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O Balanço Socioambiental solidifica o compromisso da entidade 
nas ações de responsabilidade socioambiental, tornando-
se evidente o papel do CRF/MG como fator de proteção da 
sociedade no cenário nacional e internacional.

Embora o modelo de Balanço Socioambiental não seja regula-
mentado, sua estrutura pode ser utilizada como base de orien-
tação para as empresas públicas e privadas que desejam adotá-lo. 
Este documento pretende tanto contribuir para a estratégia de 
ações a serem desenvolvidas como demonstrar os passos essen-
ciais a serem dados para a construção de uma importante ferra-
menta de gestão.

No primeiro mandato à frente do Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais, a diretoria 2018/2019 incorporou à 
cultura organizacional desta entidade a publicação do Balanço 
Socioambiental.

Por meio das páginas a seguir, é possível conhecer o CRF/MG 
mais a fundo, seus projetos e realizações, assim como sua missão 
e o papel que exerce no Sistema Conselho Federal de Farmácia 
– CFF/CRF.

As atividades desenvolvidas pelo CRF/MG, pautadas nos três 
pilares – Registro, Fiscalização e Desenvolvimento Profissional – 
ressaltam o valor do profissional farmacêutico para a sociedade 
e acima de tudo corroboram pela causa da saúde para todos 
com qualidade.

Zelando por um constante aprimoramento e transparência, 
apresentamos o trabalho desenvolvido pelo CRF/MG em prol 
da classe farmacêutica durante o ano de 2018.

apReSentação
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Realizações e transparência foram os dois grandes pilares do CRF/MG em 2018. Realizamos 

muito, sempre com o objetivo de levar mais conquistas para a classe farmacêutica. Além 

disso, ampliamos todos os canais de comunicação, a fi m de sermos transparentes com 

aqueles que fazem girar as ações e acima de tudo, com aqueles que almejam uma repre-

sentação efi caz.

Neste difícil ano, marcado pela crise econômica em todo o país, mas especialmente em 

nosso Estado, estamos felizes em dizer que conseguimos, com muito esforço, fazer mais e 

melhor.

implementamos projetos de capacitação que levam conhecimento para todo o interior, 

por meio do Capacifar e simpósios. Empenhamos-nos para nos fazer presentes nas seis 

regionais. Ouvindo, debatendo e trocando experiências. Sonho antigo de nossa categoria 

que sempre desejou ter uma diretoria mais próxima. 

Realizamos novos eventos e fomos parceiros e outros muitos, foram no total de 27 cidades 

atendidas e 4990 vagas ofertadas, que levaram conhecimento técnico para centenas 

de farmacêuticos. incentivamos ainda que os participantes pudessem fazer belas ações 

sociais, doando caixas de leite, material de higiene pessoal e fraldas que foram entregues 

para instituições que cuidam de idosos. 

Revisamos antigas iniciativas, aprimoramos ações já existentes e lançamos outras, como 

a implementação de uma grande rede de atendimento on line, onde o profi ssional pode 

acessar o chat para esclarecimento de dúvidas, agendar o atendimento na data e horário 

que melhor lhe convier. 

Estamos em constante diálogo com entidades parceiras, entidades de ensino, empresas 

do ramo farmacêutico, órgãos fi scalizadores como; Ministério Público, Controladoria Geral 

da União, parlamentares e Casa Civil desejando que essa parceria entre o Conselho e sua 

categoria, bem como com toda a sociedade civil, renda ainda mais frutos. 

fala da pReSidente

YULA MEROLA
Presidente Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais
YULA MEROLA
Presidente Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais
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peRfil do SiStema 
No âmbito da autarquia, foram 25.396 mil profissionais farmacêuticos inscritos, 8.662 
Drogarias, 977 Farmácias Privativas 1.395 Farmácias Públicas e outras modalidades, sendo 
no total 16.307 estabelecimentos cadastrados.

GeStão inStitUcional

conselho regional de farmácia de minas gerais 

Criado em 5 de julho de 1961, pela Resolução nº 2 do Conselho Federal de Farmácia, 
iniciou suas atividades em 23 de agosto do mesmo ano, com a posse da primeira diretoria. 

O CRF/MG zela pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina dos que praticam 
atividades farmacêuticas em Minas Gerais. Como ações complementares, promove ativi-
dades que visam contribuir para a melhoria da Saúde Pública e da Assistência Farma-
cêutica, estimulando a unidade da categoria e executando programas de atualização e 
capacitação profissional. 

PLENÁRIO
18 Conselheiros efetivos e 3 suplentes

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CRF/MG

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
3 Conselheiros efetivos, exceto diretores

CÂMARAS TÉCNICAS
3 Conselheiros efetivos e 1 diretor

GERÊNCIAS EXECUTIVAS

SEÇÕES DO CRF/MG 
Sul (Pouso Alegre), Norte (Montes Claros), Leste (Governador Valadares), Triângulo (Uberlândia), Zona da Mata (Juiz de Fora) e Vale do Aço (Ipatinga)

ASSESSORIAS DA DIRETORIA
Ass. de Diretoria, Ass. Técnico Farmacêutico e Ass. Imprensa

CONTROLADORIA E AUDITORIA INTERNA

COMISSÕES ASSESSSORAS
Mínimo de 3 e máximo de 5 farmacêuticos 

GERÊNCIA
INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA
DO SERVIÇO

DE FISCALIZAÇÃO, 
ORIENTAÇÃO

E ÉTICA

GERÊNCIA
JURÍDICA

GERÊNCIA
DE SERVIÇOS

DE INSCRIÇÃO
E REGISTRO

GERÊNCIA
DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO

GERÊNCIA
DE RECURSOS HUMANOS

GERÊNCIA
DE ORÇAMENTOS, FINANÇAS

E CONTABILIDADE

DIRETORIA
Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral e Tesoureiro
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O CRF/MG está presente nas seguintes cidades com suas seções: 

•	Governador Valadares

•	 ipatinga

•	Montes Claros

•	Pouso Alegre

•	Uberlândia 

•	 Juiz de Fora

triÂngulo mineiro
Uberlândia

norte de minas
Montes Claros

sede
Belo Horizonte

Zona da mata
Juiz de Fora

sul de minas
Pouso Alegre

Vale do aÇo
ipatinga

leste de minas
Governador 
Valadares

Previsto na lei n.º 11.160/05, o Plenário da entidade é composto por 15 (quinze) conse-
lheiros efetivos e 3 (três) conselheiros suplentes.

funcionários

99
conselheiros efetivos

e suplentes

18
fiscais

23
Prestadores 
de serviço

11
estagiários

14
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comiSSõeS peRmanenteS

comissão de tomada de contas

Responsável por analisar as receitas, despesas e balanços contábeis. Formada por conse-
lheiros regionais, é eleita a cada dois anos.

comissão de ética

Responsável pela instrução dos processos éticos instaurados pelo CRF/MG. Formada por 
farmacêuticos voluntários nomeados pela presidência.

comissão de assistência Profissional

Responsável pela avaliação dos pedidos de assistência financeira feitos por farmacêuticos, 
conforme os critérios adotados para esse fim.

comissões assessoras

Criadas para dar suporte técnico à diretoria, estudando, opinando, desenvolvendo e 
propondo melhorias nas áreas de atuação da Farmácia.

•	Comissão Assessora de Análises Clínicas, Citologia e Qualidade; 

•	Comissão Assessora de Distribuidora, logística e transporte; 

•	Comissão Assessora de Ensino; 

•	Comissão Assessora de Farmácia Clínica; 

•	Comissão Assessora de Farmácia Comunitária e Drogaria; 

•	Comissão Assessora de Farmácia de Manipulação, Cosmetologia e Estética; 

•	Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar, Oncologia e Nutrição Clínica; 

•	Comissão Assessora de indústria; 

•	Comissão Assessora de Práticas integrativas e Complementares; 

•	Comissão Assessora de Saúde Coletiva.

As Comissões Assessoras realizam reuniões bimestrais e durante o ano de 2018 desenvol-
veram os itens listados abaixo. 

•	 Fórum

•	Palestras

•	 Simpósios

•	Projeto de integração ViSA X CRF/MG

•	Cartilhas

•	Escritura de conteúdos técnicos para 
Deliberações

•	Revista Científica

•	 Formulação de pesquisas
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política de GeStão de peSSoaS
Soluções que proporcionam condições adequadas ao desenvolvimento, valorização e 
retenção de talentos são adotadas pela política de gestão do CRF/MG.

Com essa premissa, as lideranças procuram adotar modelos de gestão em ambientes de 
trabalho capazes de motivar e comprometer as pessoas com os objetivos organizacionais 
visando ao desenvolvimento das competências profissionais e ao alcance das metas da 
entidade.

Em dezembro de 2018, o quadro funcional do CRFMG era formado por 99 colaboradores, 
sendo: 

•	 85  funcionários efetivos, 

•	 14 estagiários, 

•	 11 prestadores de serviços terceirizados, (contratados para as áreas de asseio e 
conservação, segurança, apoio logístico e administrativo), capacitados para desen-
volver trabalhos relacionados aos diversos projetos da instituição em prol da classe e 
da sociedade.

menor aprendiz

O Programa Aprendiz legal – voltado para a preparação e a inserção de jovens no mercado 
de trabalho (lei n.º 10.097/00) – cumpre importante papel social, contribuindo com o 
desenvolvimento profissional de jovens aprendizes. 

O CRF/MG acredita que a responsabilidade compartilhada com o Estado, a sociedade e a 
família propicia a inserção dos jovens no mercado de trabalho e fortalece a sua condição 
de cidadania. Em 2018, foram contratados três menores aprendizes.

estagiários

O CRF/MG, em mais uma ação de inclusão social, estimula a inserção, no mercado de 
trabalho, do jovem estudante de várias áreas de conhecimento. Em dezembro de 2018, 
atuavam no Conselho 14 estagiários.

educação

As iniciativas em Educação foram fundamentais para o fortalecimento do CRF/MG. Além 
de atualizar e aperfeiçoar as habilidades técnicas dos funcionários, o treinamento traz 
grande retorno para o profissional e para a instituição.

tais iniciativas mostram que o CRF/MG vem confirmando o seu compromisso de contribuir 
para o aprimoramento pessoal e profissional de seus colaboradores. 
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auxílio-educação

Atento ao desenvolvimento profissional e pessoal de seus funcionários, o CRF/MG subsidia 
50% do valor da mensalidade de cursos de pós-graduação ou outros cursos de qualificação 
voltados para a atividade fim do conselho.

saúde, segurança no trabalho e Qualidade de Vida saúde e bem-estar

Com o objetivo de promover o bem-estar e o aumento da qualidade de vida do corpo 
funcional, o CRF/MG oferece aos seus colaboradores, plano de saúde e odontológico, 
licença-acompanhante, licença-paternidade de 20 dias, licença-aniversário, auxílio-alimen-
tação e refeição, entre outros.

Plano de cargos e salários (Pcs)

Além de contribuir para a política de recursos humanos, o PCS prima pela normatização 
das relações de trabalho entre o CRF/MG e seus colaboradores.

O PCS disponibiliza uma série de alternativas que permitem ao gestor administrar os 
recursos humanos do CRF/MG de forma estimulante e competitiva, valorizando o conheci-
mento, a competência e o desempenho da força de trabalho.

avaliação de desempenho 

O CRF/MG tem  modelo de avaliação de desempenho baseado na gestão por compe-
tências. trata-se de um sistema dinâmico, que tem como referência a estratégia da entidade 
para direcionar as ações de desenvolvimento, gestão de carreira, desempenho e desenvol-
vimento das competências técnicas, comportamentais e gerenciais, necessárias ao alcance 
dos objetivos estratégicos.
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planejamento eStRatéGico 
Aspirando ao aperfeiçoamento da gestão, o CRF/MG desenvolveu o seu planejamento 
estratégico.

missão

Zelar pela ética, qualificar, defender e servir a profissão farmacêutica, a fim de promover a 
sua valorização perante a sociedade, garantindo benefícios à saúde pública.

Visão

 Servir de mediador na integração entre o profissional farmacêutico e a sociedade, promo-
vendo o seu reconhecimento como agente acessível de saúde pública.

Valores
•	Ética - legalidade 

•	 imparcialidade - impessoalidade 

•	 Justiça - Moralidade 

•	 transparência - Publicidade 

•	 inovação - Eficiência /Diretrizes

•	 Fortalecer a imagem do CRF e do profissional de Farmácia na sociedade.

•	Acompanhar e elaborar normas de interesse da profissão, bem como da sociedade.

•	Aperfeiçoar o registro e a fiscalização.

•	 Fomentar a Educação Profissional Continuada.

•	Ampliar a participação política e social do farmacêutico.

•	Modernizar e aperfeiçoar a gestão

redesenho de Processos

Com o objetivo de melhorar o fluxo das atividades, o CRF/MG deu prosseguimento ao 
trabalho de redesenho de processos. 

A seguinte área foi contemplada: Controladoria. A fim de zelar pelo bom desempenho 
administrativo, desenvolvendo sistemas e metodologias que proponham modelos geren-
ciais que aperfeiçoem o desempenho das áreas, fornecendo informações para os gestores 
que auxiliam na tomada de decisões.
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orçamento

Acompanhamento do orçamento previsto e aprovado, bem como sua fidedigna execução. 
Para o exercício de 2018 estava previsto a receita de R$ 29.670.181,70, dos quais conseguiu 
se arrecadar R$ 28.640.014,71 (96,53%). Embora o impacto fosse significativo, todas as 
obrigações foram cumpridas e com os ajustes necessários. Em 2018, a receita orçamentária 
fechou com resultado positivo de R$ 2.424.129,24

Política da Qualidade

Estabelecer padrões de normatização, orientação e controle das ações relacionadas ao 
Registro e à Fiscalização do exercício da profissão, primando pelo desenvolvimento profis-
sional e visando à melhoria contínua e à eficiência.

a Política de Qualidade:

•	Assegurar a melhoria contínua e a otimização dos processos internos no CRF/MG, 
promovendo a excelência nos serviços e a satisfação dos públicos internos e externos, 
por meio da gestão da qualidade. 

•	Promover a capacitação e a valorização dos colaboradores, estimulando o cresci-
mento pessoal e profissional, visando habilitá-los ao desenvolvimento de suas 
atividades.

•	Proporciona a eficácia dos trabalhos realizados

•	Aprimorar canais de comunicação, estimulando a gestão e a disseminação da infor-
mação e do conhecimento, visando atender às necessidades da instituição, do profis-
sional farmacêutico e da sociedade.

•	Promover, com eficiência, ações direcionadas ao registro, à fiscalização, à normati-
zação e ao desenvolvimento da profissão farmacêutica. 

entidades de relacionamento

Com o objetivo de firmar parcerias, desenvolver novas ações, fortalecer as já existentes e 
aumentar a capacidade de participação e mediação, o CRF/MG busca a integração com 
órgãos e instituições.

As seguintes entidades são parceiras do CRF/MG: 

•	 Fundação Ezequiel Dias

•	 Fundação Biominas 

•	Centro Educacional Wenceslau Braz – Facibra

•	 ideal Soluções ltda. 
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GeStão Socioambiental
O compromisso com a sociedade, os colaboradores, os profissionais farmacêuticos e o 
meio ambiente, consolidado em uma gestão pautada na sustentabilidade e transparência, 
se reflete nas ações, nos projetos desenvolvidos pelo CRF/MG.

A gestão socioambiental no CRF/MG está fundamentada nos seguintes princípios:

•	Bom relacionamento com a comunidade e com os organismos ambientais.

•	Garantia de segurança e bem-estar dos empregados.

•	Busca do compromisso ambiental.

•	A questão ambiental como valor agregado ao negócio.

•	Contribuição para o desenvolvimento sustentável da sociedade, por meio de ações 
e projetos.

conselho sustentável 

Como órgão que representa profissionais que tem como norte o cuidado ao próximo, o 
CRF/MG se dedica a também fazer a sua parte quando se trata de responsabilidade social 
e ambiental. Além das doações recebidas nas capacitações e encaminhadas para insti-
tuições que precisam, o pensamento sustentável em relação ao nosso planeta também é 
pauta importante para a entidade.

Pensando nisso, em 2018, foi criada a campanha Conselho Sustentável, para incentivar 
colaboradores e farmacêuticos que frequentam as unidades do CRF/MG sobre a impor-
tância da sustentabilidade. Nossos funcionários receberam canecas personalizadas para 
reduzir o uso de copos descartáveis para água e café. 

Foram aplicados adesivos nas lixeiras, verdes para “Reciclável” e vermelhos para Não 
Reciclável”, orientando colaboradores e visitantes sobre 

o descarte correto do lixo. Em cada andar, cartazes informativos explicam quais são os 
resíduos mais comuns, que podem ser reciclados ou não.

Pesquisa Perfil farmacêutico

A gestão 2018/2019 do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais vem buscando 
empreender uma ação pautada em debates e encaminhamentos radicalmente compro-
metidos com o aperfeiçoamento da profissão farmacêutica em Minas. Nesse contexto 
tornou-se imprescindível desenvolver uma pesquisa que atualizasse informações sobre o 
farmacêutico e o seu contexto de trabalho e social.

A pesquisa, voltada para os profissionais inscritos no Conselho, englobou tópicos como 
faixa salarial e remuneração, área de atividade farmacêutica, nível de formação acadêmica, 
dentre outros. As perguntas foram direcionadas por regiões de Minas Gerais para que os 



13

conselho regional de farmácia de minas gerais | RelatóRio Socioambiental 2018

dados resultassem não só de forma global, de acordo com o Estado como um todo, mas 
também através de segmentações. 

Assim, os projetos do CRF/MG, desde 2018, estão devidamente direcionados para atender 
às demandas de forma específica e mais assertiva. A pesquisa foi realizada através do site 
do CRF/MG, no Acesso Restrito.

Portal da transparência e acesso à informação

O Portal da transparência e Acesso à informação é um canal de comunicação que amplia 
as possibilidades de consultas e pesquisas, de modo que a sociedade acompanhe a gestão 
do Conselho e as ações institucionais voltadas ao profissional farmacêutico. Por meio deste 
canal, é possível obter dados sobre estrutura organizacional, execução orçamentária, 
programas e projetos, diárias e passagens, prestações de contas, licitações, contratos e 
convênios, quadro de pessoal e atos normativos.

novo sistema de atendimento 

Os farmacêuticos contam, desde março de 2018 com um suporte online para esclare-
cimento de dúvidas no site do CRF/MG. O novo chat, chamado de Sistema de Atendi-
mento ao Farmacêutico, foi implementado com o objetivo de melhorar o atendimento no 
Conselho, uma das maiores críticas da categoria à instituição. 

Com a nova ferramenta, o atendimento é feito instantaneamente por funcionários da sede 
e seções, durante todo o horário comercial. Para entrar no chat, basta informar nome, 
e-mail e selecionar o setor desejado. 

O botão fica disponível no rodapé direito do site, em verde, para profissionais interessados 
em obter informações sobre Registro e Fiscalização. Em breve, a ferramenta abrangerá 
também o setor Financeiro, contemplando todas as áreas de atendimento ao público do 
CRF/MG.

ouvidoria

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e o Conselho Regional de 
Farmácia para receber reivindicações, consultas e sugestões referentes aos diversos 
serviços prestados pelo CRF/MG.

 As demandas são recebidas pelo site, por meio de preenchimento de dados ou pelo canal 
Fale Conosco.

A Ouvidoria recolhe as informações; acompanha o andamento do atendimento solicitado; 
e emite resposta ao cidadão, contribuindo, assim, para a melhoria da gestão e, consequen-
temente, para a satisfação da sociedade.
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Em 2018, foram recebidos 313 formulários, sendo que 50% são referentes aos assuntos das 
áreas de fi scalização e registro. 

teia

Reativada no segundo semestre de 2018, a teia é uma ferramenta online gratuita, com 
o objetivo de tecer uma rede de possibilidades de crescimento para farmacêuticos e 
empresas. No site são encontradas oportunidades de emprego em Minas Gerais com 
comodidade, agilidade e segurança.

Na plataforma online, empresas podem cadastrar, gratuitamente, vagas de trabalho e 
estágio para farmacêuticos e estudantes de graduação, além de permitir o cadastro do 
perfi l profi ssional dos farmacêuticos, que poderão se candidatar às oportunidades dispo-
níveis. Cabe à empresa entrar em contato com o profi ssional para dar andamento à seleção. 

Até dezembro de 2018, 372 farmacêuticos se candidataram às 9 vagas cadastradas nesse 
ano.

núcleo de educação Permanente (neP)

Com o pensamento voltado para inovação de projetos direcionados à capacitação do 
profi ssional farmacêutico em todas as regiões de Minas Gerais, foi estruturado o Núcleo de 
Educação Permanente (NEP), que passou a planejar, organizar e fornecer apoio às ações de 
educação permanente. O núcleo é o responsável pelas atividades de desenvolvimento dos 
profi ssionais que atuam nos diferentes segmentos do mercado, por meio de campanhas, 
cursos, palestras, congressos e seminários de capacitação interna e externa
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capacitações 

Para direcionar todo o mapa de capacitações em todas as regiões do Estado, o                                 
CRF/MG realizou outra importante pesquisa em 2018. A pesquisa Capacifar teve o objetivo 
de identificar quais temas despertam maior interesse da categoria e as cidades onde eles 
devem ser realizados. A partir deste banco de informações, foi realizado um cronograma 
de capacitações.

Em 2018, os programas de capacitação, fóruns, debates e palestras ofereceram aos farma-
cêuticos mineiros mais de 4.900 vagas em todas as regiões do Estado, incluindo a capital. 
Debates online e fóruns estratégicos também foram elaborados pelo NEP. Ao todo 10 
eventos das duas modalidades foram realizados.

farmácia revista digital

Em 2018, a Farmácia Revista se tornou uma publicação digital. Este novo formato garante 
maior economia, afinal, edição digital não tem custos, já que o CRF/MG tem setores de 
Comunicação e tecnologia da informação preparada para desenvolvê-la. 

Com isso, eliminam-se todos os custos com impressão e distribuição. Para ter uma ideia, 
a ultima edição impressa da publicação, com tiragem de 25.000 exemplares, custou aos 
cofres do CRF/MG a quantia de R$ 82.767,62, o equivalente a R$ 3,31 por unidade. Consi-
derando a publicação de 6 edições ao ano, a economia chega a quase R$ 500.000 por ano.

É a mesma revista, ainda mais moderna e interativa, só que sem papel, sem tinta, sem 
Correios, sem gastos.
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revista científica

A revista científica do CRF/MG, “Brazilian Journal of Heath and Pharmacy” foi desenvolvida 
durante o ano de 2018, por uma equipe de farmacêuticos e assessoria técnica do CRF/MG.

A missão da revista é incentivar a publicação de trabalhos científicos desenvolvidos e reali-
zados em instituições de ensino e de pesquisa, relacionados às atividades diversas do 
profissional farmacêutico e pesquisadores e de profissionais atuantes em áreas afins.

Depois de um longo estudo de viabilidade, desde janeiro de 2019, a plataforma e o site 
estão ativos. Assim, baseados na premissa de que a pesquisa de hoje é prática no futuro, 
o CRF/MG vem contribuindo para a maior integração da academia com a atuação profis-
sional na saúde.

solidariedade a quem mais precisa

Buscando o aprimoramento na atuação a promoção à saúde e a qualidade de vida da 
população, o CRF/MG vem fazendo a sua parte e colaborado para a manutenção de 
projetos sociais e organizações filantrópicas em diversas regiões de Minas Gerais, através 
da arrecadação de doações nos eventos realizados pelo Conselho.
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sms para dar informes rápidos 

Desde maio de 2018, os farmacêuticos têm recebido mensagens de texto com avisos 
rápidos diretamente em seus celulares, facilitando o acesso aos avisos. As mensagens são 
personalizadas com o nome do farmacêutico e disparadas de acordo com a abrangência 
da informação, podendo chegar aos 22 mil telefones cadastrados no banco de dados do  
CRF/MG. Esta é mais uma ferramenta de acompanhamento dos serviços que o farma-
cêutico busca no Conselho, evitando a necessidade de ligações telefônicas ou envio de 
e-mails.

certidão de regularidade online gratuitamente

Por meio da deliberação 10/2018, desde agosto de 2018, é possível emitir a Certidão de 
Regularidade técnica (CRt) pela internet, gratuitamente. A Deliberação nº10/2018, que 
dispõe sobre a regulamentação da CRt via web foi aprovada pela 4ª Reunião Plenária 
Ordinária de 2018, no dia 18 de maio.

Ao mesmo tempo em que facilita o acesso ao documento, o procedimento online garante 
a segurança das informações e elimina os custos com a CR para os estabelecimentos, e 
reduz as despesas com esse procedimento para o CRF/MG. Deste modo, só fica obriga-
tório o pagamento dos custos correspondentes para os profissionais que necessitarem do 
documento em papel especial padronizado, fornecido pelo Conselho Federal de Farmácia.

seções de casa nova

As seções CRF/MG em Norte de Minas, Vale do Aço, leste de Minas, Sul de Minas e 
triângulo Mineiro funcionam em novas instalações. As mudanças de endereço começaram 
em junho de 2018 e foram pensadas a fim de priorizar o conforto e o atendimento aos 
profissionais que utilizam os serviços do Conselho, independente da cidade, mantendo um 
padrão condizente com a sede na capital.

confira abaixo o endereço das novas seções:

leste de minas 
Rua Sete de Setembro, 2716 (Edifício Medical Center) - sala 904
Centro - Governador Valadares/MG - CEP: 35.010-171 

Vale do aço 
Rua Vinhático, 15 (Edifício Horto Office) - sala 905
Bairro Horto - ipatinga/MG - CEP: 35.160.317 

norte de minas 
R. Correia Machado, 1025 - salas 403/404
Centro - Montes Claros/MG - CEP: 39.400-090 
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sul de minas 
Praça João Pinheiro, 194, sala 101
Centro - Pouso Alegre - MG - CEP: 37.550-191 

triângulo mineiro 
Av. Benjamim Magalhães, 1014
Bairro tibery - Uberlândia/MG - CEP: 38.405-040

redução do valor do jeton

Considerando as restrições orçamentárias para este ano, foi aprovado em dezembro de 
2018, a Deliberação 24/2018, que dispõe sobre o pagamento de jetons e diárias pelo     
CRF/MG. 

A norma estabelece o congelamento do valor da diária praticada em 2018 e a redução 
de R$ 84,00 no valor dos jetons para o ano de 2019, além do fim do acúmulo dos dois 
benefícios para diretores e conselheiros, que terão que optar entre o recebimento de um 
ou outro. 

Em 2018, mesmo antes de a nova Deliberação ser aprovada, o CRF/MG já havia verificado 
uma redução de 46% nos custos com diárias e jetons, se comparado com 2017. Com os 
novos valores, a serem praticados a partir de 1º de janeiro de 2019, a redução será ainda 
mais significativa, promovendo uma importante economia para os cofres do Conselho. 

congelamento da diária em r$ 284

comparativo de despesas

exercício financeiro r$ em 2016 r$ em 2017 r$ em 2018

jeton Plenária 58.319,20 70.793,00 50.116,00

diretoria 47.573,00 37.079,50 21.692,00
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balanço em dados

Em 2018, a prioridade da Gestão 2018/2019 foi rever os procedimentos e contratos adminis-
trativos em busca da otimização dos investimentos e preservação do patrimônio público. 
Ao todo, a redução de custos representou uma economia de 28,55% em relação ao que foi 
gasto em 2017, o equivalente a R$ 10.423.242,96.

Os contratos com Pessoas Jurídicas custaram R$ 499.064,14 menos que no exercício 
anterior. Neste caso, a redução foi de 13,20% em relação às despesas da mesma natureza, 
em 2017. 

Os gastos com salários dos colaboradores do CRF/MG também caíram R$ 645.668,35 em 
2018, se comparado com o ano anterior. A economia, de 7,46%, foi motivada pela redução 
do quadro de funcionários, incluindo comissionados. Apesar da diminuição de pessoal, 
nenhum serviço do CRF/MG foi comprometido e nenhum direito trabalhista deixou de ser 
cumprido.

também houve redução de R$ 36.064,50 no pagamento de jetons, no mesmo período, 
representando uma economia de 33,43%.

Em 2019, a tendência de redução é ainda maior, já que os valores de jetons caíram de         
R$ 384,00 para R$ 300,00 e não houve aumento no valor das diárias, além de não serem 
mais acumulativos.
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