
Relatório Solicitação de Informações - Esic

ENTRE AS DATAS 01/01/2019 - 31/01/2019

Protocolo Solicitante Data Solicitação Detalhes da solicitação Data da Resposta Resposta

106-2019 Mariana Clarindo Paulino 31/01/2019
Boa  tarde.  Gostaria  de  saber  se  minha
solicitação  de  baixa  de  responsabilidade
técnica foi aprovada. Atenciosamente, Mariana
Clarindo Paulino

01/02/2019

Prezada Mariana bom dia, Sua demanda foi encaminhada para o
setor de registros, que dará uma resposta por e-mail. Caso opte
por  um  acompanhamento  urgente,  os  contatos  são  048
3298.5921 ou e-mail e-mail "registro@crfsc.gov.br". Att. Gestâo
de AI

105-2019 Carolina castellen 29/01/2019 Boa tarde ,mas não seria baixa do registro e
sim suspensão por tempo determinado. grata

30/01/2019

Prezada  Carolina  bom dia,  Conforme  já  respondido  em seu
chamado anterior, com relação a seu pedido, no rol de serviços
d o  C R F  d i s p o n í v e i s  a o s  p r o f i s s i o n a i s  u r l
"http://crfsc.gov.br/profissionais/"  não  consta  suspensão  de
registro. Ratificamos a informação que qualquer outra dúvida
relacionada com sua demanda, precisará ser tirada com o setor
d e  r e g i s t r o  p e l o  l i n k
"http://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/"  ou  pelo
fone (048) 3298,5925. Permanecemos a disposição para sanar
as dúvidas referente ao Portal de Transparência.

104-2019 Carolina castellen 28/01/2019

Boa tarde,  me chamo Carolina Castellen cpf
04132340961, e morei em São Paulo por 10
anos, e fui avisada por colegas meu de Santa
Catarina  que  eu  precisaria  suspender  meu
registro  nesse  período,  porém  não  o  fiz,
gostaria de saber como proceder. Grata ( crf
na época , se não me engano, era 7044)

29/01/2019

Prezada Carolina bom dia, Com relação a seu pedido, na url
"http://crfsc.gov.br/profissionais/baixa-de-inscricao-profissional/"
será encontrada as informações necessárias para tal. Qualquer
outra dúvida relacionada com sua demanda, poderá ser tirada
pelo link "http://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/"
ou pelo fone (048) 3298,5925. Att. Gestão de AI.

 



103-2019 SILVANA LOPES 23/01/2019

Boa tarde! Preciso alterar razão social nas CRs
de duas drogarias nos municípios de Lages e
Itajai. Como devo proceder? que documentos,
formulários e taxas devo protocolar? Também
preciso das anuidades das drogarias.  Abaixo
segue  CNPJs:  00.063.960-0252-76  -  itajai
00.063.960-0459-78 - Lages Estou fisicamente
em Porto Alegre no RS e sou representante
legal  da  empresa,  sendo  assim  preciso
regularizar as pendências existentes. Desde já
grata pela atenção Silvana Lopes de Oliveira

24/01/2019

Prezada Silvana bom dia, Quanto a primeira parte de seu pedido,
"Preciso alterar razão social nas CRs de duas drogarias...", essa
i n f o r m a ç ã o  e s t á  d i s p o n í v e l  n a  u r l
"http://crfsc.gov.br/empresas/alteracao-contratual/"  de  nosso
Portal.  Quanto  a  segunda  parte,  "anuidade  para  o  Cnpjs
00.063.960/0252-76  -  itajai  e  00.063.960/0459-78  -  Lages"
Estaremos  enviando  seu  pedido  ao  setor  financeiro  para
atendimento.  Mesmo  assim,  tomamos  a  liberdade  de  lhe
encaminhar as instruções detalhadas para o que segue, caso
queira  retirar  online  de  imediato:  *  SisconWeb  Anuidades  -
Posição financeira e Boletos. Informamos que a plataforma tem
atendido com proficiência os pedidos da "Posição financeira e
Boletos".  Mantemos a  empresa  terceirizada responsável  pela
manutenção atualizada, quanto as novas inconsistências que por
ventura surgirem no sistema. Solicitamos sua atenção para que
seja seguido rigorosamente as informações que constam na url
do SisconWeb "último item do menu principal do Portal" antes
de continuar. Dado ao grande tráfego simultâneo ao serviço que
vem ocorrendo, por parte dos inscritos, alguns usuários poderão
ter um pouco mais de dificuldades do que outros, quer seja pela
configuração  da  infraestrutura  de  seu  próprio  equipamento,
quer  seja  pela  velocidade  naquele  instante,  da  internet.  Se
preferir, poderá tentar novamente num horário alternativo onde
o fluxo seja mais favorável. Atenção: - Pede-se que não sejam
utilizados outras urls, que não seja a mencionada, bem como
copiados os links de um ambiente para outro. - Caso já tenha
atendido  os  requisitos  básicos  e  orientações  para  o
funcionamento  da  plataforma,  e  ter  tentado  em  horários
diferentes  por  mais  de  uma  vez,  e  ainda  persistir  uma
inconsistência, enviar pelo email "ti.suporte@crfsc.gov.br" uma
ou mais fotos da tela inteira informando o que está ocorrendo, e
qual  dispositivo  está  sendo  utilizado  entre:  PC,  Tablet  ou
Smartphone.  Não esquecer  de enviar  a  inscrição no CRF,  o
Nome ou Razão Social  do  inscrito.  Att.  Gestão  de  Acesso  a
Informação

 



102-2019 Juliana Almeida 23/01/2019 Olá ,  gostaria de receber uma anuidade por
email juliana0112@icloud.com juliana silva de
almeida crf 14773 cpf 07506471914

24/01/2019

Prezada Juliana bom dia,  Estaremos enviando seu pedido ao
setor financeiro para atendimento. Mesmo assim, tomamos a
liberdade de lhe encaminhar as instruções detalhadas para o
que  segue:  *  SisconWeb  Anuidades  -  Posição  financeira  e
Boletos.  Informamos  que  a  plataforma  tem  atendido  com
proficiência  os  pedidos  da  "Posição  financeira  e  Boletos".
Mantemos a empresa terceirizada responsável pela manutenção
atualizada,  quanto  as  novas  inconsistências  que  por  ventura
surgirem no sistema.  Solicitamos sua atenção para que seja
seguido rigorosamente as informações que constam na url do
SisconWeb "último item do menu principal do Portal" antes de
continuar. Dado ao grande tráfego simultâneo ao serviço que
vem ocorrendo, por parte dos inscritos, alguns usuários poderão
ter um pouco mais de dificuldades do que outros, quer seja pela
configuração  da  infraestrutura  de  seu  próprio  equipamento,
quer  seja  pela  velocidade  naquele  instante,  da  internet.  Se
preferir, poderá tentar novamente num horário alternativo onde
o fluxo seja mais favorável. Atenção: - Pede-se que não sejam
utilizados outras urls, que não seja a já mencionada, bem como
copiados os links de um ambiente para outro. - Caso já tenha
atendido  os  requisitos  básicos  e  orientações  para  o
funcionamento  da  plataforma,  e  ter  tentado  em  horários
diferentes  por  mais  de  uma  vez,  e  ainda  persistir  uma
inconsistência, enviar pelo email "ti.suporte@crfsc.gov.br" uma
ou mais fotos da tela inteira informando o que está ocorrendo, e
qual  dispositivo  está  sendo  utilizado  entre:  PC,  Tablet  ou
Smartphone.  Não esquecer  de enviar  a  inscrição no CRF,  o
Nome ou Razão Social  do  inscrito.  Att.  Gestão  de  Acesso  a
Informação

 



101-2019 Estefania Luiza Bernardi 18/01/2019

Boa noite, preciso de uma Declaração Negativa
de  Processo  Ét ico  Discipl inar  e  uma
Declaração  Negativa  de  Débitos  com  o
conselho  para  admissional  em  um  novo
emprego.  Gostaria  de  orientações  de  como
obter  se  for  possível  de  forma on  line  pois
tenho urgência. Att Estefânia

18/01/2019

Boa tarde  Sra.  Estefania  Luiza  Bernardi  Para  solicitação  da
Certidão Negativa de Processo Ético, você precisa preencher e
assinar  o  requerimento  (modelo  11)  constante  neste  link  na
página  do  CRF-SC  http://crfsc.gov.br/formularios/  e
encaminhá-lo para o e-mail juntamente com um documento de
identidade, pode ser a identidade profissional ou qualquer outro
documento de identificação pessoal. Por se tratar de assunto
sigiloso (informações sobre a existência ou não de processos
éticos), somente o profissional farmacêutico ou seu procurador
(procuração com firma reconhecida em cartório) poderá retirar
a Certidão no CRF/SC. Se desejar, encaminhamos a Certidão
para ser retirada na Seccional mais próxima da sua residência.
A  Declaração  Negativa  de  Débitos  pode  ser  solicitada  pelo
mesmo  formulário,  bastando  selecionar  esta  opção  também.
Qualquer dúvida, estamos à disposição pelo e-mail informado

100-2019 Isabel Machado Canabarro 13/01/2019
Boa noite Solicito a emissão de uma negativa
de débitos até 2018 perante este Conselho e
solicito também um Comprovante de Registro
junto  ao  CRF/SC,  pois  minha  carteira
profissional  está  vencida.  Att  Isabel

14/01/2019

Boa Tarde Sra. Isabel Machado Canabarro Para atender a sua
solicitação sobre a negativa de débito, por gentileza encaminhe
um e-mail para o setor responsável pelo: dfc@crfsc.gov.br Para
obter o comprovante de registro , o contato deve se feito pelo
registro@crfsc.gov.br Atenciosamente

99-2019 Matheus do Nascimento
Moreira 11/01/2019

Prezados,  gostaria  de  saber  o  número  de
ocorrências com três ou mais mortos atendidas
pela Polícia Militar entre janeiro e dezembro
de 2018? Por favor, enviar em formato .csv e
relacionar local da ocorrência, gênero e raça
dos mortos  e  data  da ocorrência  (por  mês).
Muito obrigado pela atenção,  Um ótimo dia.
respeitosamente, Matheus Moreira - Jornalista

11/01/2019

Boa Tarde, Sr. Matheus do Nascimento Moreira É entendimento
deste Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina que sua
solicitação não faz parte do escopo de atribuições da autarquia,
já que diz respeito a questões ligadas a Policia Militar.  Nos
colocamos a disposição para quaisquer questões relacionadas as
atribuições deste conselho - CRF-SC. Atenciosamente.

98-2019 Jessiele Ramos Zanatta 11/01/2019

Bom  dia  Estou  abrindo  uma  Empresa
(Distribuidora  de  medicamentos),  preciso  da
certidão  de  Regularidade  e  Cadastro  do
Responsável Técnico Como que Faço? Preciso
enviar as documentações que estão no site do
CRF para você? Fico no aguardo Att Jessiele
Ramos  Zanatta  Farmacêutica  Bioquímica
CRF:13718

11/01/2019
Boa tarde, Jessiele Ramos Zanatta Para responder a sua questão
util ize  formulário  eletrônico  na  página  do  CRF-SC
http://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/

 



97-2019 Eveline Toledo silva 08/01/2019 Imprimir certidão de regularidade 11/01/2019
Boa tarde, Eveline Toledo silva Para responder a sua questão
util ize  formulário  eletrônico  na  página  do  CRF-SC
http:/ /crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/
Atenciosamente

 


