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ENTRE AS DATAS 01/04/2019 - 30/04/2019

Protocolo Solicitante Data Solicitação Detalhes da solicitação Data da Resposta Resposta

120/2019 Ionara Santin 30/04/2019 Boa noite, Solicito a certidão de quitação do
CRF/SC.  Se  possível,  pode  ser  enviado  por
email para: ionarasantin@hotmail.com

02/05/2019

Prezada Ionara  boa  tarde,  Como sua  demanda está
disponível  no  escopo  do  Setor  Financeiro  como
"Declaração de Débitos",  para uma próxima ocasião
d e v e r á  s e r  f e i t a  a t r a v é s  d o  l i n k
"http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/",
conforme explicado na parte superior da página onde
foi aberto esse chamado que diz: "Antes de formalizar
seu pedido de informações, pelos links em verde abaixo
ao  final  de  cada  parágrafo,  certifique-se  de  estar
escolhendo  a  opção  correta  de  acordo  com  as
demandas  de  cada  item,  pois  isso  irá  agilizar  seu
atendimento.  –  Anuidades,  Boletos,  Declaração  de
Débitos, Parcelamentos e relacionados. Selecione aqui:
Financeiro".  Informamos  que  seu  pedido  já  foi
encaminhada ao setor financeiro. Assim que concluído,
será respondido. Gestão de AI.

 



119/2019 Daniella Schlickmann 30/04/2019
Boa noite! Solicito alteração de endereço. Meu
endereço  atual  é  o  seguinte:  Rua  Bento
Francisco, 180, Balneário São Miguel, Biguaçu,
Cep: 88168-096 -Atrás da Polícia Rodoviária

30/04/2019

Prezada Daniella boa tarde, Como sua demanda é de
alteração cadastral, para uma próxima ocasião deverá
s e r  f e i t a  a t r a v é s  d o  l i n k
"http://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/",
conforme explicado na parte superior da página onde
foi aberto esse chamado que diz: "Antes de formalizar
seu pedido de informações, pelos links em verde abaixo
ao  final  de  cada  parágrafo,  certifique-se  de  estar
escolhendo  a  opção  correta  de  acordo  com  as
demandas  de  cada  item,  pois  isso  irá  agilizar  seu
atendimento. – Registro ou Alteração de um ao mais
dados  cadastrais,  baixa  de  Profissionais,  Cédula  de
Identidade  ou  Carteira  Marrom;  Empresas  ou
Responsabil idade  Técnica;  Certif icados  de
Regularidade e  Protocolo,  Selecione aqui:  Registro".
Informamos que seu pedido foi encaminhada ao setor
de registro. Assim que concluído, o registro lhe enviará
um e-mail com a confirmação. Gestão de AI.

118/2019 Juliana de Azevedo 26/04/2019

Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação), venho requerer o acesso,
em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo
1º  da  Lei  12.527/11),  aos  seguintes  dados:
-número de internos no sistema socioeducativo
entre  2014  e  2018  discriminado  por  ano;  -
número  de  denúncias  de  maus-tratos  a
internos do sistema socioeducativo entre 2014
e  2018  discriminado  por  ano;  -  número  de
processos  administrativos  por  denúncias  de
maus - t ra tos  a  in ternos  do  s i s tema
socioeducativo entre 2014 e 2018 discriminado
por ano; - número de profissionais que atuam
no sistema socioeducativo entre 2014 e 2018
d iscr iminado  por  ano ;  -  número  de
profissionais  acusados  de  maus-tratos  a
internos do sistema socioeducativo entre 2014
e  2018  discriminado  por  ano;  -  número  de
profissionais demitidos por denúncias de maus
tratos  a  internos  do  sistema  socioeducativo
entre 2014 e 2018 discriminado por ano;

29/04/2019

Prezada Juliana, Somos do CRF-SC. Os Conselhos de
farmácia,  são  fundamentais  na  regulamentação  da
prof issão  –  são  os  órgãos  que  registram  os
profissionais  farmacêuticos  aptos  para  exercer  as
atividades, arquiva os diplomas, mantêm informações
cadastrais,  estabelece  normas  e  limites  éticos  e
fiscaliza a sua atuação e suas condições de trabalho.
Nossa  missão  é  “valorizar  o  farmacêutico  como
profissional  da  saúde,  a  ética,  a  assistência
farmacêutica e promover a proteção dos usuários de
serviços e produtos da atividade farmacêutica”. Dado a
natureza de seu pedido,  entendemos que houve um
equívoco no envio desse formulário ao CRF, pois não
respondemos por nenhum sistema socioeducativo . Att.
Gestão de AI.

 



117/2019 Fernanda Gaspar de Souza 25/04/2019

Gostaria  que  me  enviasse  por  e  mail  um
comprovante  que  estou  em  dia  com  o
pagamento do CRF pois minha carteirinha do
crf é de 2005 onde ainda tem validade, ou a
emissão  de  uma  carteirinha  de  crf  nova,
preciso urgentemente minha impressa precisa
até amanhã

25/04/2019

Prezada Fernanda, Sua solicitação foi  encaminha ao
Departamento Financeiro sob o título "Declaração de
Débitos".  A  resposta  será  enviada por  email  .  Caso
precise,  poderá  efetuar  contato  pelos  fones  (48)
3298-5905 / 5906 / 5909 / 5908. Att. Gestão de AI.

 



116/2019 Thamara Thaís Nazario 16/04/2019
Olá,  Solicito  a  certidão  de  regularidade  da
FARMÁCIA NOVA ERA LDTA EPP. Se possivel
e n v i a r  n o  n o s s a  e - m a i l :
farma.novaera@hotmail.com  ATT  Thâmara
Thaís  Nazario

25/04/2019

Prezada  Thamara,  Desde  de  outubro  de  2018,  esse
serviço  está  disponível  aos  inscritos  através  da  url
"http://crfsc.gov.br/certidao-de-regularidade/" Antes de
utilizar  o  serviço  de  Emissão  da  Certidão  de
Regularidade é fundamental seguir os passos abaixo:
Antes de logar-se 1 – Atualizar seu PC com a última
versão dos navegadores Firefox ou Chrome 2 – Liberar
o uso de Cookies do seu navegador 2.1 – Certificar-se
que tenha ativo em seu PC, um leitor de arquivos em
PDF 3 – Ler guias 3.1 – Adicionar como site seguro as
urls  do  domínios  ‘http://conselhosisprog.com’  e
‘http://sisprogweb.dynu.net/’  3.2  –  Confirmar  dados
para o primeiro acesso 3.3 –  Usuário Inscrito 3.4 –
Público em geral Atenção: Para usuários que possuem
controle  de  rede  por  proxy  ou  outros  filtros  de
conteúdo,  será  necessário  também, liberar  o  acesso
aos  domínios  ‘http://conselhosisprog.com’  e
‘http://sisprogweb.dynu.net/’  direto na ferramenta de
controle de rede. – Link de Acesso Inscritos: específico
para  os  profissionais  e  empresas  devidamente
cadastradas  e  que  já  cumpriram os  itens  “1  a  3.3
acima“,  mediante  autenticação por  login  com senha
previamente cadastrada. – Link de Acesso Público em
Geral:  para  comprovações  de  autenticidade  de
documentos  gerados  eletronicamente  pela  própria
plataforma e que já leram o guia do item “3.4 acima“.
A  plataforma  “SisconWeb”  foi  desenvolvida  com
tecnologias  modernas  e  seguras  para  disponibilizar
pela internet com o uso de um computador pessoal
(PC), serviços aos inscritos e ao público em geral. Caso
tenha  dúvida  não  técnica,  faça  contato  com  o
D e p a r t a m e n t o  d e  R e g i s t r o  p e l a  u r l
"http://crfsc.gov.br/contato-empresas/"  Att.  Gestão  de
AI.

115/2019 Raissa Cidade Marcelino 16/04/2019
Bom Dia Preciso de uns certificados de umas
palestras que fiz  com vocês.  Terei  como me
mandar pelo email raibn98@hotmail.com Att,
Raissa Cidade Marcelino

22/04/2019 Prezada  Raissa,  Os  certificados  solicitados  foram
enviado no e-mail informado. Att.

 



114/2019 VINICIUS MENDES 10/04/2019 Gostaria da lista de farmácias, conjuntamente
com o CNPJ, da região de Criciúma/SC

11/04/2019

Prezado  Vinícius  Por  determinação  do  Conselho
Federal  de  Farmacia  -  CFF  pelo  OF-324.14  de
05/11/2014, os dados cadastrais dos farmacêuticos e
empresas inscritos, não podem ser fornecidos por este
egrégio. Att, Gestão de Acesso a Informação

 


