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PORTARIA 2499/2018 

  

02 de maio de 2018 
Ementa: Dispõe sobre Orientações Farmacêuticas do CRF/SC 

  

A Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF-SC, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 3820, de 11 de novembro de 1960, 

e; 

Considerando a Deliberação n° 849, de 18 de março de 2011, que trata da criação do 

Departamento de Ética e Orientação Farmacêutica e de suas atribuições;  

Considerando o artigo 12, inciso XIII do Anexo I (Código de Ética Farmacêutica) da 

Resolução CFF n° 596/2014, que obriga o farmacêutico comunicar ao Conselho Regional 

de Farmácia, em 5 (cinco) dias, o encerramento de seu vínculo profissional de qualquer 

natureza, independentemente de retenção de documentos pelo empregador; 

Considerando o artigo 14, inciso V do Anexo I (Código de Ética Farmacêutica) da Resolução 

CFF n° 596/2014, que proíbe o farmacêutico de deixar de prestar assistência técnica efetiva 

ao estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional, ou permitir a utilização do seu 

nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça pessoal e efetivamente 

sua função; 

Considerando o artigo 18, inciso IV do Anexo I (Código de Ética Farmacêutica) da 

Resolução CFF n° 596/2014, que obriga o farmacêutico a atender convocação, intimação, 

notificação ou requisição administrativa no prazo determinado, feitas pelos Conselhos 

Federal e Regionais de Farmácia, a não ser por motivo de força maior, comprovadamente 

justificado; 

Considerando o artigo 19 do Anexo I (Código de Ética Farmacêutica) da Resolução CFF n° 

596/2014, que dispõe da obrigatoriedade do profissional de atualizar seus dados no 

cadastro do CRF/SC; 
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Considerando o artigo 37 do Anexo II (Código de Processo Ético) da Resolução CFF n° 

596/2014, que trata da abertura do Processo Ético por ausência com no mínimo 03 (três) 

constatações fiscais num período de 24 (vinte e quatro) meses; 

Considerando a Portaria n° 2.236 de 29 de abril de 2014 que dispõe sobre orientação 

farmacêutica por baixa de responsabilidade técnica no CRF/SC; 

Considerando a necessidade de normatizar os procedimentos relacionados à Orientação 

Farmacêutica, para adequar o procedimento ao Código de Ética Farmacêutica e ao Código 

de Processo Ético (Anexos I e II) da Resolução CFF n° 596/2014; 

  

  

R E S O L V E: 

Art. 1º - Criar o Regulamento para as Orientações Farmacêuticas do CRF-SC, conforme 

estabelecido no anexo I. 

Art. 2º - Esta Portaria passa a vigorar a partir de sua assinatura, revogando-se as 

disposições em contrário. 

  

Florianópolis, 02 de maio de 2018. 

  

 

 

Farm. Karen Berenice Denez 
- Presidente do CRF/SC - 
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Anexo I 

  

REGULAMENTO DAS ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS DO CRF-SC 

Regula as atribuições e o procedimentos da Orientação Farmacêutica do CRF-SC. 

  

Artigo 1º - A Orientação Farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de 

Santa Catarina tem por finalidade a orientação do profissional farmacêutico que deixar de 

prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém vínculo 

profissional (ausência), não comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em 5 (cinco) 

dias, o encerramento de seu vínculo profissional (baixa de Responsabilidade Técnica), e 

que possui participação minoritária no capital social de empresa farmacêutica. 

Parágrafo único – A Orientação Farmacêutica não tem cunho fiscalizatório ou punitivo, 

tendo caráter informativo e educativo sobre as normas e responsabilidades do exercício 

das atividades profissionais. 

  

ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA POR AUSÊNCIA 

Artigo 2º - A Orientação Farmacêutica por ausência será executada em conjunto com o 

Departamento de Ética e Orientação Farmacêutica e membros da Comissão de Ética 

Profissional indicados pela Diretoria. 

Artigo 3º - A periodicidade da Orientação Farmacêutica vai depender da demanda de 

casos. 

Artigo 4º - As Orientações Farmacêuticas por ausência serão feitas pessoal e 

individualmente com o profissional, na sede e nas seccionais. 
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Artigo 5º - Os membros da Comissão de Ética Profissional deverão ser formalmente 

convocados para cada evento. 

Artigo 6º - A seleção dos profissionais para receber a Orientação Farmacêutica será feita 

através da busca ativa e rastreamento manualmente no cadastro do CRF/SC pelo 

Departamento de Ética e Orientação Farmacêutica. 

Artigo 7º - Será convocado para Orientação Farmacêutica o profissional que tiver no 

mínimo 3 (três) ausências em 2 (dois) anos e que não teve Orientação Farmacêutica 

anterior, independente se justificou ou não as ausências. 

Parágrafo 1º - Caso o profissional já tenha Orientação Farmacêutica anterior e no mínimo 

3 (três) ausências, o Departamento de Fiscalização deverá encaminhar o fato ao 

Departamento de Ética e Orientação Farmacêutica para abertura de processo ético. 

Parágrafo 2º - Caso o profissional já tenha tido processo ético por ausência, não cabe 

Orientação Farmacêutica, sendo o fato encaminhado para abertura de novo processo ético.  

Parágrafo 3º – Caso a convocação retorne por não recebimento, poderá ser utilizado outro 

meio de contato (e-mail) para fazer a reconvocação. Ainda poderá ser utilizado o endereço 

profissional (onde assume Responsabilidade Técnica - RT). Exauridas todas as tentativas 

de contato o fato será encaminhado para abertura de processo ético. 

Artigo 8º - Não cabe a Comissão de Ética Profissional analisar o mérito ou autenticidade 

das justificativas. 

Artigo 9º - Se o profissional convocado para a Orientação Farmacêutica não comparecer, 

mas justificar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o dia agendado, o Departamento de 

Ética e Orientação Farmacêutica reconvocará para nova data. 

Parágrafo único - No caso de reconvocação, se o profissional não comparecer, o fato será 

encaminhado para abertura de processo ético. 

Artigo 10 - O profissional convocado para a Orientação Farmacêutica que não comparecer 

e não justificar, será encaminhado para abertura de processo ético. 
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ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA POR BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO 

CRF/SC 

Artigo 11 – A Orientação Farmacêutica por baixa será feita pelo Departamento de Ética e 

Orientação Farmacêutica, mediante envio de ofício específico. 

Parágrafo único - O ofício deverá conter o prazo para regularizar a baixa, a cópia da 

respectiva Portaria e comunicar que o descumprimento da convocação acarretará na 

infração ética do artigo 19; 

Artigo 12 – O prazo para regularização da baixa de RT será de 30 dias a partir do 

recebimento do ofício. 

Artigo 13 – Será encaminhado ofício de Orientação Farmacêutica da baixa aos 

profissionais que tiveram denúncia via fiscal in loco, pelo empregador ou por terceiros sobre 

a rescisão do contrato de trabalho. 

Parágrafo único – A denúncia deverá ser acompanhada de comprovação (rescisão 

assinada) ou termo de visita do fiscal. 

Artigo 14 – No caso da convocação ser enviada e recebida, e não houver manifestação de 

baixa no prazo estipulado, o profissional incorrerá em duas infrações, uma por não atender 

a convocação e outra por não executar a baixa de RT. 

Parágrafo 1º - Nesse caso o profissional será convocado para Orientação Farmacêutica 

presencial, com abertura de novo prazo de 30 dias para regularizar a situação, e se caso 

não comparecer, será aberto processo ético. 

Parágrafo 2º – Caso a convocação retorne por não recebimento, poderá ser utilizado outro 

meio de contato (e-mail) para fazer reconvocação. Ainda poderá ser utilizado o endereço 

profissional (onde assume RT). Exauridas todas as tentativas de contato o fato será 

encaminhado para abertura de processo ético. 



 

Página 6 de 6 
 

  

ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA POR SOCIEDADE MINORITÁRIA 

Artigo 15 – A seleção dos profissionais para Orientação Farmacêutica por sociedade 

minoritária será feita em conjunto pelo Departamento de Ética e Orientação Farmacêutica 

e Departamento de Registro de Profissional e Empresa. 

Artigo 16 – A Orientação Farmacêutica será feita através de ofício, com assinatura dos 

Presidentes do CRF/SC e do Sindicato dos Farmacêuticos - SINDFAR por se tratar de 

assuntos de ordem trabalhistas e profissional.  

Artigo 17 – O Departamento de Registro de Profissional e Empresa é o responsável pelo 

envio do ofício quando o profissional for registrar participação na sociedade com até 10% 

(dez por cento) do capital social no CRF/SC. 

Artigo 18 – Dúvidas ou omissões no presente Regulamento serão dirimidas pela Diretoria. 

 

 


