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CARO FARMACÊUTICO (A).

 Seguimos firmes em nosso compromisso assumido na defesa da profissão, 
das nossas instituições, sem medir esforços no cumprimento dos nossos deveres 
e obrigações. Nossa missão é contribuir para o crescimento e valorização da 
categoria farmacêutica do Estado do Ceará. 

 Nesse contexto participamos ativamente da estruturação da área, definição 
de competências, diagnósticos organizacionais, estruturais e operacionais, 
estruturais e operacionais, em conformidades ao redesenho do CRF/CE, plano de 
ação e plataforma de modernização. 

 Estamos em processo de construção. Acreditamos que somente com 
informação, diálogo, comunicação, integração, transparência, e engajamento de 
todos conseguiremos avançar e superar os inúmeros desafios da profissão as 
ameaças permanentes. 

 O resultado deste trabalho é um esforço coletivo da Diretoria, Conselheiro 
Federal e Suplente, Servidores, Conselheiros Regionais, Colaboradores e 
Parcerias.

 Esta prestação de contas está inserida no contexto das práticas de 
transparência da gestão do CRF/CE, no compromisso de prestar contas e 
informar todos os atos da gestão. 

 

 É com imenso prazer que prestamos contas das ações frente a Diretoria do 
biênio 2020/2021 do CRF/CE. Este relatório apresenta o desempenho  do 
período de janeiro a julho 2020. 

A DIRETORIA



COMPARATIVO DE DESPESAS

PARCERIAS

AÇÕES DOS CONSELHEIROS FEDERAIS

LICITAÇÕES

EVENTOS  DE FORMAÇÃO ON-LINE

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE  VALORIZAÇÃO DOS FARMACÊUTICOS NA 
PANDEMIA

NOTAS TÉCNICAS  EM APOIO A CLASSE FARMACÊUTICA

 TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO
 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
 
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CONDIÇÕES DE TRABALHO
 
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

APRESENTAÇÃO CONSELHEIROS FEDERAIS
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MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

• Concepção do Planejamento Estratégico  
• Elaboração  de Cartilha de Serviços do CRFCE 
• Elaboração do Manual de Procedimentos de Fiscalização e nova  reorientação do  
processo de fiscalização 
• Elaboração do Manual de Conduta Ética dos Colaboradores

• 02 e 03 de Janeiro de 2020  

O CRF-CE realizou  exposição do Planejamento Estratégico para o biênio 2020/2021 com 

todos os servidores. A reunião foi mediada pelo Dr. Josémario Pedro da Silva, Presidente do 

Conselho.

A diretoria definiu que ao final de cada mês 

será comemorado o aniversário dos 

colaboradores da  instituição. 

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 

CONVIVÊNCIA INTERNA – ANIVERSARIANTES DO MÊS 

PARA LER MATÉRIAS NA ÍNTEGRA, 
CONFERIR PUBLICAÇÕES E ASSISTIR 
VÍDEOS ACESSE: www.crfce.org.br

Disponíveis em: www.crfce.org.br

PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA  DIRETORIA DO CRF/CE
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MELHORIA DA INFRAESTRUTURA / CONDIÇÕES DE TRABALHO

- PINTURA E MANUTENÇÃO DO CRF-CE

- CONSTRUÇÃO DE NOVA SALA DA DIRETORIA

Visando um espaço adequado  e agradável para reuniões foi  criado uma sala para diretoria na  
sede do CRF/CE.

Em local estratégico ao lado da recepção, os diretores estão diariamente acessíveis para dialogar 
e sanar dúvidas dos Farmacêuticos(as) que visitam a sede do Conselho. 

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS



CATRACA DE IDENTIFICAÇÃO

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO

- Foi adquirida e implantada catraca de 
ident ificação para cadastrar todos os 
funcionários, assessores e visitantes e assim 
ter um maior controle e segurança  na área 
interna do Conselho. 

Foi desenvolvido um novo site possibilitando 
maior facilidade de acesso ao Farmacêutico, 
com estrutura simplificada e dinâmica.
Com espaços direcionados aos serviços on-
line, Portal da Transparência, plataforma de 
transmissão ao vivo das Plenárias, canal de 
comunicação direto com o presidente do 
CRF/CE.

- CRF-CE Implantou o sistema de Ouvidoria
que consiste no recebimento de denúncias, 
elogios, reclamações e sugestões.

Acesse através do link: https://crf-
ce.implanta.net.br/portaltransparencia/#OUV/Home

- Foi criado e implantado o sistema de  
Governança e Auditoria Interna.

Acesse através do link: https://crf-
ce.implanta.net.br/portaltransparencia/#SIC/Home
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ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

DESENVOLVIDA UMA FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS CARROS DA FISCALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DE INSTRUTORES

FERRAMENTA DE AGENDAMENTO E AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO

Padronização dos veículos oficiais com 

o uso do brasão, identificando o órgão 

aos quais pertencem

Ao final das fiscalizações os carros 

retornam e pernoitam no CRF-CE..

Implantação do credenciamento de palestrantes para banco de dados, para que a medida 

que surjam demandas de eventos e possíveis contratações de acordo com deliberação 

016/2020.
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Foi desenvolvida Ferramenta de avaliação da fiscalização do Conselho

Foram desenvolvidas ferramentas no Portal da entidade, para que o farmacêutico possa 
agendar o dia e horário para o seu maior conforto e ao final é possível realizar o feedback 
do atendimento. 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
PASSA A SER  
ALIMENTADO DIARIAMENTE 
EM TEMPO REAL. 



• 06 DE JANEIRO DE 2020 - Primeira Sessão Plenária

• QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS:

O momento foi dirigido pelo presidente eleito Dr. Josemario Pedro da Silva acompanhado pelos 
diretores Dra. Arlandia Cristina Lima Nobre de Morais (vice-presidente), Dr. Gláucio Barros 
Saldanha (secretário geral) e Dra. Vânia Cordeiro Matos ( tesoureira). Estiveram presentes os 
conselheiros Dr. Jandry Barreto, Dr. Julio Peixe, Dra. Miranda Lustosa, Dr. Ajax Souza, Dr. Antônio 
Carlos Araújo Aguiar, Dra. Emília Pimentel, Dr. Marcelo e Dr. Samuel Nato.

NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO 
CEARÁ (CRF-CE), REALIZOU-SE A PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

Ocorreu o Curso de Formação em Farmácia Clínica nas cidades de Juazeiro, Fortaleza e 
Sobral.

A necessidade de levar informação e proporcionar a troca de conhecimentos levou o  
CRF/CE a intensificar os cursos, palestras e visitas técnicas realizados não só na Capital, 
como também no Interior do Estado do Ceará. 

Fortaleza Sobral Juazeiro do Norte
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• Os juramentos passaram a ocorrer em datas pré definidas, possibilitando  que os novos 
Farmacêuticos se programem com antecedência,  favorecendo maior valorização do profissional, 
na oportunidade ocorrem palestras e orientações.

NOVA SISTEMÁTICA DE JURAMENTOS 

• Fortaleza - 16 e 31 Janeiro de 2020 

• Juazeiro -  27 de Janeiro de 2020 

• Sobral -  04 de fevereiro de 2020 

O Conselho Regional de Farmácia do Ceará, Seccional de Juazeiro do Norte, realizou 
Solenidade de Juramento na tarde do dia  27 de janeiro.
.Egressos do Curso de Farmácia da FJN e FMJ, 61 novos Farmacêuticos e farmacêuticas, 
prestarem juramento, sendo prestigiados pelo Presidente do Conselho Dr. Josemario Pedro da 
Silva, Coordenar do Curso Alberto Malta, Conselheira suplente do CRF/CE Dra. Karla Deyse, e 
pelo servidor Júlio César.

Foram 38 novos Farmacêuticos e farmacêuticas a 
prestarem juramento em fevereiro de 2020, sendo 
prestigiados pelo Presidente do Conselho Dr. Josemario 
Pedro da Silva, conselheiros Ajax Souza,  Marcelo 
Linhares e pelo servidor Jhones Santos.

O Conselho de Farmácia do Ceará parabeniza aos 
novos profissionais recém inscritos e deseja sucesso. 
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• CRFCE PARTICIPA DE COLAÇÃO DA FAECE/FAFOR

• ALINHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ENTRE CRFCE E CREMEC

CONSELHO EM PARCERIA COM AGEFIS PARA COMPARTILHAMENTO  DE PROJETOS EM PROL 
DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

• CRFCE PARTICIPA DE COLAÇÃO DA FAECE/FAFOR

•  30  de Janeiro de 2020 

• 04  de Fevereiro  de 2020 

Dra. Vania Matos Cordeiro representando o 
Conselho Regional de Farmácia do Ceará 
(CRF/CE) prestigiou a Colação de Grau da 
FAECE e FAFOR, realizada dia 30/01/2020.

Em reunião realizada na terça-feira dia (04 de 
fevereiro), o Assessor Ouvidor da Diretoria do 
Conselho Regional de Farmácia do Ceará (CRF/CE), 
Dr. Carlos Wangles se reuniu com Dra Ana Nocrato, 
Diretora e Ouvidora do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Ceará CREMEC, alinhando 
ações de fiscalização em conjunto.

O Conselho Regional de Farmácia do 
Ceará, representado por seus Presidente 
e Vice-Presidente, Dr. Josemario Pedro 
da Si lva e Dra.  Ar landia  Nobre, 
respectivamente, acompanhados do 
Procurador Jurídico desta Autarquia, Dr. 
Bruno Ellery, foi recebido na Agência de 
Fiscalização de Fortaleza – AGEFIS, 
para compartilhamento de projetos em 
prol da saúde pública do município e 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  a ç õ e s  d e 
cooperação mútua entre vigilância 
sanitária e o Conselho Profissional.
Na oportunidade, os representantes do 
Conselho foram recepcionados pela 
Gerência de Plantões e Atividades 
Especiais da Agência, a qual ressaltou a 
importância da atuação conjunta e 
permanente entre os órgãos.
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• 13  de fevereiro  de 2020 / Reunião CRF/CFF e Procuradoria Geral de Tianguá/CE  

O Presidente do CRF/CE Dr. Josemário juntamente com o Conselheiro Federal Dr. Egberto 
Feitosa e o Dr. Carlos Wangles Ouvidor Geral do CRF/CE receberam, na sede do CRF/CE, o 
Secretário da Saúde e o Procurador Geral de Tianguá/Ce, Drs Rejarley Lima e Dr. Leandro 
Valencia para tratar de assuntos referentes à Assistência Farmacêutica municipal.

Na oportunidade foi discutida a empregabilidade e os valores salariais da categoria no 
município, com a intenção por parte da gestão de regularizar a situação, melhorar a 
assistência farmacêutica, o salários dos profissionais bem como implantar o Projeto da 
Farmácia Clínica para melhor atender a sociedade tianguaense.

O Presidente Dr. Josemário, representando a Diretoria do CRF/CE, e com apoio dos Conselheiros 
Federais Dr. Egberto Feitosa e Prof.Nilson implantaram o serviço de tele-atendimento na sede do 
CRF/CE, em Fortaleza. Para melhorar o atendimento ao Farmacêutico e à sociedade foram 
contratadas duas recepcionistas/telefonistas para atender e dar encaminhamento às demandas com 
mais agilidade, bem como foi implantada uma Central Telefônica facilitando assim a resolução das 
demandas.

É um importante serviço que foi implantado para facilitar o acesso dos profissionais farmacêuticos, é 
pra isso que estamos trabalhando”, enfatizou o Presidente Dr. Josemário. “Essa é uma demanda antiga 
da categoria, que diariamente reclamava da dificuldade de atendimento ao telefone”. Esse é um 
importante passo que faz parte do projeto de eficiência administrativa que está sendo implantado no 
CRF/CE, com o objetivo de facilitar a resolução dos problemas demandados pelos colegas e pela 
sociedade”, enfatizou o Conselheiro Federal Dr. Egberto Feitosa.

• IMPLANTAÇÃO SERVIÇO DE TELE-ATENDIMENTO 
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Em entrevista realizada no 18 de janeiro à Rádio FM Universitária 107.9 com o Professor e 
Farmacêutico Dr. Carlos Couto. Momento em que os nossos representantes apresentaram as ações 
das entidades farmacêuticas e explanaram sobre a semana comemorativa ao Dia do Farmacêutico .

AÇÕES DO DIA DO FARMACÊUTICO

 18 DE JANEIRO  CFF / CRF / SINFARCE / SBAC NA RÁDIO FM UNIVERSITÁRIA

Para comemorar o Dia do Farmacêutico, 20 de janeiro, o CRF/CE, programou 
uma série de atividades. Foi uma semana inteira de eventos. Sendo realizadas 
também atividades voltadas à população, com objetivo de apresentar e valorizar 
a atuação do farmacêutico nesse novo momento da profissão.
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 20 DE JANEIRO - DIA DO FARMACÊUTICO  

Peça publicitária veiculada  no jornal  

Diário do Nordeste no dia 20 de janeiro de 2020.

CRF-CE NA MÍDIA
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AÇÕES DO DIA DO FARMACÊUTICO

Praça do Ferreira / FORTALEZA Sobral Juazeiro do Norte

Shopping Benfica/FORTALEZA

UNIFOR -  Fortaleza

Quixeramobim
Redenção
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• Reunião com o Diretor Geral de Jornalismo do Grupo Cidade de Comunicação 
(Rede Record) 

•CRF/CE e CFF no  Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (LACEN) em 
Palestra sobre os novos desafios da profissão

• CRF/CE participa de evento em comemoração ao dia do Farmacêutico
 promovido pelo  SINFARCE

O Presidente do CRF/CE Josemario Pedro da Silva, 
juntamente o conselheiro federal Dr. Egberto 
Feitosa estiveram em reunião com o Diretor Geral 
de Jornalismo do Grupo Cidade de Comunicação 
(Rede Record) Jornalista Hermann Hesse, na 
oportunidade trataram do projeto de inserção dos 
serviços farmacêuticos no Programa “Cidade em 
Ação”, uma Ação Social da emissora nos bairros da 
capital cearense.

Dando continuidade às comemorações da semana 
do Farmacêutico, o Presidente do CRF/CE Dr. 
Josemário, o Conselheiro Federal Dr. Egberto 
Feitosa, o Assessor Dr. Carlos Wangles e a Profa. 
Dra. Aurenívea Almeida palestraram aos colegas do 
Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará 
(LACEN) sobre os novos desafios da profissão.

Dia 26 de janeiro, aconteceu evento 
e m  c o m e m o r a ç ã o  a o  d i a  d o 
Farmacêut ico,  promovido pelo  
Sindicato dos Farmacêuticos do 
C e a r á  ( S I N F A R C E ) .

O Pres iden te  do  CRF/CE Dr. 
Josemario Pedro da Silva juntamente 
com o Conselheiro Federal  Dr. 
Egberto Feitosa e o Presidente do 
SINFARCE Dr. André, participaram na 
manhã do dia 26 de um café da manhã 
alusivo à comemoração do Dia do 
F a r m a c ê u t i c o .

Na oportunidade, os representantes da categoria cearense reafirmaram seu apoio e 
compromisso em fortalecer as entidades para que, juntos, possam melhor representar os 
interesses da classe farmacêutica cearense.
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• SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DO FARMACÊUTICO 
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ

Comemorado em 20 de janeiro o dia do Farmacêutico – foi celebrado em sessão solene, na 
noite de segunda-feira dia (09/03), no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará.

De acordo com o deputado Heitor Férrer , ao farmacêutico é o principal gerenciador do setor de 
farmácia nas unidades de saúde e o grande responsável por conferir as receitas prescritas 
pelo médico e dar as orientações corretas ao paciente sobre determinada medicação.

O deputado também destacou que a grande meta da atuação do farmacêutico é garantir a 
qualidade de vida do paciente. “Ele deve executar todas as atividades do seu âmbito 
profissional, segundo a legislação do segmento, contribuindo, assim, para ações em saúde 
pública e para realizar atividades dirigidas à comunidade na promoção do uso racional de 
medicamentos”, pontuou.

Para o deputado Marcos Sobreira, a Farmácia é uma profissão que tem crescido bastante nos 
últimos anos, ampliando cada vez mais seu leque de atuação e favorecendo a permanência do 
farmacêutico no mercado de trabalho. “Apesar de não ser da área, meu compromisso é 
melhorar e incentivar cada vez mais, para que a gente fortaleça a categoria, deixe firme cada 
vez mais os conselhos regionais e, acima de tudo, garanta saúde pública de qualidade a todo 
cearense”, afirmou.

O presidente do Conselho Federal de Farmácia, 
Walter da Silva Jorge João, destacou o crescimento 
vertiginoso da profissão, chegando a 300 mil 
farmacêuticos em todo o Brasil. “A profissão 
farmacêutica começa a se transformar numa grande 
força, numa grande legião, e essa legião só precisa 
estar mais unida e caminhar cada vez mais abraçada 
na luta não só em benefício do seu crescimento, 
mas, sobretudo, em favor da sociedade”, assinalou.

Segundo o conselheiro federal de Farmácia do Estado do Ceará, Egberto Feitosa Filho, falar 

da profissão é falar de luta permanente. Ele ressaltou o protagonismo da categoria na criação 

da política de medicamentos genéricos, a qual considera uma importante conquista para a 

população brasileira. “Para continuarmos avançando, precisamos, mais do que nunca, 

manter o tripé, entre as nossas entidades, do trabalho, da união e da harmonia”, frisou.
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A presidente em exercício do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, Arlandia Cristina Lima 
Nobre de Morais, enfatizou a gratidão aos farmacêuticos pela excelência com que se dedicam 
à profissão. “Somos o que somos hoje graças a vocês”, assegurou. Arlândia também apontou a 
necessidade de estabelecer um piso salarial para a profissão no setor público.

“Como é uma homenagem espontânea da minha entidade 
de classe, sinto-me emocionada e profundamente grata 
por essa honraria. E também porque traz um nome 
honrado de um cearense, um grande idealista que 
dignificou e engrandeceu a profissão no país”, disse Mary 
Anne em seu discurso de agradecimento.

A solenidade também homenageou os farmacêuticos, dentre os quais duas receberam 
homenagens “in memoriam”: Teresa Maria de Jesus Ponte Carvalho e Maria Cealne Novais 
Dias.

Medalha Oswaldo Rabelo: Dra.  MARY ANNE MEDEIROS BANDEIRA
Homenagem Farmácia Hospitalar: Dra. VALESKA QUEIROZ DE CASTRO
Homenagem Farmácia Clínica: Dr. EDSON LUIZ DE OLIVEIRA
Homenagem  Oncologia : Dr.  PAULO PACELLI BEZERRA FILIZOLA TÔRRES
Homenagem Transporte e Distribuição: Dr. KARINE DANTAS NOGUEIRA ALENCAR
Homenagem Farmácia Comunitária: Dr. ROBERTO DA COSTA VASCONCELOS
Homenagem Assistência Farmacêutica: Dra. ANA KELLY LEITÃO DE CASTRO
Homenagem Empreendedorismo: Dra.  CELIA MARIA OLIVEIRA ALVES
Homenagem  Manipulação : Dra .MARIA DJACILINA PINHEIRO LEAL
Homenagem  Ensino: Dra. FRANCISCA ADILFA DE OLIVEIRA GARCIA
Homenagem  Vigilância Sanitária: Dra. ANALICE CARVALHO COSTA
Homenagem  Análises Clínicas : Dr. PAULO GERMANO DE CARVALHO
Homenagem  Indústria: Dra. KERUSA GURGEL TAMIARANA
Homenagem  PICS: Dr.  ODILON FILGUEIRAS LIMA NETO
Homenagem  Prescrição Farmacêutica: Dr.  LENO WILSON SILVA FONTENELE
Homenagem  In Memoriam : Dra.  TERESA MARIA DE JESUS PONTE CARVALHO
Homenagem  In Memoriam :  Dra. MARIA  CEALNE NOVAIS DIAS.
Funcionário do Ano: Herryson Cordeiro da Silva
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Dr. Manoel Salviano 
Presidente da Farmace 

• CRF/CE EM VISITA TÉCNICA À SEDE DA INDUSTRIA FARMACÊUTICA DE BARBALHA 

Na terça-feira (28) de janeiro, o presidente do CRFCE Dr. Josemario Pedro da Silva e a 
conselheira suplente do Conselho  Dra. Karla Deyse, participaram de uma visita técnica à sede 
da indústria Farmacêutica de Barbalha, A Farmace, com todos os farmacêuticos .

O presidente colocou a preocupação com uma gestão participativa e colaborativa, 
reconhecendo a importância dos farmacêuticos industriais na região do Cariri, no Ceará e no 
Brasil.

Dr. Manoel Salviano Sobrinho, diretor da Farmace, aproveitou a oportunidade para 
compartilhar experiências de sucesso. O Conselho Regional de Farmácia fica muito feliz pela 
recepção calorosa e agradece a contribuição estando de portas abertas. Ressalta o foco na 
transparência da gestão, colocando-se à disposição para atender as demandas dos colegas 
farmacêuticos.

CELEBRADO O CONVÊNIO CRF/TÁXI

A contratação ora pretendida advém da necessidade de promover suporte à realização das 
atividades operacionais e administrativas deste Conselho e em face da realização periódica de 
eventos institucionais e atividades administrativas externas. Foram feitos estudos referentes à 
prestação de serviços de rádio taxi com intuito de viabilizar a disponibilidade de transporte para 
o deslocamento de diretores, conselheiros e funcionários exclusivamente a serviço do 
Conselho, com presteza no atendimento, economia com motorista, com combustível, com 
manutenção veicular, dentre outros.
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e Dr. Josemario Pedro
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PROJETO DA NOVA SEDE

RELATÓRIO SOBRE AS AÇÕES NA PANDEMIA

 IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

• 16 DE ABRIL DE 2020 - PORTARIA 218/2020

Regulamenta as reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias virtuais, no âmbito do 
conselho.
 
• 18 DE MARÇO DE 2020 

CRF-CE lança nota técnica para farmacêuticos informarem à população maneiras de se 
prevenir do novo coronavírus. As epidemias costumam provocar um pânico generalizado na 
população, principalmente quando não se tem total conhecimento sobre a doença.
Seguir essas dicas ajuda indiretamente na prevenção, porque o risco de tomar atitudes sem 
embasamento científico.

• 18 DE MARÇO DE 2020 - NOTA TÉCNICA SOBRE USO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA O COVID-19

CRF-CE desenvolve NOTA TÉCNICA SOBRE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL CONTRA O COVID-19. Considerando a pandemia de COVID-19, o profissional 
farmacêutico é estratégico para evitar a propagação do vírus em suas comunidades. Sendo a 
farmácia comunitária a porta de entrada de pacientes acometidos com diversas doenças, e o 
farmacêutico o protagonista no atendimento a esses pacientes, o mesmo deve tomar medidas 
cautelares para evitar a difusão do vírus.
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Contratação de uma empresa especializada na elaboração do termo de referência para 
o projeto da nova sede da entidade, e a mesma prestará o serviço de Consultoria na 
elaboração de minuta de Termo de Referência e anexos técnicos para compor processo 
licitatório para contratação de empresa especializada em Projeto Básico de arquitetura e 
complementares da nova sede da entidade.

Foram produzidas identificações para todos os colaborafores da entidade.



•   NOTA TÉCNICA PARA LABORATÓRIOS

CRF-CE lança nota técnica para laboratórios considerando a situação de pandemia de 
COVID-19 declarada pela OMS e do estado de calamidade pública declarado no Brasil;
Considerando a necessidade de conter a disseminação do coronavírus SARS-CoV-2 na 
comunidade.

CRF/CE passa a  receber denúncias quanto a dificuldade de acesso aos equipamento ,
de proteção individual (EPI’S) em sua ouvidoria.

CRFCE MANTÉM  ATENDIMENTO ON-LINE DANDO TODO SUPORTE AOS FARMACÊUTICOS 

ESTABELECENDO REGIME DE ESCALA ENTRE OS COLABORADORES

PORTARIA 199/2020 - Estabelece a jornada de trabalho diária reduzida, em razão da 
manutenção das medidas preventivas vinculadas à Pandemia COVID-19 e dá outras 

ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS 

•  CRF-CE - PLANO DE ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO – CRF/CE

Como um dos profissionais de saúde mais acessíveis e a farmácia sendo a porta de entrada de 
muitos pacientes que lá buscam medicamentos para suas dores, é primordial que o 
farmacêutico atue na linha de frente do enfrentamento da COVID-19. Para tanto é necessário 
que os cuidados referentes prevenção não sejam postos de lado, e que o farmacêutico 
assegure que todos a sua volta tenham as devidas precauções para não contaminarem-se 
com o SARS-Cov 2. 
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• CRF-CE LANÇA NOTA DE ALERTA ÁLCOOL 70%

O Conselho passou a receber, por meio de sua Ouvidoria, denúncias e reclamações da 
sociedade cearense sobre a qualidade do álcool em gel 70% comercializado nos 
estabelecimentos do varejo Farmacêutico.

O Farmacêutico é o profissional de saúde com responsabilidade técnica dos 
  estabelecimentos que comercializam medicamentos e produtos farmacêuticos e, diante deste 
período de pandemia do Corona vírus SARS-CoV-2, em que o estado do Ceará, bem como 
todo o país, têm enfrentado, há grande procura pelo álcool em gel 70% no mercado, portanto, 
faz-se necessário que estes profissionais atuem nos estabelecimentos a fim de zelar pela 
saúde da sociedade.

NOTA EXPLICATIVA E VÍDEO SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS FARMACÊUTICOS BRASILEIROS NO 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19

O Ministério da Saúde publicou, no dia 2 de abril de 2020, a Portaria 639/2020, que trata sobre o 
lançamento do Programa O Brasil Conta Comigo – Profissionais de Saúde, voltado à 
capacitação e ao cadastramento de profissionais da área de saúde, incluídos os farmacêuticos 
e farmacêuticas do estado do Ceará, para o enfrentamento à pandemia do Corona vírus 
(COVID-19).

O Conselho Federal de Farmácia solicita aos Profissionais de Farmácia que acessem o sítio 
eletrônico https://registrarh-saude.dataprev.gov.br, realizem a inscrição, e aguardem o e-mail 
de retorno do Ministério da Saúde para conclusão do cadastro. O Ministério da Saúde irá 
informar ao Conselho Federal de Farmácia os profissionais que não atenderam ao 
chamamento para a inscrição.

O Ministério da Saúde irá prover Curso EAD sobre os protocolos de enfrentamento da COVID-
19, obrigatório para os Profissionais Farmacêuticos que escolherem contribuir neste cenário 
de calamidade pública. Ao concluírem o Curso, os profissionais receberão certificado de 
conclusão e poderão ser convocados. O Ministério da Saúde cruzará os dados dos formulários 
preenchidos pelos profissionais com as informações de cadastro enviadas pelo Conselho 
Federal de Farmácia para confirmar que os profissionais realmente são farmacêuticos e estão 
habilitados pelo seu Conselho.
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• NOTA EXPLICATIVA SOBRE A PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA NA FARMÁCIA 
COMUNITÁRIA PÚBLICA E PRIVADA

• Data - NOTA EXPLICATIVA SOBRE OS TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19

•  Data -  NOTA TÉCNICA: ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-
19)  EM FARMÁCIAS E DROGARIAS

• 5 de março de 2020 -  NOTA EXPLICATIVA SOBRE A INCLUSÃO DA SUBSTÂNCIA 
NITAZOXANIDA na portaria SVS/MS 344/98

No dia 20 de março de 2020, foi publicada 
a Portaria 467/2020 pelo Ministério da 
Saúde, que dispõe sobre a prescrição 
eletrônica, em caráter excepcional e 
t e m p o r á r i o ,  s o b r e  a s  a ç õ e s  d e 
telemedicina. No que tange ao Profissional 
Farmacêutico, é necessário atentar para 
alguns detalhes, referente ao recebimento 
e registro dessas receitas.

No dia 19 de março de 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou os 
primeiros 8 (oito) kit’s para diagnóstico de COVID-19, continuando no dia 23 do mesmo mês 
com a aprovação de mais 3 (três) kit’s e, no dia 26, com mais 6 (seis) kit’s. Esses testes têm 
como objetivo principal a rapidez no diagnóstico de pacientes que apresentam sintomas 
relacionados à síndrome gripal causada por SARS-CoV-2.

 Considerando a Declaração de pandemia de Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde e 
a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2), nos termos do 
disposto na Portaria no 188/2020, do Ministério da Saúde;

Considerando que foi decretada situação de emergência pública em saúde no Estado do 
Ceará, nos termos do Decreto Estadual 33.510, de 16 de março de 2020 e a previsão em seu 
art. 2o, III e IX, de expedição de recomendações e normas complementares por parte da 
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará;
Considerando a necessidade de atender as recomendações da OMS, para prevenir a 
propagação do novo coronavírus (COVID-19);

No dia 15 de março de 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a 
Resolução da Diretoria Colegiada de número 372. O objetivo desta resolução é a inclusão da 
substância NITAZOXANIDA na Portaria SVS/MS 344/98, que passa agora a pertencer à Lista 
C1, e por esse motivo devem ser incluídos todos os medicamentos que possuam esse princípio 
ativo no estoque do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) 
de farmácias e drogarias.
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• NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DISPONIBILIDADE DE TESTES RÁPIDOS PARA 
COVID-19 PARA FARMÁCIAS E DROGARIAS – CRFCE

• CRF-CE FAZ CAMPANHA EXPLICATIVA SAIBA O QUE MUDOU COM A RDC 
N°357/2020

• CRF-CE FAZ CAMPANHA EXPLICATIVA COM INFORMAÇFARMACÊUTICO (A) 
SAIBA O QUE MUDOU COM A RDC N°357/2020

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje (28/4), por unanimidade, em reunião 
da Diretoria Colegiada, a proposta de realização de testes rápidos (ensaios 
imunocromatográficos) de anticorpos para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) em farmácias e 
drogarias. Trata-setambém em caráter temporário e excepcional, de suspender os efeitos do § 
2º do art. 69 e do art. 70 da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 44, de 17 de agosto de 
2009.  A vigência desta Resolução cessará automaticamente, a partir do reconhecimento pelo 
Ministério da Saúde, de que não mais se configura a situação de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional, declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 
2020.

A RDC nº 357/2020 é uma norma da Anvisa que altera, durante um período de 6 (seis) meses, 
algumas das regras para a prescrição e dispensação de medicamentos controlados pela 
Portaria SVS/MS nº 344/1998.
Vale destacar que a vigência da norma é de 6 (seis) meses, e que este prazo poderá ser 
renovado sucessivamente por iguais períodos ou não, enquanto reconhecida pelo Ministério 
da Saúde emergência de saúde pública relacionada ao SARS-CoV-2.
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• NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EPI’S AOS 
FARMACÊUTICOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ – 
CRF/CE

• NOTA EXPLICATIVA E PEDIDO DE DESCULPAS A TODOS OS PROFISSIONAIS DE 
FARMÁCIA, AOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS E À PRÓPRIA 
SOCIEDADE

• HOMENAGEM AOS FARMACÊUTICOS E  TÉCNICOS DE LABORATÓRIO

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ, Autarquia Federal criada pela Lei n° 
3820/60, por intermédio de sua Diretoria, vem, cordial e respeitosamente, atualizar a classe 
farmacêutica quanto aos encaminhamentos relacionados aos valores destinados, pelo 
Conselho Federal de Farmácia, aos Conselhos Regionais respectivos, para disponibilização 
de Equipamentos de Proteção Individual /- EPI’s aos profissionais farmacêuticos.

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ, diante do seu dever de transparência 
e de compromisso para com farmacêuticos e farmacêuticas do estado do Ceará, vem 
compartilhar as dificuldades enfrentadas neste cenário pandêmico, especialmente no que 
tange à redução de sua força de trabalho, o que impacta, diretamente, na celeridade das 
respostas às solicitações encaminhadas a esta  Autarquia.

Registre-se que todos os servidores enquadrados em grupo de risco foram afastados de suas 
funções, nos termos da Portaria 188/2020 deste CRF/CE. Ademais, há casos confirmados, 
dentre os colaboradores efetivos, que também foram prontamente afastados. Outros que 
indicaram a manifestação de sintomas e também foram orientados a permanecer em suas 
casas, em completo isolamento.

Farmacêuticos que encontram-se prestando serviços à sociedade nas farmácias, drogarias, 
hospitais e laboratórios, vocês merecem a nossa ADMIRAÇÃO e RESPEITO, em especial aos 
Farmacêuticos do LACEN Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará, que não estão 
medindo esforços, para emitir os laudos dos casos que ocorrem a todo instante, nesse 
momento em que estamos passando pela pandemia coronavírus (covid-19).



PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS  DIRETORIA DO CRFCE

• DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE CONSELHO SEMANALMENTE 

•  Regulamenta as Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias Virtuais, no 
âmbito do Conselho Regional de Farmácia do Ceará.

A limpeza e desinfecção de superfícies (saneantes) é 
um aliado importante para prevenir infecções pelo 
Coronavírus. a ação possibilita limpeza e desinfecção 
dos ambientes, utensílios e objetos - chão, superfícies 
de móveis, maçanetas, corrimão, interruptores de luz.

Art.1. Os regramentos básicos para a realização de 
Reuniões Plenárias virtuais, por meio de plataforma 
online, nos termos que adiante seguem: 1) As sessões 
virtuais serão realizadas em caráter excepcional, 
quando impossibilitada, por motivos devidamente 
justificados, a realização presencial de Reunião 
Plenária Ordinária ou Extraordinária.

VIII Plenária 11 de maio de 2020

IX Plenária 08 de junho de 2020

VII Plenária - 27 de abril de 2020

X Plenária 22 de junho de 2020



•CRF-CE  MANTÉM ATENDIMENTO VIRTUAL DE ACORDO COM A PORTARIA 
242/2020

• Fiscalização orientativa

PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS  DIRETORIA DO CRFCEPRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS  DIRETORIA DO CRFCE
PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA  DIRETORIA DO CRF/CE



PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS  DIRETORIA DO CRFCEPRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS  DIRETORIA DO CRFCE
PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA  DIRETORIA DO CRF/CE

#JUNTOSCONTRAOCORONAVÍRUS

CAMPANHA EM APOIO AOS FARMACÊUTICOS

Na linha de frente 



• Contrato de aluguel de novos carros para a Fiscalização do CRF-CE

A função do ASO é atestar, após avaliação médica, a condição de saúde do trabalhador e sua 
aptidão para desenvolver a função que lhe cabe na empresa. Para isso, leva em consideração 
o ambiente em que serão desenvolvidas as atividades laborais e os possíveis riscos a que o 
colaborador estaria sujeito.

É importante ressaltar que a indicação do atestado de que o funcionário se encontra apto, ou 
não, é específica para a atividade em questão no ambiente em que se desenvolve. 

O Processo estava vencido desde de 2018. Ressaltando que as CTPS dos funcionários do 
grupo de Risco também estão sendo todas finalizadas as atualizações estamos trabalhando 
juntos para melhorias do Órgão e sua Classe Farmacêutica do Estado do Ceará.

• O CRF-CE zelando pela saúde de seus colaboradores realiza Atestado de Saúde 
Ocupacional

O Atestado de Saúde Ocupacional também denominado exame ASO, requisito necessário na 
área da medicina do trabalho. Ele apresenta informações sobre a saúde do servidor, definindo 
se ele está apto a exercer suas atividades dentro da entidade.

ASO é regulado pela Norma Regulamentadora N. 7 (NR 7), publicada pela Portaria 
N. 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que trata do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Como as demais normas do MTE, essa também é 
atualizada periodicamente.
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• JURAMENTOS VIRTUAIS - PORTARIA 231/2020

 

•  NOVA SEDE DA SECCIONAL DO CRF-CE  CARIRI 

PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS  DIRETORIA DO CRFCE

Regulamenta o Juramento online, as reuniões de comissões e de setores, no âmbito do 
Conselho Regional de Farmácia do Ceará.
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• CONVÊNIO ENTRE CRF-CE E DIVISÃO DE COMBATE 
AO TRÁFICO DE DROGAS (CTTD)

OPERAÇÃO FÁRMACOS

 A Operação Fármacos mobilizou policiais civis da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) e 
das delegacias de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCCLD) e de Combate à Corrupção 
(Decor) para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, em Reriutaba e Pires 
Ferreira, cidades do Interior Norte do Estado, nessa quinta-feira (16). Mais de 1.300 caixas de 
medicamentos foram apreendidas e mais de R$ 140 mil em bens e contas bancárias foram bloqueadas. 
Uma pessoa foi presa em flagrante.
Os detalhes da operação foram divulgados em coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira, na 
sede da DCTD, em Fortaleza. O titular da DCTD, delegado Pedro Viana, explica como o grupo realizava 
a venda de medicamentos pela internet. “O modo de agir da organização consistia em divulgar nas 
redes sociais a venda de suplementos vitamínicos e produtos de informática, a exemplo de pen drives, a 
preços bem acima dos negociados pelo mercado, de forma a chamar atenção dos clientes e dissimular o 
caráter ilícito dos produtos que efetivamente desejavam vender, ou seja, os medicamentos 
psicotrópicos e entorpecentes. As negociações se davam pelas redes sociais e posteriormente os 
produtos eram enviados pelos Correios”, detalha.
A Operação Fármacos mira a atuação de três irmãos de Reriutaba, que são proprietários de duas 
farmácias, sendo uma na cidade de origem dos suspeitos e outra em Pires Ferreira. Um dos irmãos foi 
preso em flagrante e autuado pelo crime de tráfico de drogas, cuja prática prevê pena de reclusão de 5 a 
15 anos e pagamento de multa. O levantamento feito a partir dos dados analisados pela Polícia Civil 
aponta que o grupo teria movimentado mais de R$ 260 mil com a venda dos medicamentos 
entorpecentes e psicotrópicos em negociações que eram feitas para abastecer os pedidos enviados por 
usuários nas redes sociais.
Ao todo, os policiais civis cumpriram seis mandados de busca e apreensão em duas farmácias e em 
quatro residências alvos da investigação. Nos endereços, foram apreendidas mais de 1.300 caixas de 
medicamentos, um automóvel novo – avaliado em mais de R$ 65 mil –, R$ 83,5 mil em dinheiro, além do 
bloqueio de contas bancárias que estão em nomes dos investigados. Além disso, as equipes policiais 
apreenderam diversos envelopes já preparados para postagem nos Correios, contendo medicamentos 
entorpecentes e psicotrópicos, sem a devida retenção do receituário de controle especial. Toda a 
operação foi acompanhada por um fiscal do Conselho Regional de Farmácia do Ceará (CRF-CE).

O CRF/CE participou juntamente com DCTC 
d a  O p e r a ç ã o  F á r m a c o s ,
 representado pelo Dr. Carlos Wangles 
ouvidor da entidade e o Conselheiro Federal 
Dr. Egberto Feitosa participaram de coletiva 
d e  i m p r e n s a 
sobre operação contra uma organização 
criminosa que atuava no comércio ilícito 
de entorpecentes e psicotrópicos
sexta-feira (17) de julho, em que a Polícia Civil do 
Estado do Ceará (PCCE) deflagrou uma 
operação contra uma organização criminosa que 
atuava no comércio ilícito de entorpecentes e 
psicotrópicos pelas redes sociais.



PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS  DIRETORIA DO CRFCEPRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS  DIRETORIA DO CRFCE
PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA  DIRETORIA DO CRF/CE

Ainda durante os trabalhos para o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os 
policiais civis descobriram que os medicamentos comercializados nas farmácias eram 
vendidos no balcão de atendimento, também sem a retenção de receitas médicas. Em alguns 
casos, os investigadores encontraram nas prateleiras do estabelecimento remédios de venda 
controlada sendo comercializados de maneira fracionada, o que é proibido conforme 
resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além disso, os funcionários 
guardavam as notas fiscais das vendas fracionadas dentro das caixas de remédio para que os 
proprietários tivessem o controle da saída dos comprimidos.
A Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
considera a venda de medicamentos entorpecentes e psicotrópicos sem a devida receita 
médica retida na farmácia relacionada ao tráfico de drogas
O Conselho de Regional de Farmácia do Ceará possui parceria firmada com a Divisão de 
Combate ao Tráfico de Drogas ( DENARC ), tem sido de grande interesse para ambas 
instituições.
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•  Fórum de  I Fórum de Educação Farmacêutica On-line
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O Conselho Regional de Farmácia do Ceará (CRF-CE) tem como um de seus focos de atuação, 
a política de fomento à capacitação para a classe farmacêutica, o I Fórum de Educação 
Farmacêutica On-line, foi realizado entres os dias 7 a 9 de julho de 2020, sendo uma iniciativa 
da Comissão de Ensino do CRF-CE.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O tema central do Fórum foi Panorama da educação farmacêutica em tempos de Covid no 
Estado do Ceará. A programação contará com a participação ativa por meio de espaços de 
formação composto por três temáticas: Contexto atual na pandemia, Plano de retomada e 
recomendações de biossegurança e Legislação vigente.
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•  Fórum de Praticas Integrativas e complementares - Evento on-line  
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O Conselho Regional de Farmácia do Ceará (CRF-CE) tem como um de seus focos de atuação, 
a política de fomento à capacitação para a classe farmacêutica, o I Fórum de Práticas 
Integrativas e Complementares On-line, foi realizado nos os dias 22 e 23 de julho de 2020, 
sendo uma iniciativa da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do 
CRF-CE. O tema principal do evento será LEGISLAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E 
FITOTERÁPICOS E CONTEXTO ATUAL NA PANDEMIA.



• PROCESSOS DE LICITAÇÕES - REALIZADAS NO 1° SEMESTRE 

OBJETO

Serviço de Taxi Dispensa de Licitação 

Dispensa de Licitação 

Dispensa de Licitação 

Dispensa de Licitação 

Dispensa de Licitação 

Dispensa de Licitação 

Dispensa de Licitação 

Dispensa de Licitação 

Dispensa de Licitação 

Dispensa de Licitação 

Dispensa de Licitação 

Dispensa de Licitação 

Pregão Eletrônico  

3 º Termo de Aditivo Locação de veículos Aditivo 

Aditivo 

Aditivo 

Aditivo 

Aditivo 

Aditivo 

Aditivo 

Serviços de Elaboração Termo de Referência 
para Contratação de Projetos de Arquitetura 

- Construção da nova Sede do CRF/CE

Placas de Homenagem

TERCEIRIZAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 

MASCÁRAS N 095

Material de Expediente e Limpeza/ Diversos

SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

ADITIVO PASSAGENS AÉREAS

SISTEMA SMS CONCILIAÇÃO

DESINFECÇÃO  E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 

ITENS DE HIGIENE E PROTEÇÃO/EPI

ASO

ADITIVO DESIFECÇÃO 

ADITIVO TELEFONIA  

ADITIVO INTERNET 

PODA DE ARVORE

Microondas

Serviços de Manutenção e Suporte 
 Sistema SIAGCON

Inexigibilidade

InexigibilidadeSistema de Contabilidade

MATERIAL LIMPEZA

1º TERMO ADITIVO CORREIOS 

Locação de Veículos Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

TIPO DE LICITAÇÃO 
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• COMPARATIVO DE DESPESAS - 1° SEMESTRE 

DESPESAS 1.TRIMESTRE 
2019

1.TRIMESTR
E 2020

ECONÔMI
A

CORREIOS R$ 37.952,32 R$ 10.175,18 R$ 27.777,14    

IMPRESSORAS R$ 13.794,94  R$   4.198,46

COMBUSTÍVEIS R$  17.784,49 R$ 14.250,08 R$ 3.534,41

DIÁRIAS
 EMPREGADOS

R$  114.605,00 R$ 37.187,50 R$ 77.417,50  

JETONS R$ 55.350,00 R$ 31.755,95 R$ 23.594,05 

LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS

R$ 58.320,00 R$ 36.420,00 R$ 21.900,00 

PASSAGENS 
AÉREAS

R$ 23.127,11  R$  6.745,78 R$ 16.381,33

DIÁRIAS 
DIRETORIA

R$ 34.357,50 R$3007,50  R$31.350,00  

DIÁRIAS DO 
PLENÁRIO R$ 18.400,00  R$16.149,55 R$2.250,45

DIÁRIAS COM 
REUNIÃO GERAL R$ 5.265,00  R$ 5.265,00  R$ 0,00   

R$ 0,00   
DIÁRIAS COM AS 

TOTAL 

COMISSÕES R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 

OUTROS TIPOS 
DE DIÁRIAS

R$ 3.277,50 R$ 1.600,00 R$ 1677,50 

ECONOMIA1. SEMESTRRE
2020

1. SEMESTRE
2019

REFERÊNCIA

• ECONOMIA TOTAL 

R$ 387.882,32  R$ 171.086,42 R$ 216.785,54

R$ 17.993,40
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R$ 216.795,90
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• CONSELHEIROS FEDERAIS PRINCIPAIS AÇÕES

1- CONCURSO PÚBLICO  

-Atuação junto a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, para alteração do edital sobre os 
valores estabelecidos para o salário do Farmacêutico de R$ 1.800,00 para R$ 3.600,00 – 
40h.
- Atuação junto as Prefeituras de Quixeramobim, Crato, Flexeirinha, correção do edital do 
concurso da Demanda sobre os editais de concursos públicos nas Prefeituras de de 
Quixeramobim, Crato, Flexeirinha

2- IMPEDIMENTO DA EXTINÇÃO DO CARGO DE FARMACÊUTICO DA POLÍCIA 
MILITAR

- Atuação junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública, para impedir a extinção do 
Quadro de Oficiais Farmacêuticos da instituição.

3 – INCLUSÃO DE FARMACÊUTICO EM QUADRO INSTITUCIONAIS

-Solitação de inclusão do Farmacêutico no próximo concurso do quadro de saúde da  
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará.

4 - ATUAÇÃO JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL

-Articulação junto ao Senado, visando evitar a distribuição/aprovação do PL 111/2020 do 
Dep. Fed. Felício Laterça, no Congresso Nacional. O Projeto de Lei veda a fiscalização de 
empresas que exploram atividade de comercio de produtos farmacêuticos, como farmácias. 

5 – AÇÃO SOBRE O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA (CFF) 

-Atuação junto ao CFF, na aprovação do destaque orçamentário para 2020 no valor de R$ 
1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) para construção da nova sede do CRFCE, 
em Fortaleza.
- Solicitação de recursos à diretoria do CFF para a execução dos Cursos de 
Capacitação. Um Curso de Aperfeiçoamento (180h), promovido pelo CFF e CRF/CE, além 
dos que já estão sendo ofertados. 

6- APOIO LOGISTICO À SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR – 
SBRAFH

7 – ATUAÇÃO JUNTO AS ASSESSORIAS DE SAÚDE DOS PRÉ-CANDIDATOS A 
PREFEITO DE FORTALEZA/CE 

 para apoiar na formatação de proposta para Assistência Farmacêutica do Município. 

• - Atuação para realização 47° Congresso Brasileiro de Análise Clínicas (47° SBAC), 
que há 12 anos não era realizado no estado do Ceará. 
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Mensagem final

"O sucesso nasce do querer, da determinação e 
persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não 
atingindo o alvo, quem busca e vence os obstáculos, no 
mínimo fará coisas admiráveis." 

José de Alencar 
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