
 
 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete da Presidência 

 

PORTARIA Nº 038/2022 

 

Ementa: Instaura Processo Administrativo 

Disciplinar e nomeia a comissão processante 

 

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 

CRF/MG, no regular exercício de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 11 da Lei 

3.820/60; 

 

Considerando a Deliberação nº. 02/2017, que regulamenta o Procedimento Disciplinar do 

CRF/MG; 

 

Considerando os Princípios da impessoalidade, da Moralidade e da Legalidade; estes 

estabelecidos no artigo 37 da Constituição da República; 

 

Considerando as constantes reclamações recebidas pela Ouvidoria do CRF/MG;  

 

Considerando o recebimento de Ata Notarial apresentada ao CRF/MG em razão do 

tratamento dado pela Fiscal Farmacêutica;  

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Instaurar processo administrativo disciplinar destinado à apuração da conduta da 

Fiscal Farmacêutica Cláudia Leite de Araújo, Matricula nº 013, em relação aos fiscalizados, 

quando e no exercício da fiscalização, em relação ao tratamento dado aos colegas de 

trabalho, bem como insubordinação praticada em face da gerência imediata, que, 

supostamente, violam o disposto no art.2º, incisos IV, V, VIII, XVI, XVIII e XIX, e art.3º, incisos 

IX, X e XVI, da Deliberação nº 02/2017. 
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Artigo 2º - A Comissão do processo administrativo será composta pelos empregados públicos 

abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro: 

I – Hélida Marques Abreu Silva. 

II – Manuela Vasconcellos Bandeira. 

III – Carlos Cesar Queiroz E Silva. 

 

Artigo 3º. Fica determinado o início das atividades no prazo de 10 (dez) dias da publicação 

do extrato desta Portaria em Diário Oficial da União, devendo a conclusão ocorrer no prazo 

de 120 (centos e vinte dias), podendo ser admitida a prorrogação da conclusão, quando as 

circunstâncias assim o exigirem. 

 

Artigo 4º. Determinar, a teor do disposto no artigo 24, anexo I da Deliberação Nº 02/2017, o 

afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da 

remuneração, o qual poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus 

efeitos, ainda que não concluído o processo administrativo. 

 

Artigo 5º. Determinar a apuração dos seguintes pontos: 

I – Ouvidoria referente à notificação nº 00356788M;  

II – Ata notarial;  

III – Suposta falta de urbanidade com os funcionários do CRF/MG; 

IV – Suposta insubordinação praticada em face da gerência imediata; 

V – Suposto descumprimento das normas internas; 

VI – Suposto abuso de autoridade e suposta falta de urbanidade no exercício da atividade de 

fiscalização profissional. 

 

Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga o inteiro teor da 

portaria nº 26/2022. 
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Gabinete da Presidência do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, 23 de 

fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Farm. Júnia Célia de Medeiros 

Presidente  


