Solicite os serviços pelo atendimento presencial à Rua Capote Valente, 487 – Jardim América – São Paulo ou
em uma das nossas seccionais

EMPRESA (Pessoa Jurídica)
Documentos Necessários
ASSUNÇÃO DE
FARMACÊUTICO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO E/OU
FARMACÊUTICO
SUBSTITUTO

Este
procedimento se
aplica às
empresas inscritas
no CRF-SP para
regularização da
assistência
farmacêutica.
O empregador
deverá observar o
piso salarial
estipulado para a
o ramo de
atividade
praticado.

Formulário nº 05: parte empresa, parte profissional, parte folguista - 1 via de cada parte.
Observação: Para estabelecimento público com gestão de Organização Social ou OSCIP, apresentar
em substituição ao formulário 5, o Formulário nº 30 parte empresa, parte profissional e parte folguista.
Comprovante de vínculo empregatício: cópia simples do documento que comprove o vínculo
empregatício do farmacêutico, de acordo com o tipo de contratação.








Autônomo: Contrato registrado em cartório e CCM ou ISS. Deverá constar no contrato que a carga horária será
de no máximo 44 hs semanais.
Carteira de trabalho: página do registro preenchida e assinada pelo contratante.
Cooperativa: ficha de matrícula ou termo de adesão à cooperativa e contrato entre o estabelecimento e a
cooperativa.
Servidor público: portaria de nomeação publicada em diário oficial ou holerite.
Sócio proprietário: Contrato social ou requerimento de empresário.
Terceirizado: contrato entre as empresas e contrato entre o farmacêutico e o contratante, que pode ser, carteira
de trabalho (vide acima) ou autônomo (vide acima).
Voluntário: termo de adesão de voluntariado

Documentos/informações complementares por tipo de atividade:
Farmácia hospitalar:



Declaração do farmacêutico responsável técnico dispondo sobre as atividades exercidas na farmácia, tais
como, manipulação, manipulação de quimioterápicos, manipulação de nutrição e número de farmácias
satélites.
O formulário 5 parte profissional somente deverá ser apresentado pelos farmacêuticos que estão assumindo a
responsabilidade técnica ou como substituto e por aqueles farmacêuticos que já constavam no cadastro do CRFSP e desejam alterar o horário de assistência. Para aqueles farmacêuticos que já constavam no cadastro e não
alteraram o horário de assistência, deverá ser apresentada declaração assinada pelo responsável legal
contendo, data, local, nome e número de CRF dos farmacêuticos com a informação de que continuam na
empresa e não alteraram seu horário de assistência.

Indústria farmacêutica: Formulário - Relação de Farmacêuticos que atuam na Indústria.
Indústria ou distribuidora com fracionamento de insumos: Formulário - Relação de Farmacêuticos que
atuam na indústria ou distribuidora com fracionamento de insumos
Farmácia privativa de UBS/PSF/AMA: Declaração firmada pelo farmacêutico responsável técnico, dispondo sobre
suas atividades e se há dispensação de medicamentos controlados pela Portaria SVS/MS nº 344/98, e/ou de
medicamentos referentes a programas DST/AIDS, Tuberculose, Hanseníase e/ou Medicamentos de alto custo.

Farmácia ou indústria de medicamentos homeopáticos: Comprovação de especialização do farmacêutico
em homeopatia ou comprovação de estágio de acordo com a resolução vigente ou declaração padrão assinada
pelo(s) farmacêutico(s) que possui (em) especialização/habilitação em homeopatia, informando que a manipulação
de medicamentos homeopáticos somente ocorrerá na sua presença, sob sua supervisão direta.

Quanto custa
Certidão de arquivo
de documentos de
assunção de
responsabilidade
técnica/substituto:
R$ 145,23
Certidão de
Regularidade: R$
145,23
Total: R$ 290,46

Os Órgãos Públicos e
empresas cuja
atividade principal
esteja vinculada ao
Conselho de
Medicina, são isentos
de cobranças.
De acordo com o
artigo 1° da
Deliberação CRF-SP
16/2018, ficam os
estabelecimentos
farmacêuticos
dispensados do
pagamento dos
custos relativos às
novas assunções,
sejam de responsáveis
técnicos ou
substitutos, na
hipótese de baixa do
profissional, pelo prazo
de até 60 (sessenta)
dias, a contar da data
do pedido anterior.

Acupuntura: comprovação de especialização do farmacêutico em acupuntura.

Canais de comunicação para manifestações acerca do serviço prestado: Ouvidoria

Principais
etapas
1) Atendimento
2) Análise dos
documentos e
eventuais
desdobramentos
(exigências,
esclarecimentos
ou visita fiscal)
3) Emissão e
entrega da CR ou
Ofício

Prazo
máximo
20 dias
a partir da
data de
autenticação
do protocolo.

