
 

 

 

 

 

 

 

Sede CRFMA 

Rua Faveiros, Quadra. B, número 7 - São 

Francisco São Luís - MA CEP: 65075-270. 
Fone: 

(98) 2107-3850/2107-3851  

Fax:(+55 98) 2107-3852 
Atendimento ao público:  

Segunda à sexta das 9h às 17h. 

Seccional Imperatriz 

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 

n. 1163, sala 01 – Centro Imperatriz – MA  
CEP: 65903-270. 

Fone/Fax: 

(99) 3221-8981 e 3221-8989 
Atendimento ao público:  

Segunda à sexta das 8h às 12h e 14h às 18h. 

Seccional Balsas 

Av. Catulo, n. 170 Equatorial Shopping 

Center, 2º Piso - Sala 17, Balsas-MA CEP: 
65800-000. 

Fone: 

(99) 3541-3891 
Atendimento ao público:  

Segunda à sexta das 14h às 18h. 

  CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA — CFF 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO CRF-MA 

Rua dos Faveiros, quadra B, nº 07, bairro São Francisco – CEP 65.075.270, São Luís – MA 
Fone: (98) 2107- 3851| Site: www.crfma.org.br 

 
FORMULÁRIO PADRÃO PARA DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA 
 
TERMO DE DEVOLUÇÃO: 
 
Ao CRF-MA:  
 
Eu, ______________________________________________________________________, 
inscrito (a) neste CRF sob o número ________________, comunico que a partir desta data de 
rescisão contratual ou de sociedade ____/____/____ deixo de exercer a função de 
______________________________________________________________________________
pelo estabelecimento/empresa ____________________________________________________ 
de razão social____________________________________________________________ 
recolhendo e devolvendo essa certidão de responsabilidade técnica para as providências 
cabíveis. 
 
Outrossim, declaro que essa responsabilidade técnica pelo seguinte motivo: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 

São Luís, _________ de __________ de 20___. 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do Farmacêutico 

 
_____________________________________________________________________________ 

          Observações: 
1. Por infração a qualquer norma relativa à atividade profissional ou por qualquer alteração dos dados 

cadastrais ou horários de assistência no verso declarados, perderá a Certidão de Regularidade seu valor 
lega, podendo o respectivo CRF determinar o seu recolhimento, inclusive pelo setor de fiscalização. 

2. A baixa de responsabilidade técnica deverá ser comunicada pelo profissional também ao serviço de 
vigilância sanitária correspondente. 

3. Na baixa de responsabilidade técnica de quaisquer dos farmacêuticos, será obrigatória a devolução da 
Certidão de Regularidade ao respectivo CRF. 

4. Em hipótese de qualquer impedimento de rescisão contratual, deverá o farmacêutico efetuar o 
comunicado, dando ciência imediata ao CRF, sobre pena de responsabilidade ética-profissional. 

5. Caracteriza infração ético-disciplinar o descumprimento dos artigos 12 e 13 do anexo I da resolução 
596/14 do CFF (Código de Ética da Profissão Farmacêutica), entre outros inerentes ao exercício da 
responsabilidade técnica no estabelecimento. 


