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DELIBERAÇÃO Nº 127/12 

 

 

EMENTA: ALTERA A DELIBERAÇÃO Nº 159/10 QUE 

DISPÕE SOBRE OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O REGISTRO DE FIRMA NO CRF/MT E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 

O Conselho Regional de Farmácia  do Estado de Mato Grosso - CRF/ MT, 

no uso de suas atribuições legais que lhe confere a letra “d”, do Art. 10, da Lei n° 3.820, de 11 de 

novembro de 1960, bem como inciso XI do artigo 2º do Regimento Interno do Conselho Regional 

de Farmácia de Mato Grosso e de acordo com aprovação do Plenário, em Sessão Ordinária 

realizada em 17 de setembro de 2012. 

 

CONSIDERANDO a Lei 6839 de 30 de outubro de 1980 que dispõe sobre o registro de empresas 

nas entidades fiscalizadoras  do exercício de profissões; 

 

CONSIDERANDO a Lei 5.991/73 que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências;  

 

CONSIDERANDO o Decreto 57477/65 que dispõe sobre manipulação, receituário, 

industrialização e venda de produtos Utilizados em Homeopatia e dá outras Providências; 

 

 

CONSIDERANDO a Resolução 440/05 do Conselho Federal de Farmácia que dispõe sobre as 

prerrogativas para o exercício da responsabilidade técnica em homeopatia;  

 

CONSIDERANDO as Resoluções 365/01 e 502 de 23 de abril de 2009, ambas do Conselho 

Federal de Farmácia que dispõe sobre a assistência técnica farmacêutica em distribuidoras, 

representantes, importadoras e exportadoras de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 387, de 13 de dezembro de 2002 do Conselho Federal de 

Farmácia que regulamenta as atividades do farmacêutico na indústria farmacêutica; 

 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 20931/32, Art. 16, item G dispõe que médicos não podem ser 

sócios cotistas de Farmácias e Drogarias, exceto Farmácias Hospitalares. 

 

CONSIDERANDO a Deliberação 120 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o exercício 

profissional de farmacêuticos - bioquímicos em laboratórios de análises clínicas. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de instrução dos processos administrativos; 

 

 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de comprovação da regularidade dos estabelecimentos; 
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DELIBERA: 
 

Artigo 1º - Incluir os itens IX e X no artigo 1º da Deliberação nº 159/10, que passa a ter a seguinte 

redação: 

... 

IX – Quando houver a necessidade da Empresa promover revezamento entre os Farmacêuticos 

pertencentes ao seu quadro de profissionais, visando à garantia dos direitos trabalhistas, ela deverá 

apresentar a escala conforme ANEXO I, contendo as assinaturas e carimbos dos farmacêuticos e do 

responsável pela Empresa; 

 

X – Quando a Empresa requerer funcionamento por 24hs e for trabalhar em turno ininterrupto de 

funcionamento, e optar por uma jornada 12x36 (trabalho de doze horas, seguidos de intervalo de 

trinta e seis horas), ela deverá apresentar a escala conforme ANEXO II, contendo as assinaturas e 

carimbos dos farmacêuticos e do responsável pela Empresa. 

... 

 

Artigo 2º - O disposto nesta deliberação também se aplica aos requerimentos de Alteração 

Farmacêutica; Alteração de Horário de Funcionamento; Inclusão de Farmacêutico e nos 

procedimentos de Renovação de Certidão de Regularidade. 

 

Artigo 3º - É permitida a alteração nas escalas. 

 

§ 1º - Quando for uma alteração eventual e transitória, a Empresa deve enviar um comunicado com 

no mínimo dois dias úteis de antecedência da data da alteração para a Fiscalização do CRF-MT; 

 

§2º - Quando for uma alteração permanente, nova escala deverá ser apresentada. 

 

Artigo 4º - As escalas mencionadas no artigo 1º serão parte integrante da Certidão de Regularidade 

Técnica, como anexo e serão passíveis de fiscalização por parte do CRF-MT. 

 

Artigo 5º – O descumprimento da presente deliberação sujeitará os infratores às sanções penais e 

administrativas cabíveis. 

 

Artigo 6º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2012. 

 

 

 

Dr. José Ricardo Arnaut Amadio 

   Presidente CRF/MT 


