
 

 

 

 

PORTARIA Nº 2587/2020 

 
 

Ementa: Dispõe sobre a suspensão do atendimento na sede e seccionais do 

CRF/SC; Institui o teletrabalho e da outras providências a serem observadas 

durante a epidemia do Covid 19. 

 

 

 

O Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de 

Santa Catarina – CRF-SC, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei nº. 3.820 de 11 de novembro de 1960 e pelo 

Regimento Interno; 

 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 

2020, que declara emergência em saúde pública de importância 

nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo 

Coronavírus (COVID 19); 

 

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, que determina que para o enfretamento de emergência de saúde 

pública de importância nacional decorrente do novo Coronavírus, 

poderão ser adotadas diversas medidas, as quais serão consideradas 

como falta justificada ao serviço público ou atividade laboral 

privada para o período de ausência decorrente da adoção de medidas 

que objetivam a proteção da coletividade; 

 

Considerando o Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

Coronavírus, e dá outras providências; 

 

Considerando a Portaria do CFF nº 29, de 17 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas internas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus, e dá 

outras providências; 

 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 

RESOLVE: 

 

 
Art. 1° - As medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do novo 



 

 

 

 

Coronavírus, no âmbito do Conselho Regional de Farmácia de 

Santa Catarina, ficam definidas nos termos desta portaria. 

 

 
Art. 2º - A sede e as seccionais do CRF/SC não realizarão 

atendimento presencial, funcionando no horário normal, em 

regime de plantão e teletrabalho, no período de 17 de março a 

17 de abril de 2020. 

 

§ 1º - No referido período, o atendimento externo 

presencial estará suspenso e será realizado exclusivamente 

através de e-mails e telefones previamente divulgados no sitio 

do CRF/SC. 

 

§ 2º - Os funcionários que necessitarem se deslocar até a 

sede ou uma das seccionais do CRF/SC deverão comunicar 

previamente a chefia imediata e adotar todas as medidas 

sanitárias em vigor. 

 

 

Art. 3° - O funcionário que houver retornado de viagem 

nacional ou internacional, nos últimos 15 (quinze) dias, 

mediante prévia comunicação eletrônica ao Departamento de 

Recursos Humanos, deverá permanecer em casa e adotar, 

exclusivamente, o regime de teletrabalho pelo período de 14 

(catorze) dias, conforme orientação da chefia imediata ou 

Diretoria e adotar as providências necessárias de acesso junto 

ao Departamento de informática. 

 

 
Art. 4° - O funcionário que apresentar febre e/ou sintomas 

respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia 

e prostração, dificuldade para respirar), independente de 

apresentação de atestado médico, deverá comunicar, 

previamente, ao Departamento de Recursos Humanos mediante 

correspondência eletrônica e permanecer em casa pelo período 

subsequente de 14 (catorze) dias, bem como adotar, se possível, 

ante a sua condição de saúde, exclusivamente, o regime de 

teletrabalho, conforme orientação da chefia imediata ou 

Diretoria. 



 

 

 

 

 

 

Art. 5° - O funcionário com mais de 60 (sessenta) anos ou 

portador de doenças crônicas que potencializam os riscos de 

aumento de mortalidade por Coronavírus, mediante prévio 

comunicado por correspondência eletrônica ao Departamento de 

Recursos Humanos, deverá trabalhar, preferencialmente, sob o 

regime de teletrabalho, conforme orientação da chefia imediata 

ou Diretoria, adotando as providências necessárias de acesso 

junto ao Departamento de Informática. 

 

 
Art. 6° - O funcionário com filhos em idade escolar até o 

ensino fundamental, em creche, ou cujos cuidados dependam de 

terceiros que não estejam disponíveis, mediante prévia 

comunicação, por correspondência eletrônica, ao Departamento 

de Recursos Humanos, poderá trabalhar, preferencialmente, sob 

o regime de teletrabalho, conforme orientação da chefia 

imediata ou Diretoria, adotando as providências de acesso junto 

ao Departamento de Informática, pelo período em que as aulas 

estiverem suspensas. 

Parágrafo único - O referido procedimento também poderá 

ser adotado pelo funcionário que tenha sob seu cuidado uma ou 

mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de 

infecção por Coronavírus, e coabitar na mesma residência. 

 

 
Art. 7° - No período de vigência desta portaria, ficará 

suspenso o registro de ponto, bem como o cômputo do banco de 

horas. 

§ 1° - O funcionário que possuir crédito em banco de horas 

poderá usufruí-lo, conforme previsto em acordo coletivo, até 

31 de março de 2020. 

§ 2º - Ao funcionário em situação de compensação de débito 

no banco de horas, com vencimento em 31 de março de 2020, fica 

prorrogado o seu cumprimento até o mês subsequente ao término 

das medidas excepcionais ora adotadas. 

§ 3° - Caberá à chefia imediata estabelecer ou 



 

 

 

 

disciplinar, por meio de ordem de serviço ou instrumento 

equivalente, escala de revezamento de atendimento aos canais 

eletrônicos e telefônicos, recebimento e envio de 

correspondências, pagamento de faturas e requisições, bem como 

realizar o controle da produtividade dos seus respectivos 

funcionários. 

§ 4° - Caberá aos respectivos chefes e gestores de 

contratos as requisições de pagamento sob a sua 

responsabilidade e o envio para o Departamento Financeiro, 

excepcionalmente, através de correspondência eletrônica. 

§ 5° - Fica excepcionalmente deferido ao Departamento 

Financeiro a realização de pagamentos/depósitos decorrentes de 

contratos administrativos em vigor ou processos judiciais, 

encaminhadas por correspondência eletrônica e contendo: a nota 

fiscal com o respectivo atesto, se houver, a requisição com a 

assinatura física ou digital (via TOKEN) do requerente, quando 

possível e/ou autorização, via e-mail, de um dos diretores ou 

a quem for delegado poderes. 

§ 6° - As requisições realizadas nos termos do parágrafo 

quinto deste artigo correrão sob a integral responsabilidade 

do requerente, que responderá civil, administrativa e 

criminalmente pelos documentos produzidos, sem prejuízo de 

adoção de medidas para ressarcimento do erário em caso de dolo 

ou culpa. 

 

 
Art. 8° - Compete exclusivamente ao funcionário 

providenciar a estrutura física e tecnológica necessárias à 

realização do teletrabalho, no tocante a ponto de acesso 

(internet), ao uso de equipamentos e mobiliários ergonômicos 

e adequados. 

 

 
Art. 9° - A Administração deverá notificar os prestadores 

de serviços terceirizados contratados quanto à 

responsabilidade destes em adotar todos os meios necessários 

para conscientizar seus empregados quanto aos riscos do 

Coronavírus e à necessidade de reportarem a ocorrência de 



 

 

 

 

febre ou sintomas respiratórios, estando às empresas passíveis 

de responsabilização contratual em caso de omissão que resulte 

em prejuízo ao CRF/SC. 

Art. 10 – Ficam suspensos os prazos para apresentação de 

defesa ou recurso em processos administrativos éticos e de 

infração, ficando sob a responsabilidade do Departamento de 

Ética e Fiscalização a certificação nos processos da 

interrupção do prazo. 

Parágrafo único – As defesas e recursos poderão ser 

encaminhados via correios, com Aviso de Recebimento. 

 

 
Art. 11 - Estas medidas são emergenciais e poderão ser 

revistas ou prorrogadas a qualquer tempo. 

 

 
Art. 12 - Esta Portaria entra em vigor a partir de 17 de 

março de 2020, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

Florianópolis, SC, 17 de março 2020. 

 

 

 

 

Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich 

Presidente 


