
 
 
 

PORTARIA 2495/2018 

Ementa: Dispõe sobre as responsabilidades e prazos para disponibilização das informações 

no Portal da Transparência do CRF/SC 

 

A Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF-SC, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 3820, de 11 de novembro de 1960  e 

Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

Artigo 1º - O acesso a informações de que trata esta Portaria destina-se a assegurar, em 

conformidade com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e com os princípios 

do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, o direito fundamental de acesso a 

informações, a ser garantido com observância aos princípios da Administração Pública 

e com as seguintes dieretrizes: 

I- observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II- divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações; 

III- utilização de meios de comunicação proporcionadas pela tecnologia da 

informação; 

IV- fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração do 

CRF/SC; 

V- desenvolvimento o controle social da administração do CRF/SC. 

Parágrafo único. Na observância das diretrizes previstas neste artigo adotar-se-à, 

como princípio, a divulgação de quaisquer informações e, como exceção, a 

classificação dessas como sigilosas ou privadas, privilegiando a transparência ativa e 

divulgando, independentemente de requerimento, as informações públicas 

produzidas. 

Artigo 2º - O responsável pelo Departamento de Informática deverá manter, no endereço 

eletrônico do  CRF/SC, Portal da Transparência atualizado mensalmente, até o último 



 
 
 

dia do mês seguinte aos dados a que se refere, contendo as informações exigidas 

pela legislação federal reguladora do acesso a informações. 

Artigo 3º – O levantamento das informações a serem publicadas nas seções do Portal, abaixo 

relacionadas, competem: 

I- Institucional: ao assessor de gestão; 

II- Legislação: ao chefe do Departamento de Registros; 

III- Planejamento: ao assessor de gestão; 

IV- Finanças: ao chefe do Departamento Financeiro; 

V- Licitações, contratos e convênios: ao presidente da Comissão de Licitações; 

VI- Gestão de Pessoas: ao chefe do Departamento de Recursos Humanos e Pessoal; 

VII- Dúvidas ou perguntas frequentes: ao chefe do Depratamento de Ética e 

Orientação Farmacêutica; 

VIII- Registro do Pedido de Acesso a Informações: ao assessor de comunicação. 

Artigo 4º- Os responsáveis mencionados no artigo anterior deverão encaminhar à Chefia do 

Departamento de Informática as informações que lhes competem até o dia 20 do mês 

posterior aos dados a que se refere. 

Artigo 5º- As informações que até a data desta Portaria ainda não estiverem atualizadas no 

Portal devem ser encaminhadas para publicação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis. 

Artigo 6º- Esta Portaria passa a vigorar a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições 

em contrário. 

Florianópolis, 16 de abril de 2018. 

 

Farm. Karen Berenice Denez 

Presidente 


