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PORTARIA 300/2020 

Estabelece a jornada de trabalho diária reduzida, em razão 
da ampliação das medidas preventivas vinculadas à 
Pandemia COVID-19, exclusivamente em relação às 
seccionais de Sobral e Juazeiro do Norte, vinculadas a este 
Conselho Regional de Farmácia do Ceará. 

A Presidência do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, no uso de suas atribuições 
regimentais, 
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de manter a adoção de medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), em todas as dependências 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; 
 
CONSIDERANDO, por fim, o que estabelece o artigo 2º do Decreto º33.631, de 20 de 
junho de 2020, o qual prorroga, nos termos do Decreto n.º 33.574, de 05 de maio de 2020, 
a política de regionalização do isolamento social no Estado do Ceará e a instituição e 
manutenção do isolamento social rígido, com restrição na liberação de atividades nos 
municípios de Juazeiro do Norte e Sobral; 
 



 
CRF-CE 

Serviço Público Federal 
Conselho Federal de Farmácia 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ 
RESOLVE: 
 
Art. 1º – Aos servidores vinculados às Seccionais, em razão da manutenção da suspensão 
dos atendimentos externos e da suficiência no trabalho remoto disponibilizado pela sede, 
bem como em atenção aos princípios da economicidade e da eficiência, a jornada se dará 
em horário reduzido, das 8:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, enquanto 
decretado o isolamento rígido nas cidades de Sobral e Juazeiro do Norte. 
 
Art. 2º - Será direcionado à compensação futura o saldo de horas acumuladas, em razão da 
jornada reduzida de cada servidor, aplicada mediante a discricionariedade do Conselho 
Regional de Farmácia do Ceará, para utilização em até 18 (dezoito) meses, a partir da 
publicação da Portaria 199/2020, nos termos do Art. 14 e seu parágrafo segundo da 
Medida Provisória 927/2020. 
 
Art. 3º - Recomenda-se que os servidores e equiparados adotem todas as medidas de 
autoproteção indicadas pelo Ministério da Saúde, e caso identifiquem em si os sintomas 
vinculados ao Coronavírus, ou que tenham convivência recente com paciente positivo para 
o COVID-19, informem de imediato à Diretoria deste Regional para conseqüente 
afastamento de suas atividades. 
 
 
Art. 4º - As medidas ora estabelecidas não gerarão impactos vencimentais. 
 
 
 

Sala das Sessões, Prof. Darci Araújo Correia, 21 de junho de 2020. 

 

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


