
 

 
 
 

PORTARIA Nº2588/2020 
 
 
Ementa: Dispõe sobre a prorrogação da suspensão do atendimento na sede e 
seccionais do CRF/SC 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 562, de 17 de abril de 
2020, que declara estado de calamidade pública no território 
catarinense e dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo Coronavírus, e dá outras providências; 
 

Considerando o Decreto municipal nº 21.459, de 17 de abril 
de 2020, que autoriza o funcionamento de atividade no município 
de Florianópolis e dá outras providências. 
 

Considerando as Resoluções do CFF nº 682 e 684, de 24 de 
março de 2020 e 27 de março de 2020, respectivamente, que dispõe 
sobre as medidas a serem observadas na fiscalização e dá outras 
providências 
 

Considerando as Portarias do CFF nº 29, de 17 de março de 
2020 e nº. 36 de 14 de abril 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, previstas na portaria 2587/2020 ficam 
prorrogadas até 15 de junho de 2020. 

Art. 2º - A fiscalização externa poderá ocorrer conforme 
critérios estabelecidos pela chefia imediata em conjunto com 
a diretoria. 
 

parágrafo único – Deverão ser observados os seguintes 
requisitos para o desempenho das atividades: 
 

a) Utilização de Equipamento de Proteção Individual que 
garanta a segurança do fiscal e dos fiscalizados; 

 
b) Possibilidade de deslocamento, preferencialmente, sem 

a exigência de pernoite; 
 

Art. 3° - O fiscal 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 
imediatamente ao Departamento de Recursos Humanos e a chefia 
imediata que adotarão as providências necessárias. 

Art. 4° - O fiscal com mais de 60 (sessenta) anos ou 
portador de doenças crônicas que potencializam os riscos de 
aumento de mortalidade por Coronavírus, mediante prévio 
comunicado a chefia imediata, poderá 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. 5° - No período de vigência desta portaria, ficará 
suspenso o registro de ponto, bem como o cômputo do banco de 
horas. 

Art. 6° - Compete exclusivamente ao fiscal 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. 7- Estas medidas são emergenciais e poderão ser 
revistas ou prorrogadas a qualquer tempo. 

Art. 8- Esta Portaria entra em vigor a partir de 18 de 
abril de 2020, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
Florianópolis, SC, 18 de abril 2020. 
 
 
 

 
 

Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich 
Presidente 


