Relatório Solicitação de Informações - Esic
ENTRE AS DATAS 01/01/2020 - 31/01/2020
Protocolo

Solicitante

Data Solicitação

189/2020

Tatiana Saito

27/01/2020

188/2020

Danielle Hanisch Graboski

21/01/2020

187/2020

Rachel Massilon Borges
Bastos

20/01/2020

186/2020

DANIELLE DIAS

14/01/2020

Detalhes da solicitação
Bom dia!!! Por gentileza, preciso de uma
Certidão Negativa do CRFG (Fundo de
Garantia) da Empresa Camboriú Golf
Empreendimentos Imobiliários S/A; CNPJ
08.444.645/0001-25. Finalidade é para fazer
uma escritura. Att. Tatiana 47-3365-3005
Solicito a certidão de negativa de débito Crfsc
5310 Cpf 03379238929

Boa tarde. Gostaria de solicitar nova carteira
de farmacêutico pois a minha venceu. Aguardo
retorno. att Rachel M. B. Bastos

SOLICITO O CERTIFICADO DE
REGULARIDADE PROTOCOLO Nº 41148
REQUERENTE: FARMÁCIA POPULAR PORTO
RICO, CRF/SC 10854

Data da Resposta

28/01/2020

22/01/2020

21/01/2020

15/01/2020

Resposta
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
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/ ou pelo fone "048 3298.5905". Att. Depto de Informática.
Prezado(a), Caso sua demanda seja pela solicitação de 2ª via da CI (Cédula de Identidade), favor
acessar a url "http://crfsc.gov.br/profissionais/cedula-de-identidade/". Caso seja pela solicitação de 2ª
via da Carteira Marron, favor acessar o modelo 11 "Requerimento Diverso Exclusivo para profissional"
da url "http://crfsc.gov.br/formularios/". Para demais informações, os contatos do setor de registro
poderão ser feitos pela url: "http://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/" ou pelo fone "048
3298.5925". Att. Depto de Informática.
Prezado(a), A Certidão de Regularidade Técnica – 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

185/2020

184/2020

Louis Philippe Patrick De
Jongh Filho

Rebeca Cunha Zacarias
Correa

08/01/2020

02/01/2020

Prezado(a), Gostaria de saber se houve algum
projeto de cooperação internacional firmado
pelo Estado de Santa Catarina, que teve como
objetivo de desenvolvimento alguma melhoria
para a qualidade de vida da população
indígena, por exemplo, para a atenção à saúde
no contexto dos povos indígenas, para a
educação, para a agricultura etc. Se sim,
gostaria de saber qual foi o projeto de
cooperação, bem como qual o seu tipo, qual o
seu objetivo, a sua situação, a data de início, a
data de término, e o setor. O site do governo
de Santa Catarina não disponibiliza
especificamente os documentos dos projetos
de cooperação firmados. Mas a Lei de acesso à
informação (LEI Nº 12.527, DE 18 DE
NOVEMBRO DE 2011) determina que se deve
garantir o acesso a informações, em
observância ao princípio da publicidade na
Administração Pública. Requer-se as referidas
informações para fins acadêmicos.
Respeitosamente, Louis Philippe Patrick De
Jongh Filho, Mestrando em Gestão Pública e
Cooperação Internacional pela Universidade
Federal da Paraíba, Advogado inscrito na
OAB/PB sob o n° 26414/PB.
OLÁ, EU PEDI MEU VISTO AQUI PARA
CAÇADOR EM NOVEMBRO E ATE HOJE NAO
RECEBI MINHA CARTEIRA MARROM, EU
PRECISO FAZER UM PEDIDO PARA ELA VIR
PARA CÁ?

10/01/2020

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

02/01/2020

Prezado(a), Se sua solicitação é de pessoa física e referente a um dos itens contidos na lista de
procedimentos
da
url:
"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, os contatos do setor de registro poderão ser
feitos pela url: "http://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/" ou pelo fone "048 3298.5925". Att.
Depto de Informática.

