
 

 

 
 
 

CRF-CE 
Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Farmácia 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Pelo presente instrumento de trabalho, assinado entre a empresa 

inscrita sob CNPJ n°.  Inscrição estadual  Registro no CRF nº  

estabelecida com ramo de atividade: 

Endereço:  

Bairro:  Cidade  CEP  Telefones:  

e-mail: 

neste ato representado por/pelo 

na condição CONTRATANTE,  CPF  RG  Telefones  

Endereço 

e-mail: 

e o Farmacêutico (a) 
inscrito (a) sob o n° CPF n° RG  Telefones 

Endereço: 

e-mail: 

Designado (a) CONTRADADO (A), resolvem de  comum  acordo pelo presente  instrumento, contratar os serviços do profissional,  
nos termos da Lei n° 5.991/73, por tempo indeterminado, com vínculo empregatício e vigência a partir da data da sua 
assinatura, ficando ajustado o seguinte:  
Cláusula 1ª° O CONTRATADO exercerá suas funções de: DIRETOR TÉCNICO (     ); ASSISTENTE TÉCNICO (     ); 
SUBSTITUTO (     ). 

Obrigando-se a prestar serviços pertinentes a sua função, mediante a remuneração mensal inicial de R$ _______________________ 

respeitando-se sempre, o limite dos valores éticos estabelecidos para a categoria, ou em Convenção Coletiva de Trabalho, de 

acordo com a carga horária definida, que deverá ser pago até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. 

Cláusula 2ª Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato, mediante Avisa Prévio com 30 (trinta) dias de 

antecedência e comunicar ao CRF-CE e a Vigilância Sanitária Municipal de Saúde, com os documentos comprobatórios exigidos. 

Cláusula 3ª O CONTRATADO prestará assistência técnica junto ao estabelecimento em horário não superior a jornada semanal 

máxima de 44 horas, e será o seguinte: 

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo Carga horária semana de 
________horas. 

       

Cláusula 4ª O CONTRATANTE  compromete-se à: 

I – Propiciar ao CONTRATADO (A) às condições necessárias para o desenvolvimento das suas atividades. 

II - Informar ao Conselho Regional de Farmácia, qualquer alteração de endereço, responsabilidade técnica, aditamentos e 

rescisão do Contrato. 

IIII - Contratar farmacêutico substituto para o desempenho das funções do contratado, durante o período de férias, licenças, 

afastamento e outras situações de ausência.  

Cláusula 5ª O CONTRATADO assume as seguintes responsabilidades: 
I Prestar Assistência Técnica diária, com autonomia técnico-científica conforme preceituam as Leis 3.820/60, 5.991/73, Decreto 

85.878/74; Código de Ética da Profissão Farmacêutica, Resoluções do Conselho Federal e do Conselho Regional de Farmácia, 

entre outros instrumentos legais e atos privativos do profissional farmacêutico, nas condições técnicas necessárias ao 

desempenho de suas atividades profissionais e não assumir responsabilidades não estabelecidas neste contrato. 

II Comunicar ao CRF-CE por escrito, em caso de afastamento das atividades e quando da rescisão do presente contrato, requerer 

baixa da responsabilidade técnica e entrega da Certidão de Regularidade Técnica ao CRF-CE e informar a Vigilância Sanitária 

Municipal, com documento comprobatório e assinaturas das partes.  



 

 

Cláusula 6ª Qualquer alteração no Contrato, somente será reconhecido e só produzirá efeitos legais, se for incorporado ao 

presente contrato Termo Aditivo, devidamente acordado e assinado pelas partes envolvidas. 

Cláusula 7ª O presente contrato foi registrado na carteira profissional do Ministério do trabalho n°  

Cláusula 8ª As partes obrigam-se a observar fielmente as disposições legais e contratuais, responsabilizando-se o infrator às 

penas da lei e o ressarcimento dos prejuízos que por ventura venham a causar a outra parte. E por estarem justos e acordados, 

as partes interessadas firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO em 3 (três) vias de igual teor, diante das testemunhas 

abaixo relacionadas, presentes neste ato, que igualmente subscrevem. 

 

Estamos cientes que incorreremos em infração aos dispositivos legais Lei 3.820/60; Lei 5.991/73; Lei 6437/77; Decretos 

Federais 74.170/74; 85.878/8; Código de Ética da Profissão Farmacêutica e outros pertinentes em caso de descumprimento as 

normas legais e temos conhecimento que em caso de rescisão do contrato de trabalho teremos que requer baixa de 

responsabilidade técnica e efetuar a entrega da Certidão de Regularidade Técnica ao CRF-CE. 

 

 

Localidade e data 

 
 

 

Assinatura do Contratante 

(com carimbo do CNPJ) 

 

 

Assinatura do contratado (a) 

 

 

1ª Testemunha  

 

2ª Testemunha 

 

 


