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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL – PERMUTA

Nome_____________________________________________________, farmacêutico
(a) regulamente inscrito(a) sob o número ________________, declaro para fins de
atividade  ao  estabelecimento  com  Razão
Social_________________________________ CNPJ ___________________, Nome
Fantasia___________________________________,Endereço___________________
_______________________,  Bairro_________________,  da  Cidade_____________
que  exercerei  atividade  técnica  profissional  na  forma  de  permuta,  no  período  de
__/__/__  a  __/__/__,  ao  farmacêutico_______________________________,
regularmente  inscrito(a)  sob  número  _______,  no  estabelecimento  acima,  onde
compartilho a permuta de responsabilidade. 
Nos termos acima, firmo o compromisso perante o CRF-PR, e, em cumprimento ao
dever profissional, declaramos que prestaremos efetiva assistência técnica nas formas
declaradas, e demais compromissos para com a profissão farmacêutica, de acordo
com o que dispõe a Lei Federal  3.820/60 e as Resoluções do Conselho Federal de
Farmácia, em especial ao Código de Ética da Profissão Farmacêutica e legislações
complementares, ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na
sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica). 
Declaro,  ainda,  ter  conhecimento  que  deverei  informar  ao  CRF-PR  o  término  da
presente atividade, quando a mesma for antecipada o final, e, que o farmacêutico com
quem ora efetuo a permuta, possui pleno conhecimento e está de acordo com esse
ato, sob pena de responsabilidade profissional, inclusive processo ético disciplinar.
Declaro ainda que:
(    ) Não exerço outras atividades profissionais no horário declarado acima;
(.  )  Que exerço as  seguintes  atividades profissionais nos locais  e  horários abaixo
informados:___________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Local, data.

______________________________________________________________
Farmacêutico Requerente da DAP Permuta.

Nota - Este documento será válido somente para os horários em que o estabelecimento estiver regular perante o
CRF-PR, devendo ser protocolado, se pessoalmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis junto ao
CRF-PR, ou anterior ao início da atividade se pela ferramenta CRF-PR em Casa, devendo uma via ou protocolo
ficar em local público e visível, juntamente com a escala, se cabível e Certidão de Regularidade. 
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