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AO ILMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 
 
 
 
 
 
 

A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL DO CONSELHO REGIONAL 
DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, designada através da deliberação da 
Plenária Nº 324/2017/CRF para executar e fazer cumprir os atos destinados à 
realização de eleições para mandatos de Conselheiros Regionais para os 
quadriênios (2018-2021 e 2019-2022) e de Diretoria para o biênio (2018-2019). 
Vem com fulcro no Art. 27, §1º,III, da Resolução CFF 604/2014 e baseado no 
princípio da ampla defesa e do contraditório que deve reger o processo 
eleitoral, se manifestar nos termos a seguir expostos: 

 
 
DOS FATOS: 
 

 

Verifica-se nos autos que no dia 30/08/2017, fora apresentado por 

SIMONE CRISTINA, recurso contra decisão proferida por esta CER que 

indeferiu a inscrição da Chapa 2 para concorrer aos cargos de diretoria das 

eleições 2017 do CRF/PA, e que o mesmo foi enviado para este CFF em 

31/08/2017, sendo que até a presente data essa CER foi intimada para 

apresentar sua manifestação ao referido recurso.  

1. DO NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 44 DA RES. 604/2014 CFF 

Narra o referido recurso que a CER não teria observado a certidão 

juntada as fls. 723 pelo candidato RANDOLFO AUDIFAX COELHO JUNIOR, 

que comprovaria período de mandato até 2018, e por isso estaria preenchendo 

os requisitos do art. 44 da Res. 604/2014. 

Ocorre que ao contrário do asseverado pela ora recorrente, esta CER 

em sua decisão observou plenamente todos os documentos juntados pelos 

candidatos da chapa, bem como mencionou em sua decisão o período do 

mandato do candidato conforme mencionado no recurso da chapa. Portanto, 

não carece de reforma a decisão proferida por essa CER, uma vez que o 

mandado do referido candidato não abrange o de diretor (2018-2019). 
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Como se pode analisar os 4 (quatro) candidatos a cargo de diretoria não 

apresentam mandato de conselheiro ou condições para se eleger ao cargo, a 

fim de abranger a totalidade do biênio diretivo, observe-se: 

<i> Simone Cristina Pinheiro da Costa – 

Conselheira Suplente – 2014/2017 

<ii> Randolfo Audifax Coelho da Silva Junior  – 

Conselheiro Efetivo – 2015/2018 

<iii> Patrick Luis Cruz de Sousa – Conselheiro 

Suplente – 2014/2017 

<iv> Maria das Graças Carvalho Almeida – 

Conselheira Suplente – 2014/2017 

Nessa linha, percebe-se que, nesse momento, nenhum dos 

4 (quatro) integrantes da chapa preenche o requisito do art. 44, já que nenhum 

deles apresenta mandato de conselheiro que abranja o biênio de 2018/2019. 

Destaca-se que nas eleições desse ano, existem apenas 3 

(três) vagas para o mandato de conselheiro de 2018/2021, de modo que, 

mesmo que as 3 (três) vagas fossem preenchidas por integrantes da referida 

chapa, um deles ainda assim, não preencheria o requisito contido na referida 

resolução. 

Logo, como a resolução diz “que todos os 4 (quatro) 

candidatos componentes da chapa, e não apenas parte deles”, no momento da 

inscrição, todos os integrantes devem ou ter mandato que abranja o biênio 

diretivo ou apresentem condições para se eleger a cargo de conselheiro que 

abranja o biênio, e a chapa impugnada apresenta 4 (quatro) candidatos sem 

mandato que dependem das eleições desse ano, mas com apenas 3 (três) 

vagas para conselheiro, é evidente que a chapa impugnada não preencheu os 

requisitos da resolução. 

Isso porque, como já dito, mesmo na hipótese dos três 

integrantes da chapa serem eleitos para o cargo de conselheiro, um deles 

ainda assim não terá mandato, logo, sendo impossível que a chapa impugnada 

possa, mesmo com a eleição desse ano, preencher os requisitos da resolução. 
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Observa-se ainda que este mesmo fato ocorreu nas eleições 
de 2007 para o Pleito de 2008-2009, e que findou pelo indeferimento da 
candidatura da Chapa nº 03, conforme cópias, já anexadas à decisão proferida 
por esta CER. 

 

Por esse motivo, não há o ser reformada na decisão 

proferida eis que correta a decisão que decidiu pela inabilitação da chapa nº 2, 

em função do descumprimento do art. 44 da Resolução nº. 604 do CFF. 

2. DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA CANDIDATA 
 

Observa-se que no recurso deixou de ser mencionado o segundo motivo 
elo qual o pedido de inscrição da chapa foi indeferido. Pela leitura da 
Resolução Nº 604/CFF, o requerimento do farmacêutico que tiver interesse em 
se candidatar a cargo eletivo, deve ser acompanhado da documentação 
prevista no Artigo 29, de modo a respeitar os artigos 11 e 12 da mesma 
resolução, conforme a seguir, observe-se: 

 
Art. 29 - O requerimento de inscrição deve ser protocolado na 
sede do CRF, pessoalmente pelo candidato ou por terceiro desde 
que através de procuração com poderes específicos, pública ou 
privada com firma reconhecida, em duas (2) vias, sendo instruído 
pelo Presidente da Comissão 
Eleitoral Regional ou seu substituto, da seguinte forma: 
 

I. Ficha de inscrição específica padronizada pelo CFF 
conforme anexos, devendo o candidato, ou seu procurador 
com poderes específicos, assiná-la na presença do 
empregado do CRF designado pelo Presidente da 
Comissão Eleitoral Regional; 
 

II. Cópia da carteira ou da cédula de identidade profissional; 
 
III. Documento assinado pelo candidato, em que o mesmo declare 
ter ciência acerca do cronograma eleitoral, além do recebimento 
do protocolo de inscrição; 
 
IV. Foto atual, frontal, colorida, impressa ou digitalizada conforme 
configuração a ser definida pela empresa especializada que 
realizar a eleição pela Internet, constando nome completo e cargo 
pretendido; 
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V. Documentos previstos nas alíneas “f” a “h” do artigo 11 e 
da certidão do artigo 12, ambos desta Resolução; 
 

VI. Constar nome completo e respectivo cargo e mandato 
pretendido.  

 
O prazo para entrega dos documentos de inscrição dos candidatos era até 

07 de agosto de 2017, conforme calendário eleitoral. 
 
Contudo findado o referido prazo esta CER identificou falhas  nos pedidos 

de inscrições de TODOS os candidatos, quais sejam, ausência de 
documentação e/ou documentação incompleta prevista na Resolução nº. 604 
do CFF, o que inviabilizaria o referido certame por inexistência de candidatos 
aptos à eleição, e com o intuito de evitar a sua anulação e baseado no principio 
do aproveitamento dos atos e da economicidade, foram concedidos prazos 
adicionais para entrega de documentos conforme Comunicados Eleitorais Nº 2 
e 3 (anexos). 

 
Verifica-se ainda, que no dia 22 de agosto de 2017, a candidata ao cargo de  

Conselheiro Regional foi notificada, conforme Notificação Nº 019/2017 (cópia 
anexa), onde foram discriminadas as pendências documentais de sua 
candidatura ao Pleito eleitoral do Conselho Regional de Farmácia do Estado do 
Pará de 2017, conforme transcrito abaixo: 
 

1. Cópia de carteira profissional dentro da validade. 

1. Certidão judicial Tribunal Regional Federal (1º grau). 

2. Declaração art. 29, III da Res. CFF 604/2014. 

 

Em que pese a candidata ter sido devidamente notificada e esta CER ter 
discriminado expressamente a lista de documentos faltantes, ainda assim, a 
candidata Simone Costa não apresentou a documentação completa ( 
protocolo Nº 059/2017 de 25 de agosto de 2017 anexo), mesmo após 
concessão de prazos adicionais por esta CER. Na ocasião, a mesma 
apresentou os seguintes documentos, conforme transcrito abaixo: 

 
1. Cópia de carteira profissional – uma via autenticada; 
2. Certidão de objeto e pé da Justiça Federal – Seção Judiciária do 

Estado do Pará – uma via; 
3. Declaração art. 29, III da Res. CFF 604/2014 – uma via. 

 
Portanto, conforme demonstrado acima, não foi apresentada 

tempestivamente a Certidão Judicial da Justiça Federal (1º Grau) que é a 
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certidão geral de 1º grau, discriminada como Certidão de Distribuição para Fins 

Gerais (Regional) Cíveis e Criminais sendo apresentada somente a Certidão de 

Objeto e Pé, que é expedida pela vara onde tramita o processo existente contra a 

candidata e é específica quanto a situação do referido processo.  

Desta forma, tal certidão é insuficiente para comprovar a existência de 

outros processos em desfavor da candidata, uma vez que a mesma deveria ter 

sido apresentada juntamente com a certidão de 1º grau acima mencionada. E a 

ausência do referido documento afeta diretamente a condição de elegibilidade 

da candidata, eis que a certidão tem como fundamento atestar a idoneidade do 

candidato para o cargo almejado, o que não pôde ser provado no presente caso. 

Sendo assim, após a análise dos documentos por esta CER, a candidata 

Simone Costa foi devidamente notificada do indeferimento de sua inscrição no dia 25 

de agosto de 2017 pelo não preenchimento dos requisitos necessários à candidatura, 

conforme Notificação anexa, bem como foi dada publicidade ao ato no site do CRF/PA 

na mesma data. 

É importante ressaltar Doutos julgadores, que essa Comissão sempre agiu com 

isonomia em seus posicionamentos, e acatar o pedido de inscrição da referida chapa 

quando a candidata a presidente não apresentou todos os documentos necessários, é 

tratar de forma desigual aqueles que tiveram seus pedidos de inscrição também 

indeferidos. 

Vale ressaltar que o documento faltante foi apresentado pela candidata ora 

recorrente somente em sede de recurso administrativo eleitoral interposto 

perante ao CFF em 28 de agosto de 2017. 

Sendo assim, não há que se questionar quanto a decisão proferida por 

essa CER (ora recorrida), uma vez que a candidata mesmo depois de 

regularmente notificada deixou de apresentar os documentos indispensáveis à 

sua candidatura listados no art. 29 da Res. 604 do CFF, nas duas oportunidades 

que teve, conforme documentos em anexo, não havendo, portanto, qualquer 

dúvida quanto à inabilitação da candidata para concorrer ao cargo de 

Conselheiro Regional.  

 

03. DO PEDIDO 
 
Ante todo o exposto, vem esta CER requerer que o recurso apresentado 

pela candidata SIMONE CRISTINA PINHEIRO DA COSTA, seja improvido, 
sendo a decisão desta CER mantida em todos os seus termos eis que foi 
proferida em obediência aos ditames legais que regem o respectivo Pleito 
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Eleitoral. 
 

  
Neste Termo, 
Pede Deferimento. 
 
Belém, 28 de setembro de 2017. 

 

 
SAMUEL SILVA IBRAHIM SENA 
Presidente da CER CRF-PA 
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Postado em 22/08/2017 as 15:51:48

COMUNICADO ELEITORAL #2

Esta Comissão Eleitoral Regional (CER), ao analisar os pedidos de candidatura realizados e após reunião para
deliberação das análises documentais dos candidatos aos cargos de diretoria e de conselheiros regionais, do 
pleito eleitoral de 2017, tem-se as seguintes considerações a fazer.

CONSIDERANDO que é papel desta CER analisar, ex officio, a regularidade dos pedidos de candidatura;
 
CONSIDERANDO que esta CER, ao analisar os pedidos de candidatura, identificou falhas em todos os
pedidos em função de ausência de documentação  e/ou documentação incompleta prevista na Resolução nº.
604/14 do CFF;

CONSIDERANDO que este pleito poderia ser inócuo caso não fosse oportunizada a chance para que os
candidatos sanassem as falhas, com o indeferimento de todos os pedidos;

CONSIDERANDO o princípio da instrumentalidade das formas, onde o conteúdo e o objetivo final do
procedimento devem ser privilegiados sobre as formalidades previstas na legislação;

CONSIDERANDO o art. 32 da Resolução 22.156/2006 do Tribunal Superior Eleitoral determina que deve ser
oportunizada a chance para correção do vício no pedido de candidatura;

 
CONSIDERANDO que o judiciário pátrio, habitualmente vem permitindo que omissões nos  pedidos  de
candidatura sejam sanados, conforme os julgados Ac. de 30.9.2014 no AgR-REspe nº 218671, rel. Min. Maria
Thereza Rocha de Assis Moura no mesmo sentido o Ac de 25.10.2012 no AgR-Respe 13730, rel. Min. Luciana
Lóssio; no mesmo sentido o Ac. de 23.9.2014 no AgR-REspe nº 225166, rel. Min. Maria Thereza Rocha De
Assis Moura; no mesmo sentido o Ac de 4.9.2014 no Respe nº 38455 e Ac de 25.10.2012 no Respe nº 13730,
ambos rel. Min. Luciana Lóssio. 
 
CONSIDERANDO que outros CRFs já abordaram a questão e decidiram da mesma forma, a exemplo do
CRF/AL, CRF/MT e CRF/RR que assim o fizeram nas eleições deste ano.

  
Esta CER decide que será concedido prazo até o dia 24/08/2017, às 15:45, para que todos os candidatos
apresentem os seus documentos faltantes para a correta inscrição no pleito, conforme intimações individuais
que serão expedidas.

  
Belém, 22 de Agosto de 2017. Atenciosamente,

 COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL
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03/12/2015 as 13:13:01
 Diretores e conselheiros regionais recém-empossados discutem perspectivas e objetivos para 2016

 Na tarde da última terça-feira (1º.12), ocorreu na sede do Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF/PA), a plenária de
posse dos diretores e conselheiros regionais eleitos. Além das comemorações, no momento também foi feito um balanço
positivo a respeito da gestão que se encerra no final deste ano, além de terem sido discutidas propostas e objetivos a serem
alcançados no mandato que se inicia a partir de janeiro de 2016.Na ocasião, a Dra. Maria

03/12/2015 as 11:23:51
 Zika pode ser transmitido por leite materno, sangue e sêmen

 RIO — A comprovação de que o zika aumenta os riscos de microcefalia em fetos e de Síndrome de Guillain-Barré em quem
contrai o vírus acendeu o alerta para outras três possíveis formas de transmissão da doença, além da picada do Aedes
aegypti: pelo sêmen, por transfusão de sangue e por leite materno. Pesquisadores já encontraram evidências de que o vírus
pode ser encontrado nesses três fluidos corporais. Mas, como os estudos relacionados ao

02/12/2015 as 15:03:47
 Termômetro e medidor de pressão com mercúrio pode ser banido

 A Anvisa vai elaborar uma regra propondo a proibição do uso de termômetros e medidores de pressão que têm mercúrio
como componente do equipamento. A diretoria da Agência aprovou nesta terça-feira em reunião pública a iniciativa

 0
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Postado em 23/08/2017 as 17:18:15

COMUNICADO ELEITORAL #3

Esta Comissão Eleitoral Regional – CER detectou inconsistências de conteúdo entre a Notificação enviada pela CER
por correio eletrônico (e-mail); e aquela enviada por telegrama via Correios (empresa prestadora de serviço ao CRF-
PA) a todos os candidatos.

Desta forma, CONSIDERANDO o Comunicado Eleitoral Nº 02 emitido por esta CER em 22/08/17;

CONSIDERANDO o art. 32 da Resolução 22.156/2006 do Tribunal Superior Eleitoral determina que a notificação
poderá ser feita por fac-símile, correio eletrônico ou telegrama (Lei nº 9.504/97, art. 11, § 3º);

ESTA CER INFORMA QUE DEVERÁ SER EXPRESSAMENTE DESCONSIDERADA TODA E QUALQUER

INFORMAÇÃO CONTIDA NA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TELEGRAMA.

SOLICITAMOS AOS CANDIDATOS QUE CONSIDEREM EXCLUSIVAMENTE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS

NA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL).

Desta maneira a CER reenviará todas as Notificações e seus respectivos conteúdos individuais exclusivamente por

correio eletrônico (e-mail).

Fica definido novo prazo para entrega dos documentos para o dia 25/08/17, até às 10h00. Eventuais

esclarecimentos deverão ser solicitados pelo e-mail comissaoeleitoral@crfpa.org.br.

 

::. Notícias

03/12/2015 as 13:13:01
 Diretores e conselheiros regionais recém-empossados discutem perspectivas e objetivos para 2016

 Na tarde da última terça-feira (1º.12), ocorreu na sede do Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF/PA), a plenária de
posse dos diretores e conselheiros regionais eleitos. Além das comemorações, no momento também foi feito um balanço
positivo a respeito da gestão que se encerra no final deste ano, além de terem sido discutidas propostas e objetivos a serem
alcançados no mandato que se inicia a partir de janeiro de 2016.Na ocasião, a Dra. Maria

03/12/2015 as 11:23:51
 Zika pode ser transmitido por leite materno, sangue e sêmen

 RIO — A comprovação de que o zika aumenta os riscos de microcefalia em fetos e de Síndrome de Guillain-Barré em quem
contrai o vírus acendeu o alerta para outras três possíveis formas de transmissão da doença, além da picada do Aedes
aegypti: pelo sêmen, por transfusão de sangue e por leite materno. Pesquisadores já encontraram evidências de que o vírus
pode ser encontrado nesses três fluidos corporais. Mas, como os estudos relacionados ao

02/12/2015 as 15:03:47
 Termômetro e medidor de pressão com mercúrio pode ser banido

 A Anvisa vai elaborar uma regra propondo a proibição do uso de termômetros e medidores de pressão que têm mercúrio
como componente do equipamento. A diretoria da Agência aprovou nesta terça-feira em reunião pública a iniciativa
regulatória sobre o tema. A iniciativa  atende a uma demanda da Convenção de Minamata, ocorrida no Japão em 2013, do
qual o Brasil é um dos signatários. Pela convenção, o mercúrio deverá ter seu uso reduzido

02/12/2015 as 14:28:01
 Confirma suspensões da Anvisa nesta semana

 A Anvisa determinou, nesta terça -feira (01/12), a suspensão de alguns lotes do medicamento fitoterápico Alcachofra 600
mg, comprimidos, do Laboratório Simões Ltda.Após inspeção na empresa, foi comprovada a fabricação do medicamento com
alteração na fórmula, sem aviso prévio à Agência.A empresa deve promover o recolhimento dos lotes descritos abaixo:  
Número doLote Data de fabricação

02/12/2015 as 14:09:12
 Ainda longe de um Brasil sem Aids

 O ministro da saúde recém-demitido, Arthur Chioro, previu o colapso do SUS (Sistema Único de Saúde) em 2016. O atual,
Marcelo Castro, disse que o que hoje está ruim vai piorar. O SUS vive sua pior crise desde que Congresso Nacional e governo
aprovaram, no começo deste ano, emenda constitucional que reduziu o financiamento federal da saúde. Depois vieram a
diminuição de repasses a Estados e municípios e a recessão que minou as fontes d
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_____________________________________________________________________________ 
Sede: Av. Almirante  Barroso, 788 • Marco - Belém/PA • CEP: 66090-000. 

Seccional Sudeste: Rod. Transamazônica, Km 2 -Folha 32 - Casa A • Nova Marabá - Marabá/PA • CEP: 68507-765. 

Seccional Oeste: Trav. Dom Amando 1310 • Santa Clara - Santarém/PA • CEP: 68005-130. 

COMISSÃO ELEITORAL CRF/PA                                    Belém, 22 de agosto de 2017 

 

REF: NOTIFICAÇÃO 019/2017 

 

ILMO. SR.  SIMONE CRISTINA  PINHEIRO DA COSTA 

 

Conforme comunicado da CER datado de 22 de agosto de 2017 e visando sanar as 

pendências documentais de sua candidatura ao Pleito eleitoral do Conselho Regional de 

Farmácia do Estado do Pará de 2017, fica V. Sa. notificado para até 24/08/2017 às 

15:45 (quinze horas e quarenta e cinco minutos),  apresentar e/ ou corrigir os 

documentos abaixo listados: 

1. Cópia de carteira profissional dentro da validade. 

2. Certidão judicial Tribunal Regional Federal (1º grau) 

3. Declaração art. 29, III da Res. CFF 604/2014. 

 

Atenciosamente, 

 

Samuel Sena 

Presidente da Comissão Eleitoral Regional 
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. Res. CNJ
26/2006

Ato
decorrente

ATO CONJ. TST/CSJT Nº
1/2007

0,017255% 0,017255% 0,017255% 0,017255% 0,017255% 0,017255% 0,017255%

. Res. CNJ
177/2013

Ato
decorrente

ATO CONJ. TST/CSJT Nº
30/2013

0,017223% 0,017223% 0,017223% 0,017223% 0,017223% 0,017223% 0,017223%

. Justiça do Trabalho/Ato
Conjunto TST/CSJT nº 12/2015

0,029751% 0,029751% 0,029751% 0,029751% 0,029751% 0,029751% 0,029751%

(**) Publicado por determinação do Acórdão 553/2017 - TCU - Plenário, item 9.4.
1) RCL do 2º quadrimestre de 2015 - Portaria 509, de 15 de setembro de 2015; RCL do 3º quadrimestre de 2015 - Portaria 20, de 18 de janeiro de 2016; RCL do 1º quadrimestre de 2016 - Portaria 301, de 18 de
maio de 2016; RCL do 2º quadrimestre de 2016 - Portaria 559, de 19 de setembro de 2016; RCL do 3º quadrimestre de 2016 - Portaria 37, de 19 de janeiro de 2017; RCL do 1º quadrimestre de 2017 - Portaria 416,
de 18 de maio de 2017.
2) A Portaria 494, de 6 de junho de 2017, retificou o demonstrativo da Receita Corrente Líquida do 3º quadrimestre de 2016 constante da Portaria 37, de 19 de janeiro de 2017; o valor retificado da RCL é de R$
709.929.575 mil; no entanto, para manter a coerência com os Relatórios de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2016, que foram publicados em janeiro de 2017, optou-se por considerar no demonstrativo o valor não
retificado.

Des. GIORGI ALAN MACHADO ARAÚJO
Presidente do Tribunal

ADÃO ALVES DOS SANTOS
Diretor-Geral de Administração

RODRIGO PIZZATTO
Coordenador do Controle Interno

HELVÍDIO MOREIRA REIS SOBRINHO
Coordenador de Orçamento e Finanças

(*)Republicado por ter saído no DOU de 26/9/2017, Seção 1, páginas 89/90, com incorreção no original.

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA

RESOLUÇÃO Nº 188, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre a fixação de valores de anui-
dade e taxas devidas aos Conselhos Re-
gionais de Biblioteconomia para o exercí-
cio de 2018 e dá outras providências.

O Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, no
uso das atribuições que lhe conferem a Lei 4.084/1962, o Decreto no.
56.725/1965, bem como disposições regimentais pertinentes, resol-
ve:

Alterar a redação do Art. 1º, § 1º, itens: I, II e III da
Resolução CFB nº 183/2017 publicada no D.O.U. Seção 1, pág. 74 de
04/10/2017, passando a ter a seguinte redação:

§ 1º O pagamento integral da anuidade poderá ser efetuado
mediante a concessão dos seguintes descontos:

I - 15% (quinze por cento), se pago até 31/01/2018 - R$
365,68;

II - 10% (dez por cento), se pago até 28/02/2018 - R$
387,19;

III - 5% (cinco por cento), se pago até 31/03/2018 - R$
408,70.

RAIMUNDO MARTINS DE LIMA - CRB-11/039

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

ACÓRDÃOS DE 6 DE OUTUBRO DE 2017

No- 32.835. Recurso Eleitoral nº 4048/2017. Recorrente: REINAN DE
OLIVEIRA CRUZ. Recorrido: COMISSÃO ELEITORAL DO
CRF/GO. Relator: Conselheiro Federal ALEX SANDRO
RODRIGUES BAIENSE. EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA. NÃO COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE QUANDO DO PRAZO
DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO PELO
INTERESSADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL SUPRINDO TAL
MISTER. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA A PEDIDO DO
CONSELHEIRO RELATOR. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE
INSCRIÇÃO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS. PELO
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. Conclusão:
Vistos, Relatados e Discutidos os presentes Autos, Acordam os
Conselheiros do Conselho Federal de Farmácia, por unanimidade de
votos, com 22 (vinte e dois) favoráveis e 4 (quatro) ausentes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator
e da Decisão do Plenário, que se encontra integrante da Ata da
Sessão, que faz parte integrante deste julgado.

No- 32.836. Recurso Eleitoral nº 4049/2017. Recorrentes: SUEZA
ABADIA DE SOUZA OLIVEIRA E LEONARDO DE SOUZA TEI-
XEIRA. Recorrido: COMISSÃO ELEITORAL DO CRF/GO. Re-
lator: Conselheiro Federal ALEX SANDRO RODRIGUES BAIEN-
SE. EMENTA: RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE CAN-
DIDATURA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE ELE-
GIBILIDADE QUANDO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO. AUSÊN-
CIA DE REQUISIÇÃO PELOS INTERESSADOS. DETERMINA-
ÇÃO JUDICIAL SUPRINDO TAL MISTER. BAIXA DOS AUTOS
EM DILIGÊNCIA A PEDIDO DO CONSELHEIRO RELATOR.

JUNTADA DE PROCURAÇÃO EXISTENTE NOS AUTOS ORI-
GINAIS. PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECUR-
SO. Conclusão: Vistos, Relatados e Discutidos os presentes Autos,
Acordam os Conselheiros do Conselho Federal de Farmácia, por
unanimidade de votos, com 19 (dezenove) favoráveis, 2 (duas) abs-
tenções, uma declarada pela Conselheira Federal Sueza Abadia de
Souza Oliveira, e 5 (cinco) ausentes, em DAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto do Relator e da Decisão do Plenário,
que se encontra integrante da Ata da Sessão, que faz parte integrante
deste julgado.

No- 32.837. Recurso Eleitoral nº 4146/2017. Recorrente: SIMONE
CRISTINA PINHEIRO DA COSTA - CHAPA 2. Recorrido: CO-
MISSÃO ELEITORAL DO CRF/PA. Relator: Conselheiro Federal
FORLAND OLIVEIRA SILVA. Revisor: Conselheiro Federal CAR-
LOS ANDRÉ OEIRAS SENA. EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA DE CHAPA DE DIRETO-
RIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE
DE TODOS OS MEMBROS QUANDO DO PRAZO DE INSCRI-
ÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANDATOS DE TODOS OS CON-
SELHEIROS POSTULANTES QUE ABRANJAM AO DA DIRE-
TORIA. PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECUR-
SO. Conclusão: Vistos, Relatados e Discutidos os presentes Autos,
Acordam os Conselheiros do Conselho Federal de Farmácia, por
maioria de votos, com 16 (dezesseis) favoráveis, 2 (dois) contrários,
3 (três) abstenções, e 5 (cinco) ausentes, em DAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto do Relator e da Decisão do
Plenário, vencido o Revisor que negava provimento, que se encontra
integrante da Ata da Sessão, que faz parte integrante deste julgado.

WALTER DA SILVA JORGE JOÃO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
DA 9ª REGIÃO

RESOLUÇÃO Nº 69, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre o custeio e ressarcimento de
despesas de membros da Direção Estadual,
Membros de Seccionais, membros de Co-
missões estaduais e de Seccionais/Sede,
membros das Comissões de Instrução e De-
sagravo Público, Coordenadores de Nú-
cleos Descentralizados, Comissão Regional
Eleitoral, Subcomissões eleitorais, Convi-
dados/as, Assessorias, Consultorias e de-
mais representações previstas no Regimen-
to Interno do CRESS 9ª Região/SP.

A Presidenta do Conselho Regional de Serviço Social do
Estado de São Paulo - CRESS 9ª Região/SP, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, respeitando as decisões do Conselho
Pleno e,

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do Artigo 38 do Re-
gimento Interno do CRESS 9ª Região/SP;

CONSIDERANDO, a necessidade de estabelecer a racio-
nalização de custeio e ressarcimento de despesas referentes à ali-
mentação e aos deslocamentos;

CONSIDERANDO, a necessidade de padronizar e aprimorar,
periodicamente, as condições e critérios de custeio e ressarcimento de des-
pesas pertinentes a atividades de representação do CRESS 9ª Região/SP;

CONSIDERANDO, que na administração financeira, as exe-
cuções orçamentárias devem se submeter a procedimentos sistemá-
ticos que possibilitem o efetivo controle contábil;

CONSIDERANDO que, conforme o Artigo 40 do Estatuto
do Conjunto CFESS/CRESS e Artigo 38 do Regimento Interno do
CRESS 9ª Região/SP, só são permitidos o custeio ou ressarcimento de
despesas, pois legalmente é vedada a remuneração a título de salário
e/ou honorários, pela atividade de Conselheiro/a ou Diretor/a de Sec-
cional;

CONSIDERANDO, a necessidade de reposição inflacionária
da média do período entre Julho/2009 a Junho/2017, com base no
I C V- D i e e s e ;

CONSIDERANDO, o estudo realizado pela Comissão de
Planejamento do CRESS 9ª Região/SP, devidamente aprovado pelo
Conselho Pleno, em reunião ordinária de 08 de julho de 2017, re-
solve:

Art. 1º - Serão objeto de custeio ou ressarcimento, em caráter
indenizatório, as despesas em atividades contempladas no Plano de
Ação anual, dentro e fora do Estado de São Paulo, tipificadas na
seguinte forma:

I. Assembleia Geral;
II. Reunião do Conselho Pleno;
III. Reunião de Diretoria Executiva;
IV. Reunião do Conselho Fiscal;
V. Reunião de Comissões Estaduais;
VI. Sessão do Conselho Pleno para Julgamento Ético;
VII. Reunião de Subcomissões estaduais;
VIII. Reunião de Direção da Seccional;
IX. Expediente Regimental Sede/Seccionais;
X. Reunião de Comissão de Instrução de Processo Ético;
XI. Evento Planejado e com carga horária diária inferior a 06

(seis) horas;
XII. Evento Planejado e com carga horária diária superior a

06 (seis) horas;
XIII. Representação Planejada e com carga horária diária

inferior a 06 (seis) horas;
XIV. Representação não planejada e com carga horária diária

inferior a 06 (seis) horas;
XV. Representação planejada ou não planejada com carga

horária diária superior a 06 (seis) horas;
XVI. Reunião de Comissão Regional Eleitoral e Subcomis-

sões eleitorais;
XVII. Convidados, Assessores e Consultores em ações ou

diligências com carga horária diária inferior a 06 (seis) horas;
XVIII. Convidados, Assessores e Consultores em ações ou

diligências com carga horária diária superior a 06 (seis) horas.
XIX. Delegação para Encontros Descentralizado e Nacio-

nal;
XX. Reuniões de Grupos de Trabalho (GT´s) criados no

âmbito de comissões e/ou da direção estadual e de seccionais;
Art. 2º - A fixação de valores e condições para concessão de

diárias e hospedagem se estabelece na seguinte forma:
I- Valor de R$ 100,00 (cem reais) para diária inteira a ser

concedida para custear despesas com alimentação, em uma ou mais
atividades dentro do Estado de São Paulo e com duração acima de 09
(nove) horas, durante o dia;

II- Valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para meia-diária a ser
concedida para custear despesas com alimentação, em atividades den-
tro do Estado de São Paulo, e com duração de 01 (uma) a 08 (oito)
horas;

III- Valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) para custear des-
pesas com hospedagem, no caso de pernoite(s) no Estado de São
Paulo, desde que não faturado pelo CRESS 9ª Região/SP;
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