
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ata da 13ª Reunião de Diretoria Ordinária de 
 30.03.2020   
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Às dezesseis horas do dia trinta de março de dois mil e vinte foi realizada na sede do Conselho 1 
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo a décima terceira Reunião de Diretoria Ordinária 2 
deste ano. Diretores presentes: Marcos Machado Ferreira,  Luciana Canetto e Danyelle Marini. 3 
DELIBERAÇÕES OPERACIONAIS: Deliberação de Trâmite nº 049/2020 -  Atendimento e 4 
Registro – Pessoa Física. DECIDE: a) Aprovar por unanimidade a deliberação anexa. 5 
Deliberação de Trâmite nº 050/2020 - Atendimento e Registro – Pessoa Jurídica. DECIDE: 6 
a) Aprovar por unanimidade a deliberação anexa. DIRETORIA: Prorrogação vencimento 7 
anuidades 2020.  1) Alterar datas de vencimento das parcelas 03, 04, 05 e 06 em lote, por via 8 
de arquivo remessa para o Banco do Brasil, para que não seja necessário substituir boletos já 9 
registrados (disponíveis aos farmacêuticos e as empresas); 2) Condicionar a alteração da parcela 10 
única de 31/03 para 10/07, à solicitação ao CRF-SP por e-mail recebido até 09/07, alterando-se 11 
individualmente por meio da funcionalidade “registrar boleto”. 3) Alterar no Portal as datas de 12 
vencimento das parcelas para 10/07, 10/08, 10/09 e 10/10, disponibilizando a emissão da 2ª via 13 
por link direto com o Banco do Brasil e, com relação a parcela única, disponibilizar no portal, 14 
somente a emissão da 2ª via que já estiver sido prorrogada por link direto com o Banco do Brasil, 15 
para 10/07/2020. A liberação deve ser considerada também para a “Aba Financeiro” 16 
(http://www.crfsp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9226); 4) Divulgar 17 
post noticiando a prorrogação do vencimento das parcelas e da parcela única informando a 18 
necessidade de solicitar a prorrogação da parcela única até 09/07/2020 por e-mail; 5) Substituir 19 
artes necessárias, indicando as novas datas de vencimento. DECIDE: a) Aprovar a adoção das  20 
medidas. Nada mais havendo a tratar, o Dr. Marcos Machado Ferreira declarou encerrada a 21 
reunião às dezessete horas, da qual lavrou a presente Ata, auxiliado pela Secretária Paola 22 
Almeida Frederico. São Paulo, trinta de março de dois mil e vinte. 23 
Presidente: ____________________________________________________________________ 24 
Vice-Presidente: ________________________________________________________________ 25 
Secretária Geral: _______________________________________________________________ 26 
Diretora Tesoureira: _____________________________________________________________ 27 
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