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RESOLUÇÃO Nº 629, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016 

 

Ementa: Dá nova redação ao artigo 3º, § 1º, alínea “a”; 

ao artigo 14, inciso I, acrescendo o inciso VI; e 

acrescendo o § 1º e o § 2º ao artigo 19; da 

Resolução/CFF nº 598/14. 

 

O Conselho Federal de Farmácia (CFF), no uso de suas atribuições legais e regimentais 

previstas na Lei Federal nº 3.820/60; 

 

CONSIDERANDO que é atribuição do Conselho Federal de Farmácia expedir resoluções para 

eficiência da Lei Federal nº 3.820/60, nos termos do artigo 6º, alínea “g”; 

 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Farmácia estabelecer normas para 

garantir a unidade de ação dos Conselhos Regionais de Farmácia do país; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.000/04, que confere autonomia aos Conselhos Federais 

de Profissões Regulamentadas para regulamentação e fixação de verbas referente a diárias, jetons e 

auxílio de representação daqueles que exercem funções nos quadros da Autarquia; 

 

CONSIDERANDO os princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e 

eficiência que obrigam os entes administrativos e definem procedimentos de gestão àqueles que detêm a 

guarda de dinheiros públicos, RESOLVE: 

 

Art. 1º - Dá nova redação ao artigo 3º, § 1º, alínea “a”; ao artigo 14, inciso I e acrescendo o 

inciso VI; e acrescendo o § 1º e o § 2º ao artigo 19, da Resolução/CFF nº 598 de 7 de junho de 2014, 

publicada no Diário Oficial da União de 10/06/2014, Seção 1, páginas 85/86, nos seguintes termos: 

“Art. 3º - (...)  

a) gastos com despesa postal e serviços gráficos, inclusive em meios eletrônicos (materiais 

para mídia eletrônica, envio e manutenção de correspondência, páginas e sítios eletrônicos), apenas 

quando referentes à divulgação da prestação de contas, do relatório de gestão e de atividades atinentes 

ao mandato dos dirigentes; 

(...) 

Art. 14 – (...) 

II - para participação ou apresentação de trabalho de caráter técnico ou científico em 

congresso ou evento similar;  

 (...) 

VI – para realização de atividades atinentes e de interesse do CFF.  

Art. 19. (...) 

§ 1º – Nos casos em que haja necessidade de prévia garantia de reserva, e a referida despesa, 

considerando a locomoção, hospedagem e alimentação, não superar o valor das diárias que 

seriam concedidas ao beneficiário, poderá ser paga diretamente pelo CFF, conforme 

orçamento apresentado e expressa justificativa do gestor. 

§ 2º – Ficará sob a responsabilidade exclusiva do eventual beneficiário, suportar quaisquer 

outras despesas além daquelas previstas no parágrafo anterior.” 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 
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