
 

 

Transportadora de medicamentos 
 
A. Impressos (Requerimento para obtenção da Certidão de regularidade e 
Formulário para registro de firma - Modelo 11) do CRF/MG preenchidos 
corretamente e assinados, com horário de assistência de acordo com a Lei 
13021/14;  
 
B. Cópia do contrato social devidamente registrado na Junta Comercial de 
Minas Gerais e suas alterações, ou requerimento de empresário. Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 
 
Como no Brasil o serviço de juntas comerciais se realiza por Estado, isto é, 
cada unidade da federação tem a sua junta, cada vez que se abre 
estabelecimento noutro Estado necessário será a realização daquela inscrição 
secundária. Instituto dos Advogados de Minas Gerais.     
 
Observação. Quando o contrato social for o modelo antigo (sem a linha 
digitável da Junta Comercial de Minas Gerais para verificar a validade do 
documento), será necessário enviar uma cópia do contrato pelos correios com 
todas as páginas autenticadas em cartório. 
 
C. Quando o farmacêutico for empregado é necessário enviar a cópia da 
carteira de trabalho completa, folha da foto, qualificação civil, contrato de 
trabalho e salário atualizado. O piso salarial está disponível no site do Sindicato 
dos farmacêuticos:  https://www.sinfarmig.org.br  
 
D. Cópia do CNPJ e Inscrição Estadual;  
 
E. Comprovante de pagamento da anuidade do(s) farmacêutico (s); 
 
F. Cópia do laudo de vistoria da vigilância sanitária ou cópia do protocolo de 
solicitação de laudo ou  cópia do alvará sanitário;  
 
G. Após análise dos documentos o CRF/MG enviará por e-mail o boleto para 
efetivação do registro. 
 
H. Toda a documentação pode ser enviada por email. Segue abaixo a relação 
com os contatos da sede e das seções.  

 

 

 

https://www.sinfarmig.org.br/


 

 

BH- Sede Conselho Regional de Farmácia    
 Rua Urucuia, 48, Floresta - Belo Horizonte/MG | CEP: 30150-060  
 Seg. à Sex. 8h às 17h - Inscrição e Registro  
 (31) 3218-1023  
 registro@crfmg.org.br 

Leste de Minas  
 Rua Sete de Setembro, 2716  - Sala 904 - Centro. Governador Valadares/MG. CEP: 35010-171  
 (33) 3271-5764  
 leste@crfmg.org.br   
 Seg. à Sex. 8h às 17h 

Vale do Aço  
 Rua Vinhático, 15 - Sala 905, Bairro Horto - Ipatinga/MG, CEP: 35.160.317  
 (31) 3824-6683  
 valedoaco@crfmg.org.br  
 Seg. à Sex. 8h às 17h 

Zona da Mata  
 Av. Barão do Rio Branco, 2390 - Sala 803/804 - Centro - Juiz de Fora/MG - CEP: 36016-310  
 (32) 3215-9825  
 zonadamata@crfmg.org.br  
 Seg. à Sex. 8h às 17h 

Norte de Minas  
 R. Correia Machado, 1025 - Salas 403/404 - Centro, Montes Claros/MG - CEP: 39400-090  
 (38) 3221-7974  
 norte@crfmg.org.br  
Seg. à Sex. 8h às 12h e de 13h às 17h 

Sul de Minas  
 Praça João Pinheiro, 194, sala 101, Centro, Pouso Alegre - MG, CEP: 37.550-191  
 (35) 3422-8552  
 sul@crfmg.org.br  
Seg. à Sex. 8h às 12h e de 13h às 17h 

Triângulo Mineiro  
 Av. Benjamim Magalhães, 1014 - Bairro Tibery - Uberlândia/MG - CEP: 38405-040  
 (34) 3235-9960  
 triangulo@crfmg.org.br  
  Seg. à Sex. 08h às 11:30h e das 12:45h às 17 

 
 


