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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRF/MG

PORTARIA Nl! 151/2011

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CRF/MG, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo art. 11 da Lei 3.820, de 11 de novembro de 1960, e pelo art. 29

do Regimento Interno, e com amparo na Resolução nº 90/1970 do CFF;

Considerando que o CRF/MG é entidade dotada de

personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e

financeira, nos termos da Lei 3.820/60;

Considerando o artigo 3º do Regimento Interno do CRF/MG

que em complementação ás suas atribuições fixadas em lei, poderá promover

atividades que tenham por objetivo contribuir para melhoria da Saúde Pública e

da Assistência Farmacêutica, estimular a unidade de classe e executar

programas de atualização e capacitação do farmacêutico;

Considerando o artigo 8º do Regimento Interno do CRF/MG,

que dispõem sobre os órgãos do Conselho Regional de Farmácia: " ....... d)

Comissões de caráter permanente ou temporário, que colaborarão no

desempenho de suas atribuições.";

Considerando o artigo 36º do Regimento Interno do CRF/MG,

que dispõem sobre as competências do presidente além das responsabilidades

administrativa e do contato permanente com o Conselho Federal de Farmácia:

XVI - definir a composição das câmaras técnicas

especializadas, as comissões assessoras temporárias e permanentes, á

exceção da tomada de contas:

RESOLVE:

Art. 1°. Constituir a Comissão para outorga da Comenda de Honra ao Mérito

Farmacêutico, conferindo as seguintes atribuições:

9 1 º Definir os critérios de seleção dos profissionais

farmacêuticos a serem agraciados pela Comenda do Mérito Farmacêutico do

CRF/MG em 2012 e submeter á aprovação da diretoria do CRF/MG;

9 2º Apresentar á diretoria do CRF/MG os nomes

selecionados e as considerações pertinentes.
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9 3º Planejar, organizar e executar a Solenidade de Outorga

da Comenda do Mérito Farmacêutico na capital e interior do Estado, se definido

for pela diretoria, podendo constituir um corpo de colaboradores internos do

CRF/MG para o bom andamento dos trabalhos;

9 4º Reunir com todos os setores necessários do CRF/MG

para executar suas ações dentro dos preceitos legais que norteiam a

administração pública, tendo a autonomia na tomada das decisões;

Art. 3°. A comissão será constituída por profissionais farmacêuticos e terá a

seguinte composição:

Vanderlei Eustáquio Machado (Coordenador);

Ivonaldo Aristeu Gardingo (Secretário),

Arthur Maia Amaral

Bráulio César Bonoto

Gizele Souza Silva

Maria Alicia Ferrero

Sandro Aurélio Silva Brasileiro

Sebastião José Ferreira

9 1 º Em situação de impasse o coordenador dos trabalhos

terá o voto de decisão, mesmo tendo votado anteriormente.

Art. 4°. O mandato desta comissão temporária será igual ao da diretoria,

permitida a recondução de seus componentes.

Art. 5°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e revoga as

disposições em contrário.
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Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2011.

Conforme as atribuições concedidas pela Portaria 151/2011 do CRF/MG á Comissão

para outorga da Comenda de Honra ao Mérito Farmacêutico, vimos por meio deste

apresentar aos colegas farmacêuticos as diretrizes para a outorga e convidar a todos

para participar do processo:

CRITÉRIOS PARA OUTORGA DA COMENDA DO MÉRITO FARMACÊUTICO 
CRF/MG 2012:

1.0 - Deverão ser agraciados aqueles profissionais farmacêuticos, inscritos e em

situação regular com o CRF/MG, pelos relevantes serviços prestados à profissão

farmacêutica, no âmbito estadual, que atuam nas diversas áreas (farmácia comunitária,

hospitalar, saúde pública, fitoterapia, manipulação, homeopatia, análises clinicas,

ensino/pesquisa, indústria farmacêutica, dentre outras);

2.0 - A Comenda será constituída de uma medalha e um diploma;

3.0 - A Comenda do Mérito Farmacêutico será sempre em grau único, não existindo

nenhum tipo de diferença do teor e aspecto visual.

4,0 - Os indicados à Comenda do Mérito Farmacêutica serão analisados pela

Comissão constituída conforme Portaria nº. 151/2011. com absoluta imparcialidade,

considerando:

4.1 - a concretização de um sistema de mérito, capaz de ressaltar conduta,

desempenho e produção, como feitos marcantes de contribuição à profissão

farmacêutica;

4.2 - tenham reconhecidas, práticas de serviços louváveis e de virtudes cívicas.

contribuído para o crescimento e fortalecimento da profissão farmacêutica;

4.3 - que sejam autores ou co-autores de projetos científicos e sociais;

4.4 - diretores de instituições de ensino, professores universitários e cargos

equivalentes;
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4.5 - sejam detentores de cargos públicos legislativos, executivos, gestores

municipais, estaduais;

4.6 - diretores, gerentes de empresas e instituições particulares que tenham

contribuído com projetos para a projeção e universalização das ações

farmacêuticas, imbuídos na garantia do acesso da população aos serviços e ao

profissional farmacêutico;

4.7 - a relevância de principios éticos, culturais e cientificos, nas diferentes

práticas profissionais, particularizadas e contextualizadas;

4.8 - a inquestionável importância da promoção de ações construtivas e

exemplares, no âmbito das relações interpessoais e intersociais;

4.9 - a valorização do saber farmacêutico em constante aprimoramento

articulado com a Sociedade;

4.10 - A valorização dos expoentes da profissão, como estimulo à qualidade e

ao reconhecimento do exercicio profissional;

4.11 - O imperativo da Sociedade moderna de tornar evidentes e explícitos fatos

e construções memoráveis, como processo informativo e formativo.

5.0 - Não deverão ser indicados à comenda, profissionais que, observados os

princípios da ampla defesa:

5.1 - tiverem cometido atos contrários à dignidade, à moralidade da profissão

farmacêutica, da sociedade, desde que apurados e confirmados em

investigação;

5.2 - tenham sido condenados pela justiça brasileira ou estrangeira em qualquer

foro, por crime contra a integridade e a soberania nacional, ou atentado contra o

erário, as instituições e a sociedade;

5.3 - tenham sofrido penalidades do Código de Ética Farmacêutica;

5.4 - estejam em débito financeiro com o CRF/MG;

5.5 - tenham sido condenados por ação de indenização por dano moral cometido

pela empresa ou instituição da qual eram ou são Responsáveis Técnicos.

6.0 - Processo de indicação:

6.1 - Entrar no site do CRF/MG: www.crfmg.org.br;

6.2 - Acessar a área restrita do profissional farmacêutico;
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6.3 - Caso não seja cadastrado, clicar na opção "ainda não sou cadastrado";

ttM:IlIçAo

-
O;gite o cédlgo do ;."�.m

F 9C

6.4 - Clicar na opção "Eventos";

6.5 - Escolher "Indicação ao Mérito Farmacêutico";

6.6 - Preencher todos os campos de identificação e o formulário de indicação;

6.7 - Aceitar as condições apresentadas neste documento e imprimir;

6.8 - Finalizar o processo de indicação;

6.9 - O processo terá inicio em 03-12-2011 e término em 11-12-2011;

6.10 - Todas as indicações serão analisadas pela Comissão para outorga da

Comenda de Honra ao Mérito Farmacêutico e serão selecionados os nomes

para apreciação da Diretoria do CRF/MG;

6.11 Os colegas que serão agraciados serão comunicados e após aceitação por

parte dos mesmos, os nomes serão divulgados no site da entidade.

Atenciosamente

Comissão para outorga da Comenda de Honra ao Mérito Farmacêutico - 2012

Farm. VANDERLEI EUSTÁOUIO MACHADO

Coordenador da Comissão
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