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DELIBERAÇÃO N.º 098/2012 

 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A APRESENTAÇÃO DA CÉDULA 

DE IDENTIDADE PROFISSIONAL PARA FINS DE 

SOLICITAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA PERANTE O CRF/MT 
 

 

 

O Conselho Regional de Farmácia  do Estado de Mato Grosso - CRF/ MT, 

no uso de suas atribuições legais que lhe confere a letra “d”, do Art. 10, da Lei n° 3.820, de 11 de 

novembro de 1960, bem como inciso XI do artigo 2º do Regimento Interno do Conselho Regional 

de Farmácia de Mato Grosso e de acordo com aprovação do Plenário, em Sessão Ordinária 

realizada em 09 de Julho de 2012, 

 

CONSIDERANDO a Lei 6839 de 30 de outubro de 1980 que dispõe sobre o registro de empresas 

nas entidades fiscalizadoras  do exercício de profissões; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 494/2008 do Conselho Federal de Farmácia, que preceitua que 

as carteiras profissionais (marrom) e as cédulas de identidade profissionais, expedidas pelos 

Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, são obrigatórias para o exercício profissional e são 

válidas como documento de identidade para todos os efeitos legais, conforme prevê a Lei nº. 

6.206/75; 

CONSIDERANDO  a Deliberação n.º 159/10 do Conselho Regional de Farmácia que normatiza 

sobre os documentos necessários ao registro de firma junto do CRF/MT; 

CONSIDERANDO  a Deliberação n.º 160/10 do Conselho Regional de Farmácia que normatiza a 

solenidade de entrega de cédulas e carteiras do CRF/MT; 

CONSIDERANDO que o profissional farmacêutico está habilitado a exercer as atividades na área 

de farmácia somente após a inscrição no Conselho da Classe; 

CONSIDERANDO que o CRF-MT é a instituição responsável por emitir os documentos que 

atestam a habilitação legal do farmacêutico; 

CONSIDERANDO que a exibição da carteira profissional poderá, em qualquer oportunidade, ser 

exigida por qualquer interessado, para fins de verificação da habilitação profissional. 

 

CONSIDERANDO que as empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são 

necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal e 

Regionais que essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e registrados; 

CONSIDERANDO a necessidade de instrução dos processos administrativos; 
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DELIBERA: 
 

Artigo 1º – Para a assunção de responsabilidade técnica, o profissional farmacêutico interessado 

deverá anexar cópia da Cédula de Identidade Profissional ao Formulário de Declaração de Termo de 

Compromisso e Atividades do Farmacêutico. 

 

Parágrafo primeiro – A assunção de responsabilidade técnica mencionada neste artigo refere-se às 

seguintes situações: 

 

a) Registro de Firma; 

 

b) Alteração farmacêutica; 

 

c) Inclusão de farmacêutico; 

 

d) Transferência de farmacêuticos pertecentes ao mesmo grupo econômico; 

 

e) Renovação de certidão de regularidade técnica. 

 

Parágrafo segundo – entende-se por grupo econômico  quando uma ou mais empresas, tendo cada 

uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de 

outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.  

 

Artigo 2.º – Caso o profissional farmacêutico solicitante da Responsabilidade técnica ainda não 

tenha a carteira profissional, a secretaria emititirá uma declaração de que o processo de inscrição 

profissional encontra-se em trâmite junto ao CRF/MT, a qual será anexado ao requerimento.  

 

Artigo 3º – As dúvidas decorrentes da aplicação da presente deliberação serão dirimidas pela 

Diretoria, com posterior conhecimento do Plenário. 

 

Artigo 4º – O descumprimento da presente deliberação sujeitará os infratores às sanções penais e 

administrativas cabíveis. 

 

Artigo 5º - Esta Deliberação entrará em vigor dentro de 60(sessenta) dias a partir desta data, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2.012. 

 

 

 Dr. José Ricardo Arnaut Amadio 

       Presidente do CRF/MT 

 

 

 


