
Relatório Solicitação de Informações - Esic

ENTRE AS DATAS 01/05/2020 - 31/05/2020

Protocolo Solicitante Data Solicitação Detalhes da solicitação Data da Resposta Resposta

233/2020 Mara Rubia Freire de Sousa 29/05/2020
Bom dia  Venho  através  deste,  solicitar  uma
declaração  de  nada  consta  neste  CRF,  para
fins  de  processo  seletivo.  Antecipadamente
agradeço

29/05/2020
Prezado(a),  Sua demanda foi  redirecionada para o setor financeiro.  Aguarde que em breve estará
recebendo  por  e-mail.  Para  acompanhamento  caso  seja  urgente,  os  contatos  são:  pela  url
"http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/" Att. Depto de Informática.

232/2020 Fernanda Quaresma 28/05/2020 Bom dia, preciso de uma declaração que estou
regular no conselho.

29/05/2020
Prezado(a),  Sua demanda foi  redirecionada para o setor financeiro.  Aguarde que em breve estará
recebendo  por  e-mail.  Para  acompanhamento  caso  seja  urgente,  os  contatos  são:  pela  url
"http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/". Att. Depto de Informática.

231/2020 ADEMILTOM MACHADO 28/05/2020

no  dia  06/03/2020  mandei  um  processo  de
inscrição  de  resnp  tecnica  em  meu  NOME
ADEMILTOM MACHADO - CRF SC 17424/SC -
FARMACIA  ADEMILTOM  MACHADO  ME  -
C N P J  N R O  0 5 9 0 6 5 5 1 / 0 0 0 1 - 3 2  E M
NAVENATES  SC  CRF  FARMACIA  7722/SC,
QUERIA  SABER  O  ANDAMENTO  DESTE
PROCESSO

29/05/2020

Prezado(a), Se sua solicitação é de pessoa jurídica e referente a um dos itens contidos na lista de
p r o c e d i m e n t o s  d a  u r l :
"http://wp.crfsc.gov.br/transp1/wp-content/pub/2019/Planejamento/DrpePrazosProcedimentos2019.pdf",
e se o tempo baseado na data de seu protocolo ainda não transcorreu? Solicitamos que aguarde até que
o prazo limite, realize-se. Do contrário, caso tenha urgente, o contato do setor de registro poderá ser
feitos pela url: "http://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/". Att. Depto de Informática.

230/2020 Elessandro De Jesus 25/05/2020
Eu preciso de informação sobre o auxílio Bem
para quem tem contrato intermitente o meu foi
negado será que tenho direito ou não e se caso
eu tiver como recorrer .

26/05/2020
Prezado(a),  Na url:  "http://wp.crfsc.gov.br/transp1/e-sic/",  consta por assunto,  qual  link deverá ser
utilizado  para  enviar  seu  pedido.  Se  necessitar  algo  diferente,  poderá  entrar  em contato  com a
"Ouvidoria" pela url: "https://crfsc.gov.br/ouvidoria/", descrevendo com clareza sua situação. Att. Depto
de Informática

229/2020 ELISA BACH 22/05/2020
Gostaria  de  uma certidão  regularidade  para
comprovar  que  esta  ativo.  Como  proceder?
Conseguimos através do sistema solicitar com
mais agilidade?

25/05/2020

Prezado(a),  Certidão  de  Regularidade  é  gerada  para  empresas  conforme procedimentos  descritos
abaixo.  Caso  sua  demanda  seja  por  "Certidão  de  Inscrição  Profissional"  siga  a  url:
"http://crfsc.gov.br/certidoes-diversas/". Caso necessite de algo diferente, fale com o Setor de Registro
pela url: "http://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/", descrevendo com clareza sua situação.
Certidão de Regularidade Técnica - CRT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A CRT desde 2018, é
disponibilizada online pela url "http://crfsc.gov.br/sisconweb/". Dado ao grande tráfego simultâneo ao
serviço que vem ocorrendo, por parte dos inscritos, alguns usuários poderão ter um pouco mais de
facilidades 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, diferente das disponibilizadas bem como copiados os links de um navegador 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 pela Url:
"http://crfsc.gov.br/departamento-de-informatica/",  uma  foto  da  tela  inteira  informando  o  que  está
ocorrendo. Não esquecer de enviar referente ao farmacêutico a inscrição no CRF, e o CNPJ da empresa
em questão. Att. Depto de Informática

 



228/2020 Núbia Rangel Cândido 14/05/2020

Prezados, bom dia. Gostaria de saber qual é o
consumo mensal de carvão ativado da CASAN
e também quais são os fornecedores, valores
de  compra  do  produto,  datas  e  quantidades
adquiridas nas 6 últimas compras de carvão
ativado? Algum outro órgão do Estado utiliza
carvão ativado? Se sim, qual órgão, qual tipo
de carvão ativado, para qual finalidade e em
qual quantidade mensal? Desde já agradeço e
aguardo retorno

15/05/2020

Os Conselhos de farmácia, são fundamentais na regulamentação da profissão – 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-SC, pois não possuímos essas informações. Att. Depto de Informática

 


