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Deliberação 02/2012 

 

 

NORMAS PARA CONDUÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DO CRF/MG 

 

 

 

Art. 1º - O Plenário do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, em 

cumprimento do disposto no Artigo 10 da lei 3.820 de 11 de novembro de 1960 combinado com 

Artigo 2º, X da Deliberação nº 19/2009, reger-se-á em suas reuniões por este regulamento. 

  

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 2º - As Reuniões Plenárias serão Ordinárias quando fixadas no calendário anual aprovado no 

início de cada exercício, ou Extraordinárias quando fixadas excepcionalmente.  

 

Art. 3º - As Reuniões Plenárias Ordinárias independem de convocação, valendo a aprovação do 

calendário anual como ciência inequívoca, devendo qualquer alteração ser submetida à Plenária. 

 

Parágrafo Único - A pauta dos trabalhos e informações se for o caso, cópia dos documentos 

relativos aos assuntos que serão debatidos em cada Reunião Plenária serão encaminhados 

antecipadamente, por meio eletrônico. 

 

Art. 4º - Não será permitida discussão de assuntos não consignados na pauta, podendo os  

Conselheiros, antecipadamente, solicitar por escrito em até 48 horas de antecedência. 

 

Art. 5º - Não será admitido o julgamento de matéria cujo Relator não esteja presente na reunião 

plenária, salvo melhor juízo do Plenário. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS REUNIÕES PROPRIAMENTE DITAS 

 

 

Art. 6º - A direção dos trabalhos do Plenário do CRF/MG cabe ao seu Presidente, e, em suas 

faltas ou impedimentos, ao Vice-Presidente. 

 

Art. 7º - Não poderão, ao mesmo tempo, se afastar do Plenário o Presidente e o Vice-Presidente; 

em caso de afastamento este passará a direção dos trabalhos àquele, registrando-se o fato, em 

caso de afastamento definitivo da reunião, na ata da sessão.  

 

Art. 8º - As Reuniões Plenárias somente serão instaladas com a presença de, no mínimo, dois 

membros da Diretoria, bem como metade mais um de seus membros efetivos. 

 §1 º - No início das reuniões o Conselheiro Secretário-Geral procederá a chamada nominal, 

fazendo os apontamentos necessários para constar da ata 

§2º - Não poderão se afastar da sessão do Plenário mais que dois membros da Mesa Diretora. 

§3º - A qualquer momento em que se constatar a falta de quorum a reunião será suspensa.  

 

Art. 9º - As reuniões deverão observar a seguinte ordem:  

I – Discussão e aprovação da Ata de Reunião Plenária Anterior; 

II – Aprovação da pauta dos trabalhos e votação de novas propostas; 

III – Deliberações/Decisões tomadas; 

 IV - Informes pelo Presidente e abertura para informes dos Conselheiros. 
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Parágrafo Único - A ordem dos trabalhos em pauta, somente poderá ser alterada pelo Plenário. 

 

 

Art.10 - Os Conselheiros farão uso da palavra respeitando-se sempre a ordem de inscrição, com 

exceção do Presidente. 

 

Art. 11 - Cada Conselheiro usará a palavra por 03 minutos para a exposição de sua matéria, 

podendo fazê-lo novamente, no caso de réplica, pelo mesmo prazo. 

 

Art. 12 - Encerrada a discussão e iniciada a votação, nenhuma interrupção será tolerada, salvo 

para apreciação de questões de ordem. 

 

Art. 13 - Qualquer matéria, uma vez votada, não mais será objeto de discussão. 

 

Art. 14 - Será considerada aprovada a matéria que obtiver a maioria simples dos Conselheiros, 

ressalvados os casos de “quorum” especial previstos no Regimento Interno. 

 

Art. 15 – As atas das reuniões plenárias serão redigidas de forma sucinta, contendo as decisões 

aprovadas em plenário e serão rubricadas e assinadas pelo Presidente, Secretário Geral e suas 

cópias enviadas ao Conselho Federal de Farmácia, aos Conselheiros Regionais e ao Conselheiro 

Federal do respectivo Regional. 

 

Art. 16 - Qualquer funcionário do CRF/MG poderá fazer uso da palavra em Plenário, por 

solicitação de Conselheiro ou da Mesa Diretora e para o fim de prestar esclarecimentos sobre 

matéria em discussão. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA PRESENÇA E HORÁRIO 

 

Art. 17 - O horário do início da reunião será escrupulosa e rigorosamente obedecido, sendo dada 

uma tolerância máxima de 60 minutos para instalação dos trabalhos. 

 

Parágrafo Único - Apesar do prazo de tolerância indicado no item anterior, havendo número legal, 

a sessão será instalada com os Conselheiros presentes. 

 

Art. 18 - Vencido o prazo de tolerância estabelecido no artigo anterior e não havendo número 

legal para instalação, a Plenária será cancelada, devendo nova data ser designada e procedida 

nova convocação. 

 

Art. 19 - As ausências deverão ser comunicadas por escrito e serão examinadas, para efeito de 

serem justificadas, pelo Plenário. 

 

Art. 20 - Instalados os trabalhos com a participação de Conselheiro Suplente, e comparecendo, 

posteriormente, o Efetivo, este somente se integrará aos trabalhos da Plenária, após decidida a 

matéria cujo julgamento já se iniciara. 

 

CAPÍTULO IV 

DO JULGAMENTO DE PROCESSOS 

 

Art. 21 - Quando se tratar de julgamento de processo disciplinar ético, a sessão será reservada à 

participação, além do indiciado e/ou de seu advogado, somente dos Conselheiros membros do 

Plenário, Conselheiro Federal Efetivo e Suplente, e, de funcionários do CRF/MG que do processo 

devam conhecer, competindo-lhes guardar absoluto sigilo acerca das discussões. 
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Art. 22 - Ao indiciado, requerente ou ao procurador regularmente constituído será admitida a 

sustentação oral nos limites de tempo fixados no Artigo 11. 

 

Art. 23 – O pedido de vista da matéria por qualquer Conselheiro suspenderá seu julgamento ou 

votação. A vista concedida retira-a de pauta e a remete, via Secretaria, ao requerente que a trará 

para julgamento na Reunião Plenária seguinte. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24 - As sessões do Plenário serão abertas à participação de qualquer profissional registrado 

no CRF/MG, bem como acadêmicos de Farmácia, assegurado o direito à voz a critério do 

Plenário, exceto quando se tratar de apreciação de matéria ético-disciplinar. 

 

Art. 25 - Os casos omissos deverão ser resolvidos pelo Plenário do CRF/MG, que poderá a 

qualquer tempo examinar proposta de alterações destas Normas, desde que encaminhadas por 

escrito para discussão e aprovação. 

 

Art. 26 - Estas Normas entram em vigor na data da aprovação pelo Plenário do CRF/MG e 

revogam as disposições em contrário. 

 

 

 

(Aprovada em 30/03/2012 – 3ª Reunião Plenária Ordinária de 2012) 


