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DELIBERAÇÃO DE PLENÁRIA Nº 02/2023 

                                                                                             

EMENTA: Adota procedimentos "ad referendum" 
do Plenário devido à necessidade de prorrogação 
do prazo das inscrições profissionais provisórias 
do CRF/MG. 
 

 

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRF/MG), por sua 

diretoria, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 3.820, de 11 de 

novembro de 1960, delibera "ad referendum" do Plenário; 

 
CONSIDERANDO que o CRFMG é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, 
com autonomia administrativa e financeira, nos termos da Lei 3.820/60;  
 
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, nos 
termos do artigo 37 da Constituição da República, em especial os princípios da Moralidade, da 
Publicidade e da Legalidade;  
 
CONSIDERANDO que o CRFMG é destinado a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e 
da disciplina da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas; 

 
CONSIDERANDO que compete aos Conselhos Regionais de Farmácia registrar os profissionais e 
expedir a carteira profissional, nos termos da Lei nº 3820/60; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 725/2022 do Conselho Federal de Farmácia que institui normas 
para emissão da Cédula de Identidade Profissional (CIP) do farmacêutico e não farmacêutico, da 
Certidão de Regularidade, e cria a Cédula de Identidade Profissional Digital Definitiva e 
Provisória, a Cédula de Identificação Digital dos Fiscais, Conselheiros Federais e Regionais, 
estabelece itens de segurança na Carteira de Identidade Profissional, e da outras providências; 

 

CONSIDERANDO que o estoque atual de Carteiras de Identidade Profissional e etiquetas 
autoadesivas, armazenados no CRF/MG, não atenderá a demanda projetada para o restante do 
ano; 

 
CONSIDERANDO o desabastecimento por parte do Conselho Federal de Farmácia do envio dos 
documentos ao CRF/MG, reiteradamente solicitados por esta autarquia; 
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CONSIDERANDO a Resolução 638/2017 do Conselho Federal de Farmácia, que dispõe sobre a 
inscrição, o registro, o cancelamento, a baixa e a averbação nos Conselhos Regionais de 
Farmácia, além de outras providências; 

 
CONSIDERANDO que a prorrogação do vencimento das inscrições provisórias visa resguardar o 
exercício profissional dos inscritos no CRF/MG, tendo em vista a iminente impossibilidade de 
emissão de carteiras profissionais por parte deste Regional; 

 

RESOLVE : 

 

Art. 1º - Prorrogar a validade das inscrições provisórias do CRF/MG até 30/06/2023.  
 
Paragrafo único: Não haverá alteração da validade das inscrições provisórias com vencimento 
superior a 01/07/2023. 
 
Art. 2º - Aos profissionais com inscrições provisórias, com validade prorrogada, estão 
conferidos todos os direitos assegurados àqueles com inscrição definitiva, sem prejuízo para o 
exercício profissional.  
 
Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 

 
Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2023. 

 
 
 
 

FARM. JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 
Presidente  

 


