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PORTARIA 252/2020 

Estabelece critérios para a retomada gradativa da 
normalidade no funcionamento do Conselho Regional de 
Farmácia do Ceará e dá outras providências. 

 
A Presidência do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, no uso de suas atribuições 
regimentais, 
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a retomada gradativa, em consonância 
com as medidas temporárias pertinentes de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus 
(COVID-19), no âmbito do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, inclusive em suas 
seccionais; 
 
CONSIDERANDO a orientação do Ministério da Saúde no sentido de evitar/ reduzir o 
contato social, com o intuito de minimizar as possibilidades de contaminação pelo vírus, o 
qual já detém casos confirmados no estado do Ceará; 
 
CONSIDERANDO os Decretos Estaduais exarados pelo Governo do Estado do Ceará, no 
sentido de determinar situação de emergência, num primeiro momento, e de calamidade 
pública; 
 
CONSIDERANDO os termos da Medida Provisória 927/2020, a qual dispõe sobre as 
medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública hodierno; 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º – O horário de funcionamento interno do Conselho Regional de Farmácia do Ceará 
retorna à sua normalidade, das 08:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira.  
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Parágrafo primeiro: a jornada de trabalho de todos os colaboradores - servidores efetivos, 
assessores ou estagiários – deverá retornar à sua normalidade, respeitados os horários 
definidos em seus respectivos contratos de trabalho, portarias de nomeação e contratos de 
estágio. 
 
Art. 2º - Permanecerão suspensos os atendimentos ao público externo, salvo agendamento 
prévio fundamentado, apenas para casos de urgência. 
 
Parágrafo único: os agendamentos deverão ser solicitados via e-mail 
agendamento@crfce.org.br, cuja confirmação de recebimento se dará nas 48 (quarenta 
horas) úteis seguintes para indicação de data disponível para atendimento. 
 
Art. 3º – As atividades de fiscalização externas de rotina também retomarão a sua 
normalidade, com prioridade destinada às denúncias encaminhadas ao Conselho Regional 
de Farmácia do Ceará, bem como a demandas emergenciais. Os fiscais deverão 
obrigatoriamente durante a atividade fiscal, utilizar todos os EPIs fornecidos, evitando que 
se tornem potenciais vetores do SARS-COVID-2.  
 
Art. 4º - Os colaboradores deverão utilizar constantemente, enquanto estiverem nas 
dependências do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, em sua sede ou seccionais, 
máscaras disponibilizadas por este, para sua própria proteção e dos demais profissionais. 
 
Art. 5. Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 8 de junho de 2020. 
 

Sala das Sessões, Prof. Darci Araújo Correia, 8 de junho de 2020. 

 

Dra. Arlândia Cristina Lima Nobre de Morais 
Presidente em Exercício do CRF/CE 


