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DELIBERAÇÃO Nº 899/2016 
 
Dispõe sobre a declaração dos 
horários de intervalo dos 
responsáveis técnicos em 
estabelecimentos que exigem a 
presença de profissional durante 
todo o horário de funcionamento 

 
O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-

PR, no uso de suas atribuições legais, na forma de seu Regimento Interno e por seu 
Plenário reunido em 28 de outubro de 2016, e considerando: 

 
Os termos da Lei 13.021/2014, que impõe a assistência técnica em horário 

integral de funcionamento em farmácias de qualquer natureza; 
 
Os termos do art. 1º da Lei 6.839/80, que determinam às pessoas jurídicas a 

obrigação de registro e á indicação dos responsáveis técnicos aos conselhos de 
fiscalização; 

 
A imposição legal de concessão de intervalos aos trabalhadores regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho CLT bem como a necessidade de período de 
descanso e alimentação dos trabalhadores autônomos em sua jornada de trabalho: 
 
DELIBERA:  
 
Art. 1º. As empresas com exigência legal de assistência técnica farmacêutica em 
horário integral deverão, segundo a legislação que rege o vínculo com seu 
profissional, indicar os horários de intervalo de descanso e alimentação do(s) 
farmacêutico(s) de forma a comprovar a assistência técnica integral, sob pena de 
indeferimento do requerimento de anotação de responsabilidade técnica. 
 
Art. 2º. Aplica-se a presente Deliberação a partir dos requerimentos submetidos à 
apreciação do Plenário do CRF-PR no mês de setembro de 2016 em diante. 
 
Parágrafo Único: os demais estabelecimentos enquadrados na condição do art. 1º 
que não promoverem a adequação determinada nessa deliberação até 31/03/2017, 
não terão a certidão de regularidade técnica renovada.  
 
 

Curitiba, 28 de outubro de 2016. 
 
 

 
Arnaldo Zubioli 

Presidente do CRF-PR 
 


