
 

 

PORTARIA 044/2019 
 

 
 A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS – CRF/MG, no regular exercício de suas atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei 3.820/60; 

 Considerando a previsão Constitucional disposta no artigo 37, inciso II c/c V; 

 Considerando o poder discricionário da Presidente desta Autarquia Federal 

para organização do quadro funcional do CRF/MG, conforme previsto no Regimento 

Interno, no artigo 31 inciso XVII; 

 Considerando a necessidade de aperfeiçoar, em processo permanente, a 

relação entre a categoria farmacêutica e este CRFMG, criando métodos de dissolução 

de problemas efetivos ou potenciais. 

 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Criar a Ouvidoria Geral do Conselho Regional de Farmácia do Estado de 

Minas Gerais. 

 

Artigo 2º - Serão as principais atribuições do(s) Ouvidor(es): 

 

(a) Recebimento, registro, análise e triagem das demandas recebidas; 

(b) Encaminhamento das demandas para a unidade administrativa competente, 

acompanhamento das providências e cobrança dos resultados; 

(c) Intermediação entre o demandante e unidade administrativa envolvida, em 

caso de necessidade de maior informação, ou em situações de conflito real ou 

potencial; 

(d) Informação ao demandante sobre o andamento do tratamento de sua demanda 

e, posteriormente, da resposta; 

(e) Gestão da informação referente às demandas recebidas, tratadas e 

encerradas; 

(f) Elaboração de estatísticas com dados consolidados das demandas recebidas; 



 

 

(g) Preparação de relatórios gerenciais para informação da direção do CRFMG e 

ampla divulgação externa. 

 

Art. 3º - Incumbe ainda à Ouvidoria Geral do CRF-MG: 

 

(a) Proposição de normas e procedimentos para as atividades de ouvidoria, no 

âmbito do CRFMG; 

(b) Manifestação prévia sobre atos normativos do CRFMG dirigidos ao público 

externo; 

(c) Apoio a elaboração da Carta de Serviços aos Farmacêuticos; 

(d) Promoção e capacitação dos servidores do CRFMG em temas relacionados às 

atividades da Ouvidoria; 

(e) Promoção da participação social; 

(f) Informação, sensibilização, e orientação do farmacêutico para a participação e 

o controle social; 

(g) Implementação de projetos de participação e controle social; 

(h) Realização de estudos e pesquisas; 

(i) Diagnóstico das tensões e conflitos sociais e apoiar o órgão ou entidade na 

articulação junto a órgãos e agentes externos. 

 

Art. 4º - O Ouvidor Geral será subordinado diretamente ao Presidente do CRFMG, ou, 

em sua falta, ao Vice-presidente. 

 

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga as disposições em 

contrário. 

 

Belo Horizonte, 08 de julho de 2019.  

 

 

Farm.ª YULA DE LIMA MEROLA 

Presidente do CRF/MG 


