
PRAZOS DE PROCEDIMENTOS DO DEPARTAMENTO 
DE REGISTRO DE PROFISSIONAIS E DE EMPRESAS 

 

Todos os prazos são contados a partir do protocolo da documentação no 

CRF/SC. Portanto, o prazo será o mesmo para os documentos enviados via 

correio ou entregues na Entidade, haja vista que não há como prever o tempo 

que flui entre a postagem da correspondência até a efetiva entrega pelo 

carteiro. Com isso, o interessado deverá somar aos prazos abaixo o tempo 

médio de entrega das correspondências no CRF/SC, a partir da postagem na 

sua cidade. 

 

PESSOA JURÍDICA 
PROCEDIMENTO RECEBIDO NAS 

SECCIONAIS 
RECEBIDO NA 
SEDE 

Inscrição ou Reativação de Inscrição de 
estabelecimento com farmacêutico 
contratado 

20 dias corridos 15 dias corridos 

Inscrição de estabelecimento com 
farmacêutico sócio/proprietário ou 
Autônomo ou Servidor público 

15 dias corridos 10 dias corridos 

Responsabilidade Técnica de Farmacêutico 
Contratado 

20 dias corridos 15 dias corridos 

Responsabilidade Técnica de Farmacêutico 
Sócio/Proprietário ou Autônomo ou 
Servidor Público 

15 dias corridos 10 dias corridos 

Alteração de horário de Assistência 
Técnica – Farmacêutico Contratado 

20 dias corridos 15 dias corridos 

Alteração de horário de Assistência 
Técnica – Farmacêutico Sócio/Proprietário 
ou Autônomo ou Servidor Público 

15 dias corridos 10 dias corridos 

Baixa de Responsabilidade Técnica 10 dias corridos 5 dias corridos 

Alteração contratual de estabelecimento 10 dias corridos 5 dias corridos 

Alteração de horário de estabelecimento 10 dias corridos 5 dias corridos 

Baixa de inscrição de estabelecimento1 20 dias corridos 15 dias corridos 

  
                                                           
1
 Nestes prazos não está computado o tempo em que o interessado levará para quitar a taxa 

de baixa. Este procedimento é dividido em três etapas: 1) protocolo e análise da 
documentação; 2) expedição da taxa; 3) conclusão da baixa após a quitação da taxa. 
 

 

http://crfsc.gov.br/inscricao-de-empresa-com-responsabilidade-tecnica-de-farmaceutico-contratado/
http://crfsc.gov.br/inscricao-de-empresa-com-responsabilidade-tecnica-de-farmaceutico-contratado/
http://crfsc.gov.br/inscricao-de-empresa-com-responsabilidade-tecnica-de-farmaceutico-contratado/
http://crfsc.gov.br/empresas/inscricao-de-empresa-com-responsabilidade-tecnica-de-farmaceutico-socioproprietario/
http://crfsc.gov.br/empresas/inscricao-de-empresa-com-responsabilidade-tecnica-de-farmaceutico-socioproprietario/
http://crfsc.gov.br/empresas/alteracao-contratual/
http://crfsc.gov.br/empresas/alteracao-de-horario-da-firma/
http://crfsc.gov.br/empresas/baixa-de-inscricao-empresas/


PRAZOS DE PROCEDIMENTOS DO DEPARTAMENTO 
DE REGISTRO DE PROFISSIONAIS E DE EMPRESAS 

PESSOA FÍSICA 
PROCEDIMENTO RECEBIDO NAS 

SECCIONAIS 
RECEBIDO NA 
SEDE 

Inscrição Profissional ou Reativação da 
Inscrição Profissional2 

35 dias corridos 30 dias corridos 

Inscrição Profissional Provisória 35 dias corridos 30 dias corridos 

Inscrição Profissional por Transferência ou 
Reativação da Inscrição por Transferência 

35 dias corridos 30 dias corridos 

Inscrição Profissional Secundária 35 dias corridos 30 dias corridos 

Inscrição Auxiliar Técnico em Laboratório 
de Análises Clínicas 

35 dias corridos 30 dias corridos 

Baixa de Inscrição Profissional3 35 dias corridos 30 dias corridos 

Cédula de Identidade Profissional 65 dias corridos 60 dias corridos 

Prorrogação do Prazo da Inscrição 
Provisória de Farmacêutico 

35 dias corridos 30 dias corridos 

Apostilamento de 
Habilitação/Especialização 

20 dias corridos 15 dias corridos 

Averbação de Nome  20 dias corridos 15 dias corridos 

Expedição de Crachá 20 dias corridos 15 dias corridos 

Expedição de Certidão para fins de 
Transferência para outro CRF 

15 dias corridos 10 dias corridos 

Expedição de Certidão para Fins de 
Inscrição Secundária em outro CRF 

15 dias corridos 10 dias corridos 

Certidão Negativa de Débitos e/ou 
Processo Ético 

15 dias corridos 10 dias corridos 

 
                                                           
2
 Nestes prazos não está computado o período para confecção da cédula de identidade por 

empresa contratada pelo CFF, que pode chegar a 60 dias. 
3
 Nestes prazos não está computado o tempo em que o interessado levará para quitar a taxa 

de baixa. Este procedimento é dividido em três etapas: 1) protocolo e análise da 
documentação; 2) expedição da taxa; 3) conclusão da baixa após a quitação da taxa. 


