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RESOLUÇÃO nº 628 de 30 de setembro de 2016  

 

Ementa: Acrescenta os parágrafos primeiro e 

segundo ao artigo 10 da Resolução/CFF nº 517/09, 

dispondo sobre a cédula de identidade profissional 

do não-farmacêutico de nível médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, nos termos da Lei nº 3.820/60; 

 Considerando os termos do artigo 6º, alínea “f” da Lei Federal nº 3.820/60 e a 

necessidade de atualização permanente do cadastro das pessoas físicas e jurídicas 

jurisdicionadas no Conselho Federal de Farmácia e nos Conselhos Regionais de Farmácia, seus 

órgãos executivos; 

 Considerando os termos da Lei Federal nº 6.206/75, que dá valor de documento de 

identidade às cédulas de identidade expedidas pelos Órgãos Fiscalizadores do Exercício 

Profissional em todo o território nacional como prova de identidade, para qualquer efeito; 

 Considerando a Resolução/CFF nº 494/08; 

 Considerando a Resolução/CFF nº 517/09; 

  Considerando, a necessidade de se estabelecer procedimentos para a emissão da Cédula 

de Identidade Profissional de não-farmacêutico de nível médio, capaz de garantir a necessária 

segurança do registro, a facilidade de manuseio e, ainda, possibilitar meios seguros para a 

aferição estatística, RESOLVE: 

 Art. 1º - Fica acrescido ao artigo 10 da Resolução/CFF nº 517/09, os seguintes 

parágrafos: 

 “§ 1º - Será expedida Cédula de Identidade Profissional aos não-farmacêuticos de 

nível médio previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 3.820/60 e em resoluções específicas do 

Conselho Federal de Farmácia, conforme os termos, especificações e modelo dispostos na  

Resolução/CFF nº 494/08, em cor cinza e substituindo-se na alínea “l” dos dados variáveis a 

expressão “ Diplomado pela” por “Certificado pela”. 

 § 2º - As cédulas de identidade profissional de não-farmacêuticos de nível médio, 

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

profissional, válidas como prova de identidade para todos os efeitos legais, conforme prevê a 

Lei Federal nº 6.206/75, podendo os Conselhos Regionais de Farmácia cobrar custos de 

emissão fixados em resolução específica do Conselho Federal de Farmácia.” 

 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
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