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DECISÃO No- 62, DE 21 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre a intervenção do Conselho
Federal de Enfermagem no Conselho Re-
gional de Enfermagem do Paraná, e dá ou-
tras providências.

O Presidente Interino do Conselho Federal de Enfermagem -
Cofen, em conjunto com a Segunda-Secretária da Autarquia, no uso

de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Lei nº 5.905
de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da
Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro
de 2012;

CONSIDERANDO que os Conselhos Regionais ficam su-
bordinados ao Conselho Federal, conforme o disposto no art. 3º da
Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal baixar
provimentos visando ao bom funcionamento dos Conselhos Regionais
de Enfermagem, conforme preceitua o art. 8º, inciso IV, da Lei 5.905,
de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO que a responsabilidade pela gestão ad-
ministrativa e financeira dos Conselhos cabe aos respectivos Di-
retores, conforme determina o art. 20 da Lei nº. 5.905, de 12 de julho
de 1973;

CONSIDERANDO que nos termos do regimento Interno do
Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, em seu art. 22,
inciso XII, compete ao Conselho Federal acompanhar o funciona-
mento dos Conselhos Regionais de Enfermagem, zelando pela sua
manutenção, uniformidade de procedimentos, regularidade adminis-
trativa e financeira, adotando, quando necessário, providências con-
venientes a bem da sua eficiência, inclusive com a designação de
Plenários provisórios;

CONSIDERANDO que nos termos do regimento Interno do
Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, em seu art. 22,
inciso XII, compete ao Conselho auditar e fiscalizar as contas dos
Conselhos Regionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO que os fatos noticiados ao Conselho Fe-
deral de Enfermagem, gerando consequentes Processos Administra-
tivos, dando conta da prática de atos que afrontam todos os princípios
que norteiam administração pública;

CONSIDERANDO que "a administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência" (art. 37, caput,
da CF/88);

CONSIDERANDO que embora seja assegurada aos Con-
selhos Regionais de Enfermagem a autonomia administrativa e fi-
nanceira, essa regra não se apresenta absoluta, conforme estabelecido
na Constituição Federal associada ao regramento consubstanciado na
legislação que rege os Conselhos de Enfermagem;

CONSIDERANDO que a teor do RELATÓRIO COFEN-
AUD Nº 001/2014, resultante da visita de auditores do Cofen, nos
termos da PORTARIA COFEN Nº 182/2014, para averiguação das
irregularidades na Prestação de Contas Ordinária do regional pa-
ranaense, referente ao exercício de 2012, concluiu pela permanência
das irregularidades.

CONSIDERANDO o PARECER DE CONSELHEIRO RE-
LATOR Nº 026/2014, que pugna pela reprovação das contas do Co-
ren-PR, referente ao exercício de 2012 e indica intervenção no Con-
selho Regional de Enfermagem do Paraná nos termos dos arts. 77, 78
e 79, do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução
Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO, por fim, tudo o mais que consta dos
autos do Processo Administrativo Cofen nº 454/2013;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Cofen em
sua 439ª Reunião Ordinária, decide:

Art. 1°. Decretar a intervenção parcial no Conselho Regional
de Enfermagem do Paraná, afastando de imediato os Conselheiros
Efetivos Montgomery Pastorello Benites - Coren/PR 42747-ENF e
Aguinaldo Gonçalves da Cruz - Coren/PR nº 280086-AE, respec-
tivamente Presidente e Tesoureiro do Coren-PR durante o exercício
de 2012, enquanto durarem os efeitos da intervenção.

Art. 2º. A intervenção terá duração de cento e oitenta (180)
dias, contados de sua efetivação, podendo ser prorrogada, por igual
período, por meio de decisão fundamentada do Conselho Federal de
Enfermagem.

Art. 3°. Nomeia interventor do Conselho Federal de En-
fermagem no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná o Con-
selheiro Federal Anselmo Jackson Rodrigues de Almeida - Coren/PB
nº 95633, na qualidade de Coordenador e Supervisor, com poderes de
veto às decisões administrativas e financeiras do regional.

Art. 4°. Designa como Tesoureiro Interventor do Conselho
Federal de Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem do
Paraná o Enfermeiro Márcio Barbosa da Silva - Coren/SE nº 105172-
E N F.

Art. 5º. Os efeitos desta Decisão não alcançam os demais
integrantes da Diretoria e do Plenário do Conselho Regional de En-
fermagem do Paraná.

Art. 6º. Deverá ser apresentado pelo Conselheiro Federal
Interventor, relatório circunstanciado, no prazo de 60 (sessenta) dias
para apreciação do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 7º. Determinar a abertura de Sindicância, com prazo de
60 dias, prorrogável por igual período, para apurar responsabilidades
a quem deu causa à intervenção.

Art. 8º. Esta Decisão entrará em vigor na data de sua pu-
blicação na imprensa oficial.

OSVALDO A. SOUSA FILHO
Presidente do Conselho

Interino

SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE
Segunda-Secretária

Interina

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA

RETIFICAÇÃO

No art. 15 da Resolução 1.052, de 11 de março de 2014,
publicada no Diário Oficial da União de 24 de março de 2014 - Seção
1, pág. 150, onde se lê: "Decisão Normativa nº 89, de 30 de março de
2011,". Leia-se: "Decisão Normativa nº 86, de 30 de março de
2 0 11 , "

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

RESOLUÇÃO Nº 596, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014

Dispõe sobre o Código de Ética Farma-
cêutica, o Código de Processo Ético e es-
tabelece as infrações e as regras de apli-
cação das sanções disciplinares.

O Conselho Federal de Farmácia (CFF), no exercício das
atribuições que lhe confere o artigo 6º, alínea "g", da Lei n° 3.820, de
11 de novembro de 1960, resolve:

Art. 1º - Aprovar o CÓDIGO DE ÉTICA FARMACÊU-
TICA, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º - Aprovar o CÓDIGO DE PROCESSO ÉTICO, nos
termos do Anexo II desta Resolução.

Art. 3º - Estabelecer as infrações e as regras de aplicação das
sanções disciplinares, nos termos do Anexo III desta Resolução.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial as
Resoluções nº 160/82, nº 231/91, nº 417/04, nº 418/04 e nº 461/07 do
Conselho Federal de Farmácia, mantendo-se a aplicação das regu-
lamentações anteriores nos procedimentos em trâmite quando da pu-
blicação desta norma.

WALTER DA SILVA JORGE JOÃO
Presidente do Conselho

ANEXO I

CÓDIGO DE ÉTICA FARMACÊUTICA
PREÂMBULO
O Conselho Federal de Farmácia, pessoa jurídica de direito

público e classificado como autarquia especial criada por lei, é uma
entidade fiscalizadora do exercício profissional e da ética farma-
cêutica no país.

O Código de Ética Farmacêutica contém as normas que
devem ser observadas pelos farmacêuticos e os demais inscritos nos
Conselhos Regionais de Farmácia no exercício do âmbito profissional
respectivo, inclusive nas atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à
administração de serviços de saúde, bem como quaisquer outras ati-
vidades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da
Farmácia, em prol do zelo pela saúde.

O FARMACÊUTICO É UM PROFISSIONAL DA SAÚDE,
CUMPRINDO-LHE EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES INE-
RENTES AO ÂMBITO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, DE
MODO A CONTRIBUIR PARA A SALVAGUARDA DA SAÚDE
E, AINDA, TODAS AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DIRIGIDAS À
COLETIVIDADE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE.

TÍTULO I
Do Exercício Profissional
CAPÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º - O exercício da profissão farmacêutica tem dimen-

sões de valores éticos e morais que são reguladas por este Código,
além de atos regulatórios e diplomas legais vigentes, cuja trans-
gressão poderá resultar em sanções disciplinares por parte do Con-
selho Regional de Farmácia (CRF), após apuração de sua Comissão
de Ética, observado o direito ao devido processo legal, ao contra-
ditório e à ampla defesa, independentemente das demais penalidades
estabelecidas pela legislação em vigor no país.

Art. 2º - O farmacêutico atuará com respeito à vida humana,
ao meio ambiente e à liberdade de consciência nas situações de
conflito entre a ciência e os direitos e garantias fundamentais pre-
vistos na Constituição Federal.

Art. 3º - A dimensão ética farmacêutica é determinada em
todos os seus atos, sem qualquer discriminação, pelo benefício ao ser
humano, ao meio ambiente e pela responsabilidade social.

Art. 4º - O farmacêutico responde individual ou solidaria-
mente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou
delegar no exercício da profissão.

Art. 5º - O farmacêutico deve exercer a profissão com honra
e dignidade, devendo dispor de condições de trabalho e receber justa
remuneração por seu desempenho.

Art. 6º - O farmacêutico deve zelar pelo desempenho ético,
mantendo o prestígio e o elevado conceito de sua profissão.

Art. 7° - O farmacêutico deve manter atualizados os seus
conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar, de forma con-
tínua, o desempenho de sua atividade profissional.

Art. 8º - A profissão farmacêutica, em qualquer circuns-
tância, não pode ser exercida sobrepondo-se à promoção, prevenção e
recuperação da saúde e com fins meramente comerciais.

Art. 9º - O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com
autonomia técnica e sem a inadequada interferência de terceiros,
tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade política, re-
ligiosa ou outra forma de exploração em desfavor da sociedade.

Art. 10 - O farmacêutico deve cumprir as disposições legais
e regulamentares que regem a prática profissional no país, sob pena
de aplicação de sanções disciplinares e éticas regidas por este re-
gulamento.

CAPÍTULO II
Dos Direitos
Art. 11 - É direito do farmacêutico:
I - exercer a sua profissão sem qualquer discriminação, seja

por motivo de religião, etnia, orientação sexual, raça, nacionalidade,
idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qualquer
outra natureza vedada por lei;

II - interagir com o profissional prescritor, quando neces-
sário, para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica, observado
o uso racional de medicamentos;

III - exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da
legislação sanitária vigente, em especial quanto à legibilidade da
prescrição;

IV - recusar-se a exercer a profissão em instituição pública
ou privada sem condições dignas de trabalho ou que possam pre-
judicar o usuário, com direito a representação às autoridades sa-
nitárias e profissionais;

V - opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua ati-
vidade em instituição pública ou privada sem remuneração ou con-
dições dignas de trabalho, ressalvadas as situações de urgência ou
emergência, devendo comunicá-las imediatamente às autoridades sa-
nitárias e profissionais;

VI - negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam con-
trários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, comunicando o
fato, quando for o caso, ao usuário, a outros profissionais envolvidos
e ao respectivo Conselho Regional de Farmácia;

VII - ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obri-
gatoriamente por farmacêutico;

VIII - exercer sua profissão com autonomia, não sendo obri-
gado a prestar serviços que contrariem os ditames da legislação vi-
gente;

IX - ser valorizado e respeitado no exercício da profissão,
independentemente da função que exerce ou cargo que ocupe;

X - ter acesso a todas as informações técnicas relacionadas
ao seu local de trabalho e ao pleno exercício da profissão;

XI - decidir, justificadamente, sobre o aviamento ou não de
qualquer prescrição, bem como fornecer as informações solicitadas
pelo usuário;

XII - não ser limitado, por disposição estatutária ou re-
gimental de estabelecimento farmacêutico, tampouco de instituição
pública ou privada, na escolha dos meios cientificamente reconhe-
cidos a serem utilizados no exercício da sua profissão.

CAPÍTULO III
Dos Deveres
Art. 12 - O farmacêutico, durante o tempo em que per-

manecer inscrito em um Conselho Regional de Farmácia, indepen-
dentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve:

I - comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais
autoridades competentes os fatos que caracterizem infringência a este
Código e às normas que regulam o exercício das atividades far-
macêuticas;

II - dispor seus serviços profissionais às autoridades cons-
tituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer outra vantagem
pessoal, em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia;

III - exercer a profissão farmacêutica respeitando os atos, as
diretrizes, as normas técnicas e a legislação vigentes;

IV - respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu
tratamento, sua própria saúde e bem-estar, excetuando-se aquele que,
mediante laudo médico ou determinação judicial, for considerado
incapaz de discernir sobre opções de tratamento ou decidir sobre sua
própria saúde e bem-estar;

V - comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às de-
mais autoridades competentes a recusa em se submeter à prática de
atividade contrária à lei ou regulamento, bem como a desvinculação
do cargo, função ou emprego, motivadas pela necessidade de pre-
servar os legítimos interesses da profissão e da saúde;

VI - guardar sigilo de fatos e informações de que tenha
conhecimento no exercício da profissão, excetuando-se os casos am-
parados pela legislação vigente, cujo dever legal exija comunicação,
denúncia ou relato a quem de direito;

VII - respeitar a vida, jamais cooperando com atos que
intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco a
integridade do ser humano ou da coletividade;

VIII - assumir, com responsabilidade social, ética, sanitária,
ambiental e educativa, sua função na determinação de padrões de-
sejáveis em todo o âmbito profissional;

IX - contribuir para a promoção, proteção e recuperação da
saúde individual e coletiva, sobretudo quando, nessa área, ocupar
cargo ou desempenhar função pública;

X - garantir ao usuário o acesso à informação independente
sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país, de
modo a possibilitar a sua livre escolha;
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