RJ foi “ponto de vacinação contra a Covid 19” para profissionais de saúde de
diversas idades, contribuindo enormemente para que a imunização fosse mais célere na cidade. Exercemos nossa função social e ampliamos a

5

http://www.crfrj.org.br/transparencia


visibilidade da profissão, pois a vacinação foi realizada por farmacêuticos legalmente capacitados e habilitados pelo Curso EduFar™ Vacinação –
Programa do CRF RJ de qualificação dos farmacêuticos. 
Através do Serviço de Consultoria Técnica – SCT foram emitidos 1448 pareceres, pertinentes às inscrições e averbações profissionais. O SCT
também foi responsável pela organização e realização dos cursos de qualificação do Programa EduFar - Educação Farmacêutica e atualização dos
profissionais, de forma on line e presencial, além de reuniões com a Comissão de Educação. Através da atuação do CRF RJ em todo estado e da
inserção do órgão em fóruns de discussão de interesse para a saúde da população e na formação dos profissionais, poderão ser identificados
riscos e oportunidades para a profissão.  
Na sua principal atribuição, que é a de fiscalização da profissão, o CRF RJ intensificou o número de inspeções nas áreas identificadas como
potencialmente de risco para a sociedade. As fiscalizações em 2021 foram realizadas por 13 fiscais externos, com apoio de 3 fiscais de forma
interna. As inspeções foram realizadas seguindo o Plano Anual de Fiscalização, priorizando as atividades privativas e em estabelecimentos
irregulares, ilegais e sem assistência farmacêutica integral (sem AFI). As denúncias recebidas de diversos canais, e-mails, encaminhamentos dos
fiscais ou Diretores/Conselheiros, também foram realizadas em ações conjuntas com outros órgãos como Decon, Procon e Visa. O CRF-RJ
também emitiu autos de infração à distância, após a inspeção presencial e verificada a permanência da infração, conforme norma do CFF. As
metas de fiscalizações previstas no Plano Anual de Fiscalização 2021 foram ultrapassadas, conforme demonstrado nos gráficos apresentados.
Desta maneira podemos punir as infrações que de certa maneira impactam sobre a população.
Em relação ao orçamento para 2021, ficou demonstrado que o CRF RJ em 2021 cumpriu o princípio do equilíbrio orçamentário gastando menos do
que arrecadou, mantendo a despesa corrente menor que a receita corrente. O superávit financeiro apurado poderá servir como fonte de recurso
para alterações orçamentárias no exercício seguinte. Os relatórios contábeis seguiram as normas da contabilidade técnica aplicadas ao setor
público e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, enquanto a Comissão de Tomada de Contas do CRF RJ verificou a conformidade
contábil das demonstrações contábeis. O CRF RJ utiliza o Sistema Informatizado de Contabilidade – IMPLANTA - e demais sistemas gerenciais,
onde são registrados os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Um setor de grande relevância contábil é a Dívida Ativa,
conforme demonstrações de arrecadações neste relatório. Todos os demonstrativos estão disponíveis no sítio do CRF RJ e a Contadora declara
que refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do CRF RJ.
Como dirigente responsável pela gestão do CRF-RJ no exercício de 2021, garanto a integridade e a precisão das informações apresentadas neste
documento, agradecendo a todos que contribuíram para o sucesso da profissão farmacêutica, em nome da ética e da defesa da saúde e do bem-
estar de coletividade, através das ações fiscalizadoras do exercício profissional e da transparência.
Desejo uma boa leitura a todos!
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1.2 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Principais canais de comunicação com a sociedade:
Ouvidoria
A premissa da Ouvidoria é humanizar o relacionamento do CRF-RJ com os profissionais, empresas da área farmacêutica e os usuários em geral,
atendendo-os com cortesia e respeito, buscando soluções rápidas e efetivas para os conflitos. Com acesso disponível no Portal do CRF-RJ, a
Ouvidoria funciona como instância recursal em caso de não solução da demanda do interessado pelos outros canais de atendimento.
 
Por questões de logística, o CRF-RJ estabeleceu que o contato com a área era feito exclusivamente através do e-mail ouvidoria@crf-rj.org.br (até
30/novembro/2021). A partir de 01 de dezembro de 2021, o CRF-RJ implantou um novo sistema para a Ouvidoria: DigiDesk. Assim, os contatos
passaram a ser exclusivamente pelo DigiDesk, e não mais pelo e-mail.
 
A Ouvidoria do CRF-RJ pode ser acessada em  https://crf-rj.org.br/ouvidoria.html no site do CRF-RJ, para envio de manifestações  (Elogio,
Reclamação, Dúvida, Sugestão e Denúncia).
 
Em 2021, considerados os meses janeiro a abril e dezembro (5 meses) a Ouvidoria recebeu em média 141 contatos por mês, totalizando 707
contatos nos 5 meses, sendo 85% concluídos. A demanda recebeu tratamento, e sempre que necessário foi encaminhada às áreas do CRF-RJ
responsáveis.

Acesso à informação
O Portal da Transparência do CRF-RJ permite a sociedade acesso transparente e integral as informações e dados desta autarquia.
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A ferramenta atende à Lei nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os artigos 5º e 37 da Constituição Federal ao
estabelecer que todas as informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de
documentos oficialmente declarados como sigilosos.
Nos links do menu esquerdo do nosso sítio eletrônico você terá acesso as informações e dados sobre o CRF-RJ. Você também tem acesso ao E-
SIC (Serviço de Informação ao Cidadão Eletrônico) e ao canal de ouvidoria.
Nosso portal atende as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), com uso de boas práticas de acessibilidade, saiba
mais.
Para melhor navegação disponibilizamos o Mapa do Site e também o mecanismo de busca interno.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco através de um dos canais de atendimento.
No portal da Transparência do CRF-RJ estão disponíveis as seguintes informações:  
- Ações e projetos;
- Estrutura, Diretoria e Conselheiros;
- Organograma, Departamentos, Comissões, Câmaras Técnicas, nossos endereços e horários;
- Portal de serviços, Processo Eleitoral, Calendário das Reuniões Plenárias, Atas das Reuniões, Presença dos Conselheiros;
- Serviços ao Cidadão, como: número de Farmacêuticos inscritos, Técnicos em Patologia Inscritos, Empresas Regulares, Denúncia, Ouvidoria,
Prazos;
- Prestação de Serviços, Informações Classificadas, Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), Relatórios do SIC, Perguntas frequentes;
- Informações do Serviço de Fiscalização: Plano Anual de Fiscalização, Relatório de atividade fiscal, Dúvidas sobre a fiscalização;
- Atos normativos: Regimento interno, Deliberações, Resoluções do CFF. Informações sobre Licitações, Contratos e Convênios e Chamadas
Públicas;
- Recursos Humanos: Concurso Público, Quadro de pessoal, Tabela Salarial, Acordo Coletivo, Plano de Cargos e Salários;
- Financeiro: Resultados Financeiros, Demonstrações Contábeis, Auditorias do CFF, Despesas com diárias, Jetons e Verbas de Representação e
Tomadas de Contas. 
Outros meios implementados
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Fatos externos:
Fatos externos relevantes
Ainda estamos atravessando a turbulência causada pela situação pandêmica. Contudo, o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro segue
em busca do atingimento de suas metas com transparência, por meio de instrumentos como esse relatório anual de atividades.
Em atendimento ao que preconiza o Regimento Interno do CRF-RJ e considerando o fim do mandato da Diretoria 2020-2021, fez-se necessária sua
renovação. Com procedimentos iniciados em agosto de 2021, passando pela consulta eleitoral com os profissionais de Farmácia registrados, o
processo eleitoral do CRF-RJ renovou mais de um terço dos conselheiros, bem como sua Diretoria, nas eleições de novembro de 2021.
A atividade dos conselheiros tem sido efetivamente importante para o Conselho e para nossos profissionais, empresas e estudantes da área da
Farmácia, seja por meio das ações do Plenário ou por meio das Câmaras Técnicas, com a publicação de artigos ou com a realização de lives e
debates sobre temas relevantes, atuais e que têm mantido ótima audiência e satisfação do público participante.
As parcerias e aproximação com outras entidades também são uma ferramenta estratégica para potencializarmos e valorizarmos a atividade de
profissionais e empresas que são parte fundamental do desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro.
A mobilização do CRF-RJ e de todo o Sistema CFF/CRFs tem se mostrado eficaz durante todo esse período.
Além disso, a equipe de fiscais do CRF-RJ, que conta com três novos profissionais, também recebeu um treinamento específico sobre as inovações
criadas para adaptar o trabalho às novas condições impostas pelo cenário de pandemia.
Os resultados que queremos, com todas essas ações, é que o CRF-RJ seja referência para a sociedade e uma casa que todos os Farmacêuticos
do estado chamem de Sua.
Aproveite a leitura.
 
 
O CRF-RJ
 
Em 11 de novembro de 1960 através da Lei Federal 3.820 foram criados os conselhos de Farmácias. Iniciou-se então, uma etapa de
regulamentação de uma profissão que foi reconhecida em 1931. Para cumprir com os objetivos propostos pela Lei 3.820/60, o Conselho Federal de
Farmácia (CFF), através da Resolução nº 2 de 5 de julho de 1961, criou os dez primeiros Conselhos Regionais de Farmácia (CRF) e dentre eles o
CRF-7, com jurisdição nos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Guanabara, e sede na cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, ocorrem
desmembramentos com a saída do Estado do Espírito Santo e fusão entre os Estados do Rio e da Guanabara, ficando o CRF-7 com sede na
cidade do Rio de Janeiro. A sigla CRF-RJ surgiu a partir das modificações incluídas pela Resolução CFF nº 197 em 1989. O Estado do Rio de
Janeiro possui 92 municípios e desde 1998 o CRF- RJ vem adotando a política de implantar Seccionais em diversas Regiões visando
descentralizar o atendimento e melhorar a prestação dos serviços, promovendo a interatividade com os profissionais residentes em municípios
distantes da Sede, além de estimular a organização de associações regionais de farmacêuticos.  Hoje, além da sede na cidade do Rio de Janeiro
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possuímos 8 seccionais espalhadas pelo Grande Rio, incluindo Região Serrana e Baixada Fluminense. Essa descentralização visa atender 27.000
profissionais, entre farmacêuticos e técnicos de análises inscritos e mais de 7.300 empresas registradas.
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1.3 - MODELO DE NEGÓCIOS

Missão

Visão
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2 - RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
2.1 - Riscos
2.2 - Visão Geral do modelo de gestão de riscos e controles
2.3 - Oportunidades
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2.1 - RISCOS

Risco AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Consequências Melhoria e aumento da Assistência Farmacêutica prestada à População

Categoria Fiscalização

Resposta Acompanhamento das atividades legislativas pela comissão parlamentar.

Tratamento/Mitigação do
Risco

- Implementação de fiscalização com base no perfil da empresa; - Alteração de Projetos e valorização
profissional.

Risco DESPREPARO DOS COLABORADORES COM RELAÇÃO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Consequências Site instável e roubo de dados

Categoria Tecnologia da Informação

Resposta Orientação aos profissionais sobre a importância de capacitação e treinamentos

Tratamento/Mitigação do
Risco - Investimento em cursos de capacitação para os colaboradores.

Risco FRAUDES E CORRUPÇÃO

Consequências Impacto na eficiência da gestão

Categoria Financeiro
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Resposta Auditoria interna para auxiliar a Governança e os órgãos de controle interno (CFF) e externo (TCU)

Tratamento/Mitigação do
Risco

- Melhoria no controle de processos e sistemas para minimizar os riscos na execução das atividades; -
Penalizar os envolvidos e promover ações de ressarcimento de danos ao erário.

Risco IMPEDIMENTO DA ATUAÇÃO FARMACÊUTICA EM DETERMINADAS ÁREAS

Consequências Prejuízo para a sociedade em relação aos serviços prestados pelos profissionais de Farmácia

Categoria Fiscalização

Resposta Maior atuação da comissão parlamentar para barrar Projetos de Lei que impedem a atuação do profissional

Tratamento/Mitigação do
Risco - Propositura de projetos e ações em defesa do âmbito profissional

Risco PANDEMIA COVID-19

Consequências Dificuldade da ação fiscalizatória; aumento da inadimplência; risco de contaminação dos funcionários.

Categoria Fiscalização

Resposta Ações conjuntas com outros órgãos fiscalizadores

Tratamento/Mitigação do
Risco

- Parcelamentos e prorrogação de prazos para taxas e anuidades; - Distribuição de EPIs; - Compra de nova
sede para melhor acomodar os colaboradores; - Acompanhamento contínuo das diretrizes técnicas e
científicas acerca do assunto.
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2.2 - VISÃO GERAL DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

Ambiente

Avaliação de Riscos

Atividades de controle

Sistemas de informação e monitoramento

 
 
No exercício de 2021, o CRF-RJ estabeleceu sua metodologia do Processo de Gestão de Riscos, visando garantir a correta adoção dos
procedimentos, análise de riscos e tomada de decisões; tal como a aplicação correta, estruturada e sistemática da gestão de riscos proporciona
segurança razoável para o alcance dos objetivos dos programas, projetos e processos e, consequentemente, dos Objetivos Estratégicos do
Conselho. Como metodologia para criar o manual de riscos do CRF-RJ, foi utilizada a análise SWOT como ferramenta inicial para avaliar os
ambientes interno e externo e levantar os fatores positivos e críticos. Isso contribuiu para a identificação dos riscos do processo e para o êxito no
alcance dos objetivos do CRF-RJ.  
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2.3 - OPORTUNIDADES

Principais oportunidades identificadas pela gestão
Lei Geral de Proteção de Dados 
Com o advento da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, em meios físicos e digitais, por pessoas naturais ou
jurídicas de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos à liberdade e à privacidade
da pessoa natural, o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro iniciou o planejamento
estratégico para a implantação da LGPD no Âmbito do CRF-RJ.
A meta é que as ações estejam implantadas e em operação ao longo do ano de 2022.

Ações para potencializar os impactos positivos
Inicialmente, foram realizadas as seguintes atividades:
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3 - GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
3.1 - Estrutura de Governança e Planejamento Estratégico da Entidade
3.2 - Objetivos estratégicos do exercício
3.3 - Programas e Projetos
3.4 - Alocação de Recursos
3.5 - Resultados da área fim - Quantidades
3.6 - Gestão de pessoas
3.7 - Gestão de Licitações e Contratos
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3.1 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE

Descrição da Estrutura de Governança da Entidade
A Estrutura de governança do CRF-RJ é composta por sua Plenária e seus órgãos auxiliares e de apoio. A Plenária é o órgão máximo e decisório
da autarquia, composta por 12 Conselheiros efetivos e 3 suplentes, eleitos pelos farmacêuticos, através do voto direto e obrigatório.

Posicionamento da presidência e diretoria
A Diretoria do CRF-RJ, como órgão auxiliar da Presidência para a administração da Autarquia, conta com a Vice-presidência, a Tesoureira e o
Secretário Geral. São quatro Conselheiros efetivos, igualmente eleitos pelo voto direto, para mandato de dois anos. Cabe à diretoria o
encaminhamento e execução das decisões do plenário, bem como a tarefa de gerenciar o CRF-RJ, administrativa e financeiramente.

Posicionamento dos órgãos colegiados
A Plenária tem como órgãos de apoio direto a Diretoria, a Comissão de Ética, os Grupos Técnicos e o Conselho Fiscal. A Comissão é permanente e
tem seus membros indicados pelo Presidente e submetidos à aprovação do Plenário, com prazo de duração definido na mesma ocasião. Já as
Câmaras Técnicas são formadas por profissionais de Farmácia, com expertise comprovada no tema de atuação da mesma, selecionados em
chamamento público.
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O CRF-RJ encontra-se representado no Plenário do Conselho Federal de Farmácia por um Conselheiro Federal efetivo e um suplente, detentores
de mandatos de quatro anos, de caráter honorífico e eleitos diretamente pelos farmacêuticos do Rio de Janeiro. Compete ao Conselheiro Federal
encaminhar as proposições emanadas do Plenário do CRF-RJ, além de manifestar-se pelo voto no Plenário do CFF, quanto às Resoluções
propostas e aos julgamentos, em grau de recurso, de processos éticos ou administrativo-fiscais.

Posicionamento dos canais de comunicação com profissionais e a sociedade em geral

Posicionamento da estrutura de controle interno
O Conselho Fiscal, representado pela Comissão de Tomada de Contas, acompanha as contas, para o exercício da transparência e, principalmente,
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colabora com a integridade e a conformidade exigidas pelos órgãos de controle da gestão.
 
 

Descrição do Processo de Planejamento Estratégico
Compõem também a gestão do CRF-RJ a Superintendência, suas Assessorias Administrativa; de Licitações e Contratos; de Tecnologia da
Informação e Comunicação; Financeira e Contábil e de Fiscalização e Registro.
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Participação das estruturas de governança no processo de planejamento
A gestão do CRF-RJ permite a conexão entre os setores, núcleos e assessores, com direcionamento único, compartilhando a implementação de
programas, revisando e reportando os processos que garantem a eficiência operacional, mantendo a comunicação interna e externa e avaliando o
desempenho.
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3.2 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO

MAPA ESTRATÉGICO
 
As práticas de governança implementadas no âmbito do CRF-RJ dão
o suporte necessário para o alcance dos objetivos estratégicos, cujas
metas são monitoradas e reavaliadas a cada biênio pelas instâncias
internas de governança, visando o aprimoramento da estratégia no
cumprimento de sua missão institucional e alcance da visão de futuro
constantes do mapa estratégico.
 
Cabe ressaltar, que com a atipicidade do ano de 2021 ainda afetado
pela pandemia do Coronavírus fez-se necessário, por parte do CRF-
RJ,, a adaptação de processos para o melhor atendimento à missão
institucional do Sistema CFF/CRFs, qual seja, “Inovar para o
desenvolvimento da profissão profissão farmacêutica, zelar pela ética
e qualidade na prestação dos serviços, atuando com transparência na proteção do interesse público”. 
 
Nesse sentido, destacam-se as ações promovidas pelo CRF-RJ:
• Suspensão das reuniões e eventos promovidos pelo CRF-RJ em formato presencial; 
• Cancelamento das viagens em âmbito nacional e internacional de conselheiros, colaboradores e funcionários do CRF-RJ;
• Adoção de home office para todos os empregados e estagiários do CRF-RJ no período de janeiro a dezembro de 2021;
• Atendimento escalonado nas atividades de registro (exceto aos colaboradores pertencentes a grupos de risco);
• Realização de reuniões regimentais por videoconferência;
• Realização de atividades e eventos virtuais de Educação;
• Promoção de campanha interna aos colaboradores do CRF-RJ, reforçando a adoção de medidas de combate à COVID-19.
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3.3 - PROGRAMAS E PROJETOS

SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA (SCT)
 
O Serviço de Consultoria Técnica (SCT) em 2021 contou com 3 funcionários (2 farmacêuticos e 1 agente administrativo) e 1 estagiária (acadêmica
de graduação em Farmácia)
O CRF-RJ, visando a continuidade do serviço público e no intuito de preservar a saúde e integridade do público externo e dos funcionários,
considerando a pandemia do coronavírus (COVID-19), manteve seu funcionamento na modalidade de teletrabalho, bem como atendendo
presencialmente ao público na Sede e Seccionais, em dias e horários específicos e reduzidos. 
Em 2021, o Serviço de Consultoria Técnica (SCT) também atuou em:

- Secretaria da CAEF-RJ Comissão Assessora de Educação Farmacêutica: a Comissão realizou 11 reuniões ordinárias em 2021, cujas Atas
estão divulgadas em https://crf-rj.org.br/transparencia/ata-comissao-assessora-de-educacao-farmaceutica.html 
- Chamamento Público 02/2021 Doação Alimentos.
- PAF-RJ Comissão de Análise do Credenciamento 01/2020 (Portaria 1110/2020; Portaria 1206/2020)
- PAF-RJ Comissão de Análise do Credenciamento 02/2020 (Portaria 1111/2020; Portaria 1207/2020)
- PAF-RJ Comissão de Análise do Credenciamento 03/2020 (Portaria 1165/2020)
- PAF-RJ Comissão de Análise do Credenciamento 04/2020 (Portaria 1166/2020)
- Equipe de Apoio a Pregão (Portaria 1080/2020)

 
 
EVENTOS
 
Em 2021, o CRF-RJ iniciou em março a realização de eventos de capacitação e atualização para os profissionais, com cursos do Programa EduFar
Educação Farmacêutica, preferencialmente on line, considerando-se o distanciamento social em face da pandemia Covid-19.
 
Foram realizados 38 cursos do Programa EduFar, abrangendo 17 temas, e totalizando 2.933 participantes. Destes, 2006 (68%) cumpriram os
requisitos de frequência necessários para certificação
O CRF-RJ também realizou os seguintes eventos em 2021:
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- 20/01/2021 – Solenidade 60 anos de Farmácia, no Dia Nacional do Farmacêutico (on line e privada) - em homenagem aos profissionais que
escreveram os primeiros capítulos da história farmacêutica fluminense, o CRF-RJ promoveu solenidade celebrando os pioneiros da profissão
no Estado.
 
- 27 e 28/11/2021 – Simpósio CRF-RJ 2021: impactos, perspectivas e desafios para o futuro da profissão farmacêutica - realizado on line, no
canal do CRF-RJ no YouTube, com inscrições gratuitas e carga horária total de 12 horas. Contou com 83 participantes (profissionais e
estudantes). A programação consistiu de 9 palestras e 2 mesas redondas.

# Cursos EDUFAR 2021
Realizados

1 Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais (on line) 4
2 Cálculos na Administração Segura de Medicamentos (on

line) 2

3 Hemoterapia e Terapia Celular (on line) 1
4 Serviços de Vacinação (aulas teóricas on line, aulas

práticas presenciais) 3

5 Monitoramento Laboratorial de Anticoagulantes Orais
(on line) 2

6 Análises Clínicas (on line) 1
7 Aplicação de Injetáveis (aula teórico-prática presencial) 13
8 Estética Básica (on line) 1
9 Ozonioterapia (aulas teóricas on line, aulas práticas

presenciais) 1

10 Libras - Atendimento Humanizado na dispensação de
medicamentos (on line) 1

11 Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística /
Assuntos Regulatórios (on line) 1

12 Estética Avançada (on line) 1
13 Radiofarmácia (aulas teóricas on line, aulas práticas

presenciais) 1

14 Análises Clínicas (Imunologia, Microbiologia, Micologia)
(on line) 1
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15 Primeiros Socorros (aulas teóricas on line, aulas práticas
presenciais) 3

16 Análises Clínicas (Bioquímica e Citologia) (on line) 1
17 Oncologia (on line) 1

Total: 38
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Grupos Técnicos de Trabalho (GTTs)
 
O CRF-RJ emitiu um novo Regulamento para seus Grupos Técnicos de Trabalho, em Deliberação CRF-RJ nº 2433/2021 de 26/1/2021, que está
divulgado em https://crf-rj.org.br/transparencia/arquivos/2021/deliberacao/deliberacao_2433.pdf
 
Em 2021 o CRF-RJ constituiu 12 Grupos Técnicos de Trabalho: (1) Análises Clínicas; (2) Assistência Farmacêutica no SUS; (3) Consultas
Públicas; (4) Distribuição, Importação e Exportação; (5) Estética; (6) Hemoterapia; (7) Home Care; (8) Indústria e Assuntos Regulatórios; (9)
Logística; (10) Operador Logístico e Transportes; (11) Perícia Judicial Farmacêutica; (12) Radiofarmácia
 
Principais ações dos Grupos Técnicos de Trabalho (GTT) do CRF-RJ em 2021: 

- GT de Hemoterapia, em janeiro/2021 incentivou Campanha para doação de sangue/ COVID19;
- GT de Assistência Farmacêutica no SUS, em junho/2021 representou o CRF-RJ em ação do movimento Rio Pela Vida, iniciativa da Fiocruz
em conjunto com outras instituições que distribuiu máscaras de proteção individual em pontos estratégicos de grande circulação de pessoas
a utilizar o transporte público na capital fluminense;
- GT de Home Care, em dezembro/2021 finalizou o Guia de Boas Práticas Farmacêuticas para Home Care, dividido em quatro capítulos:
Cenário da assistência domiciliar no Brasil; Estrutura da farmácia em home care; Práticas e gestão farmacêuticas; Novas tecnologias e
habilidades da assistência farmacêutica. O guia está disponível em https://crf-rj.org.br/portal/download/Guia%20de%20Home%20Care.pdf ;
- Os GT de Hemoterapia, GT de Análises Clínicas, GT Radiofarmácia, GT Estética, GT Logística e GT Indústria e Assuntos Regulatórios, em
2021 propuseram e ministraram cursos do Programa EduFar do CRF-RJ;
- Além disso, os Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-RJ colaboraram para a definição do programa do Simpósio CRF-RJ 2021: impactos,
perspectivas e desafios para o futuro da profissão farmacêutica, realizado on line em novembro/2021, sugerindo temas e palestrantes ou
atuando como palestrantes.

 

 

ANÁLISE E SUPORTE TÉCNICO
Em 2021 o Serviço de Consultoria Técnica analisou e emitiu 1448 pareceres, em média 121 por mês.
Este indicador mostra o número de pareceres gerados pelo Suporte Técnico por tipo de assunto examinado.
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3.4 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GASTOS COM FISCALIZAÇÃO (FISCAIS)

Valor total gasto com salários R$ 2.767.757,72

Valor total gasto com encargos R$ 885.682,47

Valor total gasto com benefícios R$ 608.565,52

GASTOS COM FISCALIZAÇÃO (APOIO)

Valor total gasto com transporte e veículos R$ 427.632,58

Valor total gasto com equipamentos de fiscalização R$ 6.440,00

Valor total gasto com diárias R$ 213.430,50

Valor total gasto com alimentação R$ 0,00

Valor total gasto com capacitação de fiscais R$ 0,00

Valor total gasto com telefonia móvel institucional R$ 9.085,21

Valor total gasto com outros gastos R$ 27.011,05

40



GASTOS COM DEMAIS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Valor total gasto com registro R$ 140.900,05

Valor total gasto com normatização R$ 50.000,00

Valor total gasto com julgamento R$ 937.136,82

Valor total gasto com orientação R$ 122.490,42

Valor total gasto com outros gastos R$ 0,00

INDENIZAÇÕES A CONSELHEIROS

Valor total gasto com diárias R$ 54.673,50

Valor total gasto com jetons R$ 174.605,10

Valor total gasto com auxílio representação R$ 0,00

Valor total gasto com demais verbas indenizatórias R$ 1.337,59

Valor total gasto com outros gastos R$ 0,00
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Descrição sucinta de como a estrutura de governança acompanha a execução das ações que visam ao
atendimento dos objetivos estratégicos
Os Conselhos Profissionais exercem um papel importante em várias áreas de atuação do Estado. 
O investimento do setor público contribui para uma parte significativa do Produto Interno Bruto (PIB), emprega grandes contingentes de mão de obra
qualificada e aporta capital necessário ao investimento privado. 
Os Conselhos Profissionais decidem sobre objetivos políticos (fiscalização da profissão, educação continuada, promoção do desenvolvimento da
profissão, etc.) e as formas de alcançá-los por meio de regulação, de prestação, direta ou indireta de bens ou serviços públicos, de subsídios, de
taxação, da contratação, da propriedade de ativos e inúmeras outras ferramentas (SALOMON, 2002). 
Nesse sentido, uma governança efetiva dessas agências públicas promove o aperfeiçoamento do processo decisório e o uso eficiente dos recursos
públicos, fortalecendo a responsividade dos agentes e a boa aplicação desses recursos. 
Dessa forma, a estrutura de governança dos Conselhos Profissionais contribui para o uso competente dos recursos sociais, fortalece a prestação de
contas de sua gestão, eleva a confiança nas instituições públicas, aprimora a entrega dos serviços públicos e promove as cadeias de valor da
economia, colaborando assim para a melhora da vida de todos os cidadãos.
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3.5 - RESULTADOS DA ÁREA FIM - QUANTIDADES

Total De Fiscalizações 12933

- Proativas (Decorrentes de planos de fiscalização) 12594

- Reativas (Decorrentes de denúncias, representações, etc.) 339

Denúncias 339

- Recebidas 339

- Analisadas 339

Tempo Médio Finalização De Processos 40

Profissionais Fiscalizados 21907

- Pessoas Físicas 8974

- Pessoas Jurídicas 12933

Total De Autos De Infração E Notificações
Semelhantes 5038

Processos 3362

- Instaurados 2471

- Julgados 879

• Sanções aplicadas 12

- Censuras 0

- Advertências 3

- Multas 8

- Suspensões 1

- Cancelamento de Registo 0

- Outras 0

• Sem êxito na execução 0

- Arquivados por vício na notificação 0

43



- Arquivados por vício no auto de infração 0

- Arquivados sem confirmação de aplicação da penalidade 0

- Arquivados por outros motivos 0

- Encaminhados ao MP por exercício ilegal da profissão 0

Gestão das atividades relacionadas à arrecadação das multas aplicadas e cobrança de inadimplentes

Dívida Ativa

A Dívida Ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas e lançadas com os devidos acréscimos legais de multas, juros e outros encargos, por não terem sido efetivamente
recebidos nas datas aprazadas.
Apesar da Dívida Ativa fazer parte do apoio jurídico, este setor tem grande relevância contábil por ser uma fonte potencial de fluxos de caixa, com impacto positivo pela recuperação de valores, espelhando créditos a
receber, sendo contabilmente reconhecida no Ativo do Conselho.
A cobrança se dá de forma administrativa e judicial. Na fase administrativa, chamada “amigável”, o contribuinte poderá negociar como pagar ou parcelar o débito inscrito na repartição administrativa competente (no próprio
Conselho). 
Após a fase administrativa, se dá a execução forçada propriamente dita, chamada fase “executiva” em que os débitos são propostos em  execução fiscal e a cobrança passa a ser perante o judiciário.
O quadro abaixo mostra o alto desempenho quantitativo e financeiro do setor ao longo do exercício de 2021:
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FISCALIZAÇÃO
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DEFINIÇÕES
 

IDC – Índice de Desempenho do Conselho IDF – Índice de Desempenho dos Fiscais
PAF – Plano Anual de Fiscalização
Siscon – Sistema de Informática dos Conselhos Regionais

 
Para a realização dos processos de fiscalização em 2021 e trâmite de documentos fiscais, o CRF-RJ possuía um quadro de 16 fiscais, sendo que 13 atuavam na atividade externa e 3 na atividade interna, 1 na c
chefia do serviço de apoio à fiscalização e 1 na chefia do serviço de registro e protocolo. Além disso, ?zeram parte da equipe em 2020 mais 5 auxiliares administrativos,  2 estagiários de nível superior e 2 estagiário
A Pandemia de Covid-19 afetou intensamente à atividade de fiscalização. Do grupo de 13 fiscais em atividade externa, 3 (por pertencerem ao grupo de risco)  não puderam exercer atividade de fiscalização até o m
administração da segunda dose da vacina.
Um outro fator relevante, se deu ao afastamento dos fiscais que foram contaminados  pelo  novo coronavírus além  do afastamento dos fiscais que apresentaram sintomas desta doença.
Devido a Pandemia de Covid-19 as capacitações e treinamentos da equipe de fiscais ocorreram de forma online.
As inspeções proativas continuaram a ocorrer mesmo assim, seguindo o Plano Anual de Fiscalização. O CRF-RJ priorizou a fiscalização em estabelecimentos irregulares, ilegais e sem AFI (assistência farmacêutic
para atendimento de diligências, foram  provenientes  de  denúncias  recebidas por  vários  canais,como  do  e-mail  denuncia.?scalizacao@crf-rj.org.br,  ou  a  pedido da   diretoria   ou  de  algum conselheiro,  e  ai
Com isso, foram realizadas algumas ações conjuntas com outros órgãos fiscalizadores como, Decon,Procon e Visa.
Além  das  inspeções in  loco,  o  CRF-RJ   lavra   autos  de  infração  a  distância,   no  caso  em  que,  apó
presencial com a constatação de ausência de registro da firma ou de um farmacêutico responsável técnico, o estabelecimento não se regulariza  dentro do prazo legal.
 
 

NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES PREVISTAS NO PLANO ANUAL
 

Conforme estabelecido no Plano de Fiscalização Anual 2021, a meta de inspeções em todo o estado era de 11.160, sendo 3.720 inspeções previstas para a capital, 3.720 na região metropolitana e 3.720 no interior.
 
 
NÚMERO DE INSPEÇÕES REALIZADAS NO ESTADO EM 2021 - 12.933  inspeções
 

Este número representa o total de termos de inspeção lavrados pelos farmacêuticos fiscais no exercício de 2021.
O Plano de Fiscalização Anual do CRF-RJ – documento que contém sistemática e metas de fiscalização, conforme determinado pela Resolução CFF nº 700/2021, editado em 10 de março de 2021 (Deliberação CR
maio de 2021 (Deliberação CRF-RJ 2506/2021 e novamente alterado em 23 de junho de 2021 (Deliberação CRF-RJ 2534/2021) previa uma meta de 11160 inspeções no ano de 2021.

 
 
NÚMERO DE INSPEÇÕES REALIZADAS NA CAPITAL EM 2021 – 4.227  inspeções

 
Este número representa o total de termos de inspeção lavrados pelos farmacêuticos ?scais no município do Rio de Janeiro, capital do estado. A meta aprovada pelo Plano Anual de Fiscalização foi de 3.720 inspeçõ

 
 
NÚMERO DE INSPEÇÕES REALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA EM 2021 –  3.298 inspeções
 

Este número representa o total de termos de inspeção lavrados pelos farmacêuticos fiscais nos municípios de Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé
Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis,Rio Bonito, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá, na Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro.
A meta aprovada pelo Plano Anual de Fiscalização foi de 3.720 inspeções.
 

 
NÚMERO DE INSPEÇÕES REALIZADAS NO INTERIOR EM 2021 – 5.408 inspeções
 

Este  número  representa  o  total  de  termos  de  inspeção  lavrados pelos  farmacêuticos  fiscais  nos  municípios  de  Angra  dos  Reis,  Aperibé,Araruama,  Areal, 
do  Cabo,  Barrado  Piraí,  Barra  Mansa,  Bom  Jardim,  Bom  Jesus  do  Itabapoana,  Cabo  Frio,  Cambuci,Campos  dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comend
Macabu,  Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Iguaba Grande, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Laje 
Macuco, Mangaratiba, Mendes, Miguel Pereira, Miracema,Natividade, Nova Friburgo,Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes,Pinheiral, Piraí, Porciúncula, Porto Real, Quatis,Quissamã, Resende, Rio Claro, Rio da
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Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto,São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, Sapucaia, S
Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Valença, Varre-Sai, Vassouras e Volta Redonda, representando o interior do Estado.
A meta aprovada pelo Plano Anual de Fiscalização foi de 3.720 inspeções.
 

 Informações extraídasda base de dados do Siscon
 
 

COMPARATIVO DE FISCALIZAÇÕES (TOTAL E POR REGIÃO) 2020 x 2021
 
INSPEÇÕES NO ESTADO 

 
2020 – 7.617 INSPEÇÕES

      2021 – 12.933 INSPEÇÕES
 
 
INSPEÇÕES NA CAPITAL                                                                   

      2020 – 2.689 INSPEÇÕES
2021 – 4.227 INSPEÇÕES
 

 
INSPEÇÕES NA REGIÃO METROPOLITANA
 

2020 – 1.900 INSPEÇÕES
2021 – 3.298 INSPEÇÕES
 
 

INSPEÇÕES NO INTERIOR
                             

      2020 – 3.028 INSPEÇÕES
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2021 – 5.408 INSPEÇÕES
 
Informações extraídas da base de dados do Siscon
 
 

NÚMERO TOTAL DE FARMACÊUTICOS FISCALIZADOS
 

Foram fiscalizados 8.974 farmacêuticos durante as inspeções em 2021 e 4.523 profissionais em   2020. Entendendo que as empresas que possuem seu status no SISCON como regular, possuem assistência fa
de  funcionamento),  a  metodologia  de  extração  dos  dados,  considerou  o  total  de  termos  de  inspeção  lavrados em  firmas  abertas regulares,  na  qual  foi  verificada  a  presença  ou  ausência  do  profissiona
se aquelas profissionais que estão averbados junto ao CRF-RJ na empresa mas não encontrado na fiscalização. 
 

 
 

NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES ATIVAS REALIZADAS
 

Foram realizadas 12.594 fiscalizações ativas em 2020. Este número representa o total de termos de inspeção lavrados pelos farmacêuticos fiscais no exercício de 2021 atendendo à atividade de rotina prevista no P
 
 
NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES REATIVAS REALIZADAS (Sindicâncias)
 

Foram realizadas 339 inspeções reativas em 2021. Este número representa o total de termos de inspeção lavrados pelos farmacêuticos fiscais no exercício de 2021 por força de diligência, sindicâncias, atend
sociedade ou de outros órgãos de controle  (Ministério Público, Polícia, Conselhos Regionais, entre outros). Das  339, 35  foram geradas a pedido do Ministério Público. As demais 
mails, denúncias protocoladas ou solicitações da Diretoria.

 
 
COMPARATIVO DE ASSISTÊNCIA EFETIVA
 

2020 – 3.161 FARMACÊUTICOS PRESENTES/7617 INSPEÇÕES (41%)
2021 – 6.786 FARMACÊUTICOS PRESENTES /12933 INSPEÇÕES (52,5%)

48



 
COMPARATIVO DE NÚMERO DE FIRMAS ILEGAIS 2020 x 2021
 

 
2020 – 2.135 - Firmas Ilegais
2021 – 2.242 – Firmas Ilegais
São considerados estabelecimentos ilegais aqueles que não possuem registro junto ao CRF-RJ ou que tiveram seu processo de registro arquivado por pendências não resolvidas no prazo previsto na Resolução C

 
 
COMPARATIVO DE NÚMERO DE FIRMAS IRREGULARES 2020 x 2021 

 
2020 – 4.587 - Firmas Irregulares
2021 – 4.906 - Firmas Irregulares
São considerados estabelecimentos irregulares aqueles que não possuem assistência farmacêutica integral ou parcial devidamente averbada por período superior a trinta dias ou que funcionem em horário não decl
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NÚMERO DE AUTOS EMITIDOS
 

Foram emitidos 2.471 autos em 2021. Este número representa o total de autos de infração emitidos entre 01/01/2021 e 31/12/2021.
O  auto  de  infração  é  o  documento lavrado  quando  for  constatado  funcionamento  de  empresa  que  não  comprovar,  no  momento  da inspeção, que suas atividades estão sendo realizadas por 
As autuações podem ter como motivação o funcionamento da empresa:
- Sem farmacêutico responsável técnico há mais de trinta dias (IRREGULAR MAIS DE 30 DIAS);
- Sem responsáveis técnicos suficientes para assistência farmacêutica plena prevista em legislação ou em horário diverso ao declarado e em que não possua farmacêutico registrado como responsável técnico
FALTA DE AFI);
- Sem registro regular junto ao CRF-RJ (ILEGAL);
- Com ausência de profissional farmacêutico em seu horário declarado de responsabilidade técnica e sem profissional habilitado que legalmente o substitua (AUSÊNCIA).
 
Foram lavrados 688 autos por constatação de ausência; 788 autos por funcionamento sem assistência farmacêutica integral; 493 autos por funcionamento ilegal e 502 por funcionamento irregular.
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NÚMERO DE MULTAS GERADAS
 

Foram emitidas:
2.567  notificações de multa em 2021. Este número representa o total de notificações de multa emitidas entre 01/01/2021 e 31/12/2021;
728 notificações de multa por constatação de ausência; 
893 notificações de multa por funcionamento sem assistência farmacêutica integral; 
461 notificações de multa por funcionamento ilegal e 
485 por funcionamento irregular.
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ANÁLISE DE DEFESA AO AUTO DE INFRAÇÃO NO CRF-RJ
 

Em 2021, 931 Defesas ao Auto de Infração foram apresentadas ao CRF-RJ para análise da Plenária. Destas, 154 foram desconstituídos por decisão de conselheiros regionais, ou seja, tiveram a defesa deferida; 5
os autos de infração convertidos em multa; 11 defesas foram intempestivas (defesa apresentada fora do prazo); 41 não tiveram a defesa conhecida por não apresentarem a documentação completa e 158 ainda estã

 
ANÁLISE DE RECURSOS À NOTIFICAÇÃO DE MULTA PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
 

Em 2021, 666 foram analisados Recursos à Notificação de Multa pelo Conselho Federal de Farmácia, destes 602 foram Indeferidos (tiveram as multas mantidas) e 64 foram Deferidos (tiveram as multas canceladas
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NÚMERO DE ENCAMINHAMENTOS DE PROFISSIONAIS FARMACÊUTICOS À COMISSÃO DE ÉTICA
 

O Serviço de Fiscalização encaminhou à Comissão de Ética 101 farmacêuticos para que fosse analisada a necessidade de abertura de           Processo Ético.
Ao todo foram instaurados 137 Processos Éticos.
Desses, 34 foram julgados em 1ª Instância;
19 obtiveram decisões de aplicação de penalidades aos infratores em 1ª Instância;
15 foram arquivados em 1ª Instância;
3 foram enviados para Recursos ao CFF;
Desses, 2 Processos  foram mantidos com a penalidade aplicada em 1ª Instância e 1 ainda não retornou do CFF
As Penalidades Aplicadas foram 12:
- 1 suspensão;
- 3 advertências e 
- 8 multas de 1 salário mínimo

 
 
Nº DE TERMOS DE INSPEÇÃO EMITIDOS POR CADA FISCAL EM 2020 E 2021

 
Para o cálculo do indicador supramencionado, foi realizado o somatório de termos de inspeção, realizados mês a mês por fiscal em atividade externa,para os anos de 2020 e 2021.
Em 2021, os fiscais Gabriella, Morena e Sarah exerciam atividade interna e, eventualmente, conforme demanda, exerciam atividade externa (atividade de fiscalização. 
Os farmacêuticos fiscais Daniele, Marcos e Wagner, permaneceram em atividades home office até o mês de agosto de 2021, por pertencerem ao grupo de risco frente a pandemia por Covid 19. Os farmacêutic
contratos em fevereiro de 2021 e permaneceram em treinamento até o mês de maio de 2021. A farmacêutica fiscal Paula foi contratada em abril de 2021 e permaneceu em treinamento até o mês de julho de 2021
Flávio, Marcelo e Marcos foram designados para as ações conjuntas com os PROCON’s Municipais e Delegacia Especializada do Consumidor. O cenário de Pandemia foi um dos principais fatores relacionados ao   de
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ÍNDICE DE DESEMPENHO DO FISCAL (IDF) 2020 E 2021

 
O IDF é o Índice de Desempenho do Fiscal, leva em consideração o desempenho individual do fiscal. Sua definição está normatizada na Resolução CFF 700/2021:  Define-se como Índice de Desempenho do Fiscal 
do número de pontos obtidos em fiscalização por cada fiscal, ponderados conforme a complexidade de cada inspeção e preenchimento da FFEAF realizadas no período de um mês, divididos pelo número de 
fiscalização externa, não podendo este ser inferior a 10 (dez) dias trabalhados no mês. Cálculo do IDF: índice médio de, no mínimo, 12 pontos/dia. Não podendo ser inferior a 180 pontos/mês. O Índice de Desempe
pelo somatório dos IDF mensais / 12 meses.

 
ÍNDICE DE DESEMPENHO DO CRF-RJ (IDC) 2020 E 2021
 

O IDC é o Índice de Desempenho do Conselho como um todo, levando em consideração a média de IDF de cada fiscal, para seu cálculo.
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3.6 - GESTÃO DE PESSOAS

Percentual de fiscais em relação ao total de colaboradores
15%

Membros de poder e agentes políticos

Exercício Funcionários Ativos Funcionários Inativos Pensionistas Total

2021 1.933.411,48 0,00 0,00 1.933.411,48

2020 1.812.573,26 0,00 0,00 1.812.573,26

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade

Exercício Funcionários Ativos Funcionários Inativos Pensionistas Total

2021 8.086.352,10 0,00 0,00 8.086.352,10

2020 7.884.193,30 0,00 0,00 7.884.193,30

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgão da unidade

Exercício Funcionários Ativos Funcionários Inativos Pensionistas Total
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2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

Exercício Funcionários Ativos Funcionários Inativos Pensionistas Total

2021 97.442,97 0,00 0,00 97.442,97

2020 150.244,68 0,00 0,00 150.244,68

Servidores cedidos com ônus

Exercício Funcionários Ativos Funcionários Inativos Pensionistas Total

2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

Exercício Funcionários Ativos Funcionários Inativos Pensionistas Total
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2021 1.607.071,40 0,00 0,00 1.607.071,40

2020 1.767.778,54 0,00 0,00 1.767.778,54

Justificativa para aumento/diminuição

Membros de poder e agentes políticos

58



Houve um aumento de 7%, de 2020 para 2021, no quadro de despesa com assessores, ocasionado pela necessidade de um assessor arquiteto,
que foi contratado para fazer a elaboração do plano de trabalho para a mudança/reforma da sede do CRF-RJ.
 
 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade
O aumento na despesa com funcionários efetivos deu-se apenas em função do reajuste anual referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2,5%.
 
 

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)
No quadro de estagiários houve redução significativa de 35% devido ao sistema de home office adotado por este Conselho. Nesse sentido, muitos
contratos deixaram de ser renovados pois em vários setores não havia a possibilidade dessa forma de trabalho para estes colaboradores.
 
 

Servidores com contrato temporário
Neste quadro houve redução de 9% em valores, referente `redução do quadro de temporários de 22 para 20 colaboradores.

Informações adicionais
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3.7 - GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contratações mais relevantes
Para as contratações de 2021, o CRF-RJ se  fundamentou  nas seguintes diretrizes:
1.  manutenção da operação da sede e seccionais, provendo a infraestrutura necessária para que este órgão cumprisse a sua missão como
conselho de fiscalização da classe;
2.  atendimento da Pandemia Covid-19 (decretada em 15/03/2020), provendo EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)  para os fiscais do
conselho, farmacêuticos e funcionários da sede e seccionais;
3. foco na redução de custos nas renovações e/ou contratações, sem perda da qualidade dos produtos ou serviços adquiridos.

Objetivos estratégicos associados
Mesmo com todas os desafios impostos pela Pandemia Covid-19 nos anos de 2020 e 2021, o CRF-RJ aprimorou o planejamento e a execução
das  contratações, através das seguintes ações:
1. Consolidação na aplicação dos modelos padrões (implementados em 2020)  de Editais, Termos de Referência e Minuta de Contratos para as
contratações de Compras e Licitações, tomando como base os modelos disponibilizados pelo TCU;
2. Consolidação da aplicação das normativas:

2.1 . IN-73/2020/SEGES e IN-65/2021/SEGES, que Dispõem sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços
para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
2.2 . IN-05/2017/SEGES,  que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução
indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.
2.3. IN-75/2021/SEGES, que Estabelece regras para a designação e atuação dos fiscais e gestores de contratos nos processos de
contratação direta, de que dispõe a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional.   

3. Consolidação da implantação das figuras do Gestor e do Fiscal para todos os contratos já existentes, como também para os novos, com o intuito
de melhorar a gestão da execução dos contratos.

Justificativas para as contratações
Em 2021 o CRF-RJ realizou 70 contratações em 2021 contra 56 em 2020 (incluindo renovações e novas contratações), correspondendo a um 
aumento de 25% na quantidade, se comparado com o ano anterior.  
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Destas, as mais relevantes foram àquelas que garantiram o funcionamento e operação das sedes e seccionais ao longo de 2021, conforme
apresentadas abaixo:

Vale ressaltar que as novas contratações trouxeram ao CRF/RJ uma redução de custo considerável, a saber:

Contratação Redução de Custo
Aluguel de frota de veículos R$70mil/ano
Outsourcing de impressoras para a sede
e seccionais

R$ 11mil/ano

TOTAL DA REDUÇÃO DE CUSTOS R$ 81mil/ano

Participação nos processos de contratação
No tocante à participação nos processos, as contratações  de 2021 seguiram  o  seguinte perfil :
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Principais tipos
No tocante à modalidade, as contratações  de 2021 seguiram  o  seguinte perfil : 

66



67



Justificativas para realização
Cada setor possui uma demanda diferente que se renova a cada ano.
A maioria dos contratos é feita por dispensa de licitação/contratação direta por conta da permissão dos valores.
Todos os processos seguem meticulosamente o rito necessário de cada contratação.
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4 - INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
4.1 - Resumo da situação e do desempenho contábil
4.2 - Declaração do Contador / Opinião dos Auditores Externos
4.3 - Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas
4.4 - Informações acerca do setor de contabilidade
4.5 - Gestão orçamentária e financeira
4.6 - Gestão Patrimonial e Infraestrutura
4.7 - Gestão de custos
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4.1 - RESUMO DA SITUAÇÃO E DO DESEMPENHO CONTÁBIL

Resumo da situação financeira contábil
Execução Orçamentária
 
O orçamento do CRF-RJ em 2021 foi estimado em R$ 24.898.585,06 tendo sido arrecadado o valor de R$
24.210.708,52, equivalente a 97,24% da receita prevista. As despesas executadas representaram o
montante de R$ 23.891.061,37, correspondendo a 98,68% do valor arrecadado. 
 
O índice de eficiência orçamentária demonstra a relação entre as receitas e despesas. O CRF-RJ cumpriu o
princípio do equilíbrio orçamentário ao não gastar mais do que arrecada, mantendo a despesa corrente
menor que a receita corrente. Os resultados apurados em 2021 sofreram com o impacto do desemprego
nacional causado pela pandemia do COVID-19 que, ainda hoje, assola a economia mundial. 
 
 

resultado ORÇAMENTÁRIO
O CRF-RJ apresenta uma situação financeira confortável referente à capacidade de solvência do seu
passivo financeiro. Foi apurado um superávit financeiro de R$ 319.647,15 que poderá servir como fonte de
recurso para alterações orçamentárias no exercício seguinte.
 
 

Despesas Correntes
As despesas correntes representam as despesas executadas pelo CRF-RJ e apresentam  uma  média  de  gastos  de, aproximadamente, R$
1.990.921,78 mensais.
 
Despesa com pessoal e encargos referem-se ao pagamento pelo efetivo serviço exercido pelos funcionários do CRF-RJ, bem como as
obrigações de responsabilidade do empregador.
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Os bens e serviços referem-se às contratações necessárias ao funcionamento do Regional e ao consumo, na Sede e Seccionais, de materiais
que necessitam de reposição de estoque no almoxarifado para execução das atividades finalísticas do Conselho.
 
As despesas tributárias e contributivas são decorrentes do
pagamento de impostos e das contribuições sociais e econômicas,
como o repasse da Cota-Parte ao CFF.
 
As Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) referem-se às dívidas
reconhecidas para as quais não existia empenho inscrito em Restos
a Pagar, seja pela sua anulação ou pela não emissão da nota de
empenho no momento oportuno.
 
Sentenças Judiciais envolvem as transitadas em julgado, inclusive
aquelas consideradas de pequeno valor, em todas as searas do
Direito.
 
Outras despesas correntes são despesas orçamentárias com
aquisição pagamento de diárias de fiscalização, subvenções, auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, fundos de assistência, além de
outras não classificáveis nos demais grupos.

Evolução no exercício de referência em comparação com o último exercício
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Responsável TANIA MARIA LEMOS MOUÇO

Cargo Presidente

Registro Profissional 3032

Entidade CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Data inicial do período
de atuação 01/01/2018

Data final do período de
atuação 31/12/2021
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4.2 - DECLARAÇÃO DO CONTADOR / OPINIÃO DOS AUDITORES EXTERNOS

Em  conformidade  com  a  Resolução Nº 531, de 27 de abril de 2010 do CFF, o Setor de Contabilidade  é o responsável pela elaboração das
Demonstrações  Contábeis,  da  Prestação de  Contas  e  da  Proposta Orçamentária do CRF-RJ,  bem  como pelo acompanhamento  da
execução orçamentária, da movimentação financeira e da composição patrimonial. O escopo desta declaração tem por base as demonstrações contábeis
do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro.
 
As demonstrações contábeis do CRF-RJ foram elaboradas  em  observância  à  Lei  n.º  4.320/1964; às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica
Aplicada ao Setor Público (NBC TSP 16) e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público(MCASP).
A conformidade contábil das Demonstrações Contábeis e dos atos da Gestão é realizada pela Comissão de Tomada de Contas do CRF-
RJ, alinhada aos procedimentos descritos nos Manuais de Auditoria e de Contabilidade do Sistema CFF/CRFs.
Este é um procedimento que visa assegurar a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações apresentadas nas demonstrações,
extraídas do Sistema Informatizado de Contabilidade – IMPLANTA - e demais sistemas gerenciais, onde são registrados os atos e fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial.
 
As Demonstrações Contábeis do CRF-RJ estão relacionadas a seguir:
 
Balanço Patrimonial  (BP):  é estruturado  em  Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido e evidencia
qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial do CRF-RJ;
 
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP): evidencia as alterações verificadas no patrimônio. São classificadas em qualitativas, decorrentes de
transações  que  alteram a  composição  dos  elementos  patrimoniais  sem afetar  o  patrimônio  líquido,  e em
quantitativas,  decorrentes  de  transações  que  aumentam ou  diminuem  o  patrimônio  líquido.  O  resultado  patrimonial  do  exercício
é apurado através do confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas;
 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL):evidencia as variações do patrimônio líquido, bem como sua evolução no período;
Balanço Orçamentário (BO): evidencia as receitas e despesas orçamentárias, confrontando com a execução para a apuração do resultado orçamentário;
 
Balanço Financeiro (BF): evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os  ingressos e dispêndios extra orçamentários, acrescidos dos
saldos de caixa do exercício anterior e dos saldos que serão transferidos para o início do exercício seguinte;
 
Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar (RPP): evidencia as despesas empenhadas e efetivamente executadas cuja liquidação tenha sido
verificada no exercício;
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Demonstração  dos  Fluxos de  Caixa  (DFC): evidencia  as  movimentações  ocorridas no  Caixa  e seus
equivalentes,  segregando  as  atividades  de  operação,  de  investimentos  e  de  financiamento. Ela  possibilita  uma  análise  da  capacidade  de  a
entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades;
 
Notas Explicativas (NE): fazem parte das demonstrações contábeis e nela estão evidenciados os critérios utilizados na elaboração dos demonstrativos.
 
Os demonstrativos podem ser acessados no sítio do CRF-RJ, por meio do endereço:
https://crf-rj.org.br/transparencia/balancos-contabeis.html
 
Pelo exposto, declaro que os demonstrativos contábeis deste Conselho, tais como o balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das
variações patrimoniais, previstos na Lei Federal nº 4.320/64, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial.
 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
 
 
 
Rio de janeiro, 24/03/2021.
 
 
 
 
 

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora CRF-RJ
CRC/RJ 128735/O-2
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4.3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS

Nome Descrição
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4.4 - INFORMAÇÕES ACERCA DO SETOR DE CONTABILIDADE

A contabilização dos atos e fatos praticados pelo CRF-RJ é organizada de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o
conhecimento da composição patrimonial, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e
financeiros.
 
Compete aos responsáveis pelas atividades contábeis:
I – manter e aprimorar o plano de contas;
II – proceder adequadamente o registro contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial;
III – com base em apurações de atos e fatos ilegais ou irregulares, efetuar os registros pertinentes e
adotar as providências necessárias à responsabilização do agente, comunicando o fato a autoridade
a quem o responsável esteja subordinado;
IV – manter e aprimorar sistemas de informação que permitam realizar a contabilização dos atos e
fatos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e gerar informações gerenciais necessárias à
tomada de decisão;
V – elaborar balancetes, demonstrativos e quaisquer outras peças contábeis que permitam
acompanhar o bom andamento da gestão;
VI – elaborar os balanços do Conselho;
VII – elaborar a prestação de contas do Conselho.
 
Atualmente, o setor contábil/financeiro conta com 2 (duas) contadoras, 1 (um) técnico contábil, 1 (um) administrador e 1 (um) agente administrativo.
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4.5 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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4.6 - GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Principais investimentos de capital
Em atendimento aos Objetivos Estratégicos de ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação e assegurar
adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do CRF-RJ houve investimento em serviços de TI,
em vigilância patrimonial e brigada de incêndio, em serviço de limpeza e em
aquisição de equipamentos de proteção individual.
 

Avaliação do seu custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos
Para assegurar plenas condições de funcionamento, o CRF-RJ adota estratégias de prevenção contra falhas e problemas que possam
comprometer o andamento das atividades e a segurança dos usuários de seu edifício sede. 

Desfazimento de ativos
Não houve desfazimento de ativos esse ano.

Locações de imóveis e equipamentos
As locações de imóveis se mantiveram em 2021 para abrigar as seccionais do CRF-RJ.
Além disso, houve mudança na empresa de locação de impressoras para melhor atender as demandas de cada setor, com eficiência e
economicidade.
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Mudanças e desmobilizações relevantes
Disponibilizamos equipamentos de informática para os funcionários que estavam em regime de teletrabalho. Em contrapartida tivemos redução de
gastos de mão-de-obra terceirizada, energia elétrica e abastecimento de água principalmente em função da pandemia.
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4.7 - GESTÃO DE CUSTOS

Estimativa de custos por área de atuação

Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da qualidade dos
gastos
Para o monitoramento e controle da execução orçamentária o Sistema CFF/CRFs utiliza o Plano de Trabalho como ferramenta para nortear o
caminho a ser seguido de forma a cumprir a missão e alcançar os seus objetivos, vislumbrando suas principais ações a serem realizadas no
decorrer dos exercícios. As informações são alinhadas para que funcionem como instrumentos de programação e controle do planejamento,
permitindo que a sua execução possua uma maior sincronia, para alcance dos objetivos e alinhamento às normas e regulamentos pertinentes à
gestão orçamentária e financeira. A apuração dos custos no âmbito do CRF RJ é feita por meio de controle orçamentário. O CRF RJ adota
procedimentos e atos para a redução dos custos junto à Administração, dentre eles: controle e limitação das diárias de diretores (Deliberação
2089/2019 - diminuiu os valores pagos referentes às verbas de representação, jeton e diárias revogando a Deliberação 1789/2018), redução de
custos com tonners e impressoras, frota (através de locação dos mesmos, diminuindo assim os gastos manutenção destes imobilizados),
encaminhamento dos débitos para cobrança administrativa, protesto, inscrição CDA, e execução, visando reduzir a inadimplência. 
Nossos recursos são alocados em 8 (oito) seccionais, além da sede.
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Assinatura(s)
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