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EDITAL Nº. 001/2019 - CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES CRF/MS 2019 
Fazemos saber aos interessados que, de acordo com os artigos 20 e 23 da Resolução/CFF nº 660, de 28 de 
setembro de 2018 (DOU de 03/10/2018, Seção 1, pp. 187/190) e, em obediência a alínea "r" do artigo 6º, da 
Lei Federal nº 3.820/60, com nova redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 9.120/95, estarão abertas 
apenas na sede deste CRF/MS, sito a Rua Rodolfo José Pinho, 66 – Jd. São Bento – Campo Grande/MS, nos 
termos do art. 28 do Regulamento Eleitoral, no período de 1º a 5 de julho de 2019, no horário que 
compreende das 12h às 18h, o registro de candidatura para preenchimento das funções públicas de diretores 
do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul - CRF/MS, referente ao biênio 2020/2021, 
(vigência de 1º/01/2020 a 31/12/2021), devendo os interessados se inscrever por chapas completas, 

discriminando as funções de Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral e Tesoureiro. No mesmo período e 
horário, estarão abertas as inscrições para registro de candidaturas às funções públicas de 05 (cinco) vagas 
para Conselheiro Regional Efetivo e 02 (duas) vagas para Conselheiro Regional Suplente, com mandato para o 
quadriênio 2020/2023 (vigência de 1º/01/2020 a 31/12/2023); Para os candidatos às funções de diretoria que 
são conselheiros do CRF/MS, é necessário que seu mandato de conselheiro abranja todo o período de mandato 
da função respectiva da diretoria almejada, cabendo-lhe comprovar essa condição quando de sua posse. É 
facultado aos atuais suplentes de conselheiros regionais concorrerem para as funções de conselheiros efetivos. 
Por ocasião do registro de candidatura, deve o interessado atender aos seguintes requisitos: a) ser brasileiro; 
b) estar com inscrição profissional definitiva, no quadro de farmacêuticos aprovada pelo Plenário do CRF/MS 
até a data de encerramento do prazo de inscrição de candidatos; c) não estar proibido de exercer a profissão; 
d) estar quites com a Tesouraria do CRF/MS, sem qualquer débito ou parcela vencida no ato da inscrição; e) 
ter, no mínimo, 3 (três) anos de inscrição em CRF, até o encerramento do prazo de inscrição; f) apresentar 
certidão da justiça estadual, federal, militar e eleitoral, essa última fornecida pelas zonas eleitorais, pelos 
Tribunais Regionais Eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde não conste sentença condenatória 
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, ainda que não transitada em julgado,  
consoante  ao  previsto  na  Lei  Complementar  nº  64/90  e  na  Lei  Complementar  nº  135/10;  g) 
apresentar certidão da justiça estadual e federal onde não conste sentença condenatória por improbidade 
administrativa transitada em julgado ou acórdão proferido por órgão judicial colegiado, ainda que não 
transitado em julgado, consoante ao previsto na Lei Complementar nº 64/90 e na Lei Complementar nº 
135/10;  h)  apresentar  declaração  própria,  sob  as  penas  da  legislação  vigente,  atestando  que  não  tem 
qualquer outra causa de inelegibilidade, nos termos da Resolução/CFF nº 660/18. As inscrições encerrar-se-ão 
às 18:00 horas do dia 5 de julho de 2019. As eleições ocorrerão durante 48 (quarenta e oito) horas 
ininterruptas, com início às 12:00 horas (meio-dia), horário local (MS), do dia 9 de outubro de 2019 e 
término às 12:00 horas (meio- dia), horário local (MS), do dia 11 de outubro de 2019, sendo o voto 
exercido exclusivamente por meio de votação eletrônica na modalidade “on line” – web voto, através da rede 
mundial de computadores – Internet, no  endereço  ou  sítio  eletrônico  a  ser  oportunamente  divulgado no 
site do CRF/MS (www.crfms.org.br). O voto “on line”, de direito privativo dos farmacêuticos devidamente 
inscritos no CRF/MS, é direto, secreto e obrigatório, sob pena de multa eleitoral, a ser apurada em processo 
executivo fiscal, nos termos da Lei Federal nº. 3.820/60 e disposições da Lei Federal nº. 6.830/80. A votação 
poderá ser realizada em qualquer computador com acesso seguro a internet. Haverá disponível na sede do 
CRF/MS, localizado à Rua Rodolfo José Pinho nº 66 – Jd. São Bento – Campo Grande/MS, um computador com 
acesso apenas ao sítio ou endereço eletrônico destinado à votação, em recinto em separado do público, com 
cabina indevassável que permita o sigilo do voto, onde os farmacêuticos eleitores, na medida do 
comparecimento durante o horário de funcionamento do Regional, poderão promover seu voto de acordo com 
sua preferência. Caso o farmacêutico não compareça ao escrutínio, é facultada a justificativa da ausência, na 
forma e prazo do Regulamento Eleitoral em vigor. Cada farmacêutico receberá até 30 (trinta) dias pelos 
correios e até 48 (quarenta e oito) horas antecedentes ao pleito, por correspondência eletrônica (e-
mail), uma senha provisória para votação pela Internet, sem conhecimento ou acesso das partes 
envolvidas na eleição, a qual deverá ser alterada previamente para uma definitiva, sendo vedado, 
uma vez digitado e confirmado o voto, alterá-lo. A empresa responsável pela elaboração do programa de 
todo o procedimento eleitoral permitirá amplo acesso à possibilidade de auditagem que garanta o sigilo do voto 
e a eficácia da eleição. Não será admitido recurso contra a votação se não ocorrida manifestação expressa 
imediatamente após a apuração dos votos através do levantamento eletrônico de dados e a respectiva 
divulgação do resultado. Os prazos para eventuais impugnações de candidatos estão dispostos no Calendário 
Eleitoral afixado na sede deste CRF/MS bem como, página eletrônica (http://www.crfms.org.br/eleicao). 

Informações complementares e “check list” de todos os documentos para inscrição (Res. CFF 660/18, art. 29), 
também estarão disponibilizados no sítio eletrônico do CRF/MS (Eleições 2019). Os interessados poderão obter 
informações adicionais por meio do correio eletrônico eleicoes@crfms.org.br.    
Campo Grande/MS 17 de junho de 2019 
RONALDO DE JESUS COSTA – Presidente CER/CRF/MS  
Deliberação CRF/MS nº 6078/19 |Acórdão CFF nº 42.573 (DOU 23/04/2019) 
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