
 

  
 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA – CFF 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-PR 
RUA PRESIDENTE RODRIGO OTÁVIO, 1296 – HUGO LANGE – CURITIBA – PR 
CEP 80040-452 – Fone/Fax: (41) 3363-0234 
E-mail: crfpr@crf-pr.org.br     www.crf-pr.org.br 

 

DELIBERAÇÃO Nº 894/2016 
 

Dispõe sobre o quadro de identificação 
do Farmacêutico.  

 
 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-PR, 
diante das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei n.º3.820/60 e pelo artigo 
2º, X do Regimento Interno do CRF-PR, pelo Plenário reunido em 23 de setembro de 
2016 e considerando: 
 

A obrigação das empresas e estabelecimentos que explorem serviços para os 
quais são necessárias atividades de farmacêuticos deverá provar, perante os 
Conselhos Federais e Regionais, que essas atividades são exercidas por profissionais 
habilitados e registrados, conforme disposto no art. 24 da Lei n.º 3.820, de 11 de 
novembro de 1960;  
 

As disposições das Leis 5.991/73 e 13.021/14 e do Decreto no 74.170/74, que 
dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências;  
 

A Resolução n.º 596 de 21 de fevereiro de 2014 que dispõe sobre o Código de 
Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras 
de aplicação das sanções disciplinares;  
 

Considerando a Lei Estadual n.º 16.086/09, alterada pela Lei Estadual n.º 
18.169/14, que dispõe sobre a obrigatoriedade do estabelecimento promover à 
divulgação a informação ao consumidor de medicamentos de seus farmacêuticos 
responsáveis por meio de placa de identificação.  
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º. Os responsáveis pelas farmácias, drogarias, farmácias de manipulação e 
homeopatia estabelecidas no Estado deverão afixar placa em local visível ao público, 
contendo nome, foto no tamanho 10x15 e número de inscrição no Conselho Regional 
de Farmácia – CRF do farmacêutico responsável, dos farmacêuticos substitutos, 
assistentes e farmacêuticos com responsabilidade por meio de DAP, bem como o seu 
horário de trabalho. 
 



 

  
 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA – CFF 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-PR 
RUA PRESIDENTE RODRIGO OTÁVIO, 1296 – HUGO LANGE – CURITIBA – PR 
CEP 80040-452 – Fone/Fax: (41) 3363-0234 
E-mail: crfpr@crf-pr.org.br     www.crf-pr.org.br 

 

§ 1º. As informações relativas aos farmacêuticos responsáveis e seus respectivos 
horários deverão ser correspondentes àqueles registrados perante o CRF-PR, com 
imediata adequação nas hipóteses de alteração. 
 
§ 2º. A placa de identificação deverá contemplar também eventuais farmacêuticos 
designados a substituição de diretores e assistentes em plantões ou folgas. 
 
§ 3º. Qualquer impossibilidade de identificação precisa dos farmacêuticos responsáveis 
impõe ao estabelecimento o dever de manter e atualizar escala de trabalho e folgas, 
com horários diários de trabalho, inclusive para os substitutos e plantonistas pela DAP, 
assinada pelo Diretor técnico e visível ao público e ao serviço de fiscalização. 
 
Art. 2º. A placa de identificação será confeccionada em acrílico cristal ou material 
similar, contendo gravação da logomarca e nome da farmácia, contendo bolsa ou 
similar em dimensão compatível para inserção da foto no tamanho mínimo de 10 cm x 
15 cm todos os farmacêuticos que prestam assistência ao estabelecimento. Acima da 
foto, a identificação “FARMACÊUTICO” e abaixo, a identificação do nome do 
farmacêutico e horário de trabalho. 
 
Paragrafo Único: Modelo sugerido, conforme anexo I.  
 
Art. 3º. Os estabelecimentos poderão replicar o modelo ou aumentar suas dimensões 
de forma a adequá-lo ao número de farmacêuticos.  
 
Art. 4º. Esta deliberação entra em vigor nesta data, revogando as demais disposições 
em contrário. 
  

Curitiba, 23 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
 

Arnaldo Zubioli 
Presidente do CRF-PR 
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ANEXO I 
 

 


