
instaurado pelo órgão sanitário.
Art. 33  – O estabelecimento de dispensação que deixar de funcionar por mais de cento e vinte dias terá sua
licença cancelada.
Art. 34  – Os estabelecimentos referidos nos itens X e XI, do artigo 4 desta Lei, poderão manter sucursais e filiais
que, para efeito de licenciamento, instalação e responsabilidade serão considerados como autônomos.
CAPÍTULOS VI
Do receituário
Art. 35 – Somente será aviada a receita:

a. que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível, observados a nomenclatura e o

sistema de pesos e medidas oficiais; 

b. que contiver o nome e o endereço residencial do paciente, expressamente, o modo de usar a medicação; 

c. que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do consultório ou residência, e o número de

inscrição no respectivo Conselho profissional. 

Parágrafo único : O receituário de medicamentos entorpecentes ou a estes equiparados e os demais sob regime
de controle, de acordo com a sua classificação, obedecerá às disposições da legislação federal específica.
Art. 36  - A receita de medicamentos magistrais e oficinais, preparados na farmácia, deverá ser registrada em livro
de receituário.
Art. 37  - A farmácia, a drogaria e o dispensário de medicamentos terão livro, segundo modelo oficial, destinado ao
registro do receituário de medicamentos sob o regime de controle sanitário especial.
Parágrafo único : O controle do estoque dos produtos de que trata o presente artigo será feito mediante registro
especial, respeitada a legislação específica para os entorpecentes e os a este equiparados, e as normas baixadas
pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia.
Art. 38  – A farmácia e a drogaria disporão de rótulos impressos para uso nas embalagens de produtos aviados,
deles constando o nome e o endereço do estabelecimento, o número da licença sanitária, o nome do responsável
técnico e o número do seu registro no Conselho Regional de Farmácia.
Parágrafo único : Além dos rótulos a que se refere o presente artigo, a farmácia terá impressos com os dizeres:
"Uso Externo", "Uso Interno", "Agite Quando Usar", "Uso Veterinário", e "Veneno".
Art. 39  – Os dizeres da receita serão transcritos integralmente no rótulo aposto ao continente ou invólucro do
medicamento aviado, com a data de sua manipulação, número de ordem do registro de receituário, nome do
paciente e do profissional que a prescreveu.
Art. 40  – A receita em código, para aviamento na farmácia privativa da instituição, somente poderá ser prescrita
por profissional vinculado à unidade hospitalar.
Art. 41  – Quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar os limites farmacológicos ou a prescrição
apresentar incompatibilidades o responsável técnico pelo estabelecimento solicitará confirmação expressa ao
profissional que a prescreveu.
Art. 42  – Na ausência do responsável técnico pela farmácia ou de seu substituto, será vedado o aviamento de
fórmula que dependa de manipulação na qual figure substância sob regime de controle sanitário especial.
Art. 43  – O registro do receituário e dos medicamentos sob regime de controle sanitário especial não poderá
conter rasuras, emendas ou irregularidades que possam prejudicar a verificação da sua autenticidade.
CAPÍTULO VII
Da Fiscalização
Art. 44  - Compete aos órgãos de fiscalização sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a
fiscalização dos estabelecimentos de que trata esta Lei, para verificação das condições de licenciamento e
funcionamento.
§ 1º - A fiscalização nos estabelecimentos de que trata o artigo 2 obedecerá aos mesmos preceitos fixados para o
controle sanitário dos demais.
§ 2º - Na hipótese de ser apurada infração ao disposto nesta lei e demais normas pertinentes, os responsáveis
ficarão sujeitos às sanções previstas na legislação penal e administrativa, sem prejuízo da ação disciplinar
decorrente do regime jurídico a que estejam submetidos.
Art. 45 - A fiscalização sanitária das drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será exercida nos









 


