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SOLICITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

O(A) farmacêutico(a) somente poderá se intitular/denominar como responsável técnico(a) por 

um estabelecimento após a aprovação pelo CRF/MS do processo de responsabilidade técnica. 

Para solicitação: 

É obrigatório estar com inscrição ativa no CRF/MS;  

Dependendo do tipo de empresa para a qual solicita a responsabilidade técnica, o 

farmacêutico deverá ter habilitação específica, como, por exemplo:  

O Laboratório de análises clínica, posto de coleta, agência transfusional: o farmacêutico deve 

possuir habilitação em análises clínicas registrada no CRF ou ter cursado a graduação em 

farmácia de acordo com as diretrizes das Resoluções CNE/CES nº 2/2002 ou nº 6/2017 

(formação “Generalista”);  

Para atividades em estética: o farmacêutico deverá ter habilitação em estética concedida pelo 

CRF e sempre observar a legislação quanto aos procedimentos estéticos permitidos aos 

farmacêuticos pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF);  

Farmácias homeopáticas: o farmacêutico deverá ter habilitação em homeopatia registrada no 

CRF; o Área de alimentos: o farmacêutico deve possuir habilitação em alimentos registrada no 

CRF ou ter cursado a graduação em farmácia de acordo com as diretrizes das Resoluções 

CNE/CES nº 2/2002 ou nº 6/2017 (formação “Generalista”).  

• IMPORTANTE A distância entre residência do(a) farmacêutico(a) e o estabelecimento 

no qual prestará a responsabilidade/assistência técnica não poderá ultrapassar 150 km 

(Deliberação n.º 4649/12 estabelece a distância máxima permitida para a assunção de 

responsabilidade técnica por estabelecimento sediado fora do domicílio do(a) 

profissional farmacêutico(a)).  

• Vínculos profissionais ativos: O farmacêutico não pode ter responsabilidade técnica 

ativa ou qualquer outro vínculo no mesmo horário em que está sendo solicitada a 

nova responsabilidade técnica.  

• Intervalo de deslocamento: Caso o farmacêutico já tenha outra responsabilidade 

técnica ativa ou qualquer outro vínculo trabalhista, deverá haver intervalo de 

deslocamento entre os locais das atividades, sendo necessário 30 minutos de intervalo 

para vínculos na capital e 15 minutos para o interior do estado de MS.  

• Carga horária solicitada: A carga horária solicitada, com a soma de todos os vínculos do 

farmacêutico, não poderá ultrapassar 15h diárias e 90h semanais (Deliberação nº 

4341/11: Disciplina a carga horária máxima de assistência técnica diária e semanal do 

profissional farmacêutico).  

• Financeiro: O farmacêutico deverá estar em dia com o setor de tesouraria no que se 

refere a: anuidades, multa ética e multa eleitoral.  

• Obs.: Débitos de anuidade da pessoa jurídica não interferem no lançamento da 

responsabilidade técnica, no entanto podem impedir a emissão da Certidão de 

Regularidade. 

Siga as orientações relacionadas abaixo para solicitar a sua RESPONSABILIDADE TÉCNICA, para 

iniciar o processo, é preciso enviar os seguintes documentos: 
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1. Requerimento de responsabilidade técnica e termo de compromisso (disponível para 

Download na área restrita do farmacêutico); 

2. Declaração de Outras Atividades assinada pelo farmacêutico (modelo na área restrita); 

3. Comprovação de vínculo empregatício, que pode ser por meio de: 

A) Digitalização legível da Carteira de Trabalho original (carteira física ou digital), contendo as 

seguintes informações:  

B) Qualificação civil - frente e verso; 

C) Registro do contrato de trabalho assinado pelo Representante Legal; 

D) Para servidores públicos, cópia do DOE/DOU ou portaria que comprove a nomeação do 

cargo e/ou Termo de posse e, em anexo, a declaração de lotação especificando os dias e 

horários da contratação; 

E) Caso o farmacêutico seja sócio da empresa, enviar alteração contratual incluindo o 

profissional na sociedade; 

F) Contrato de prestação de serviço, orientações para elaboração do contrato disponível no 

acesso restrito do farmacêutico (a), deverá no contrato ter a cláusula de Comprometimento 

em fazer recolhimento dos impostos ou tributos referentes ao contrato (ISS, Imposto 

sobre serviços). 

G) No caso de contratos, eles devem ser enviados com reconhecimento de firma do 

empregador e do farmacêutico. Caso não seja possível reconhecer firma, será necessário 

enviar um documento pessoal (CNH ou RG) do representante legal para conferência de 

assinatura; 

Obs: Os documentos devem ser digitalizados a partir do original e não da cópia, com 

preferência para a cor azul nos campos de assinaturas. 

Obs: Os requerimentos podem ser preenchidos à mão ou digitalmente mantendo legível todos 

os dados. 

Obs: Documentos ilegíveis serão indeferidos.  

Obs: O prazo para análise do processo é de até 10 dias úteis e será finalizado caso todos os 

documentos estejam corretos, acompanhar o processo pelo acesso restrito do farmacêutico 

em protocolos WEB. 

 

 

Veja as orientações abaixo para enviar o seu processo pelo CRF EM CASA 

 

 

 

 



Serviço Público Federal 
Conselho Federal de Farmácia – CFF 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CRF/MS 

 

 

 

Para fazer a impressão dos formulários, clique no icone formulários e requerimentos 

 

 

Os formulários estão disponíveis em PDF ou WORD 

 

Após o preenchimento dos formulários, clique no ícone enviar documentos. 
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Selecione o tipo de processo, (Solicitação de responsabilidade técnica) 

 

 

Clique em selecionar e adicione o arquivo, não se esqueça que deverá ser anexado os 

formulários preenchidos e legíveis, juntamente com o documento de vínculo empregatício, 

(carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço) 
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Clique em salvar protocolo, o prazo para análise é de até 10 dias úteis, caso tenha alguma 

pendência será informado através da área restrita do farmacêutico, o prazo para resposta de 

documentos complementares é de até 07 dias úteis. 

 

 


