
  Modelo de Oficio e Documentação para requerer  

        Autorização para comercializar Retinóides (C2) 

                                    (Artigo 124- portaria 6/99) 

  

 

Av.: Visconde de Taunay – 950 - 2º sub-solo– Ponta Grossa - Paraná  
 

 

 

 

 

 

Ponta Grossa, ... de Mês de 20.. 

 

 

A  

Coordenadoria de Vigilância Sanitária 

Secretaria Municipal de Saúde 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

 

 

 Eu,......., CRF nº......, Rg nº....., CPF nº....., responsável técnico pelo 

estabelecimento Razão social......, nome fantasia........, estabelecido a rua..........., CNPJ 

nº........ solicito por meio deste o cadastramento da farmácia e autorização para 

comercialização de medicamentos de uso sistêmico a base de substâncias da lista “C2” 

(retinóides) da portaria nº 344/98 e suas atualizações. 

 Segue abaixo relação dos medicamentos e suas quantidades estimadas de 

consumo/venda mensal. 

 

EXEMPLO... 

- Isotretinoína 10 mg (Roacutan) Roche – caixa com 30 cpr.                3 unidades/mês 

- Isotretinoína 20 mg (Generico) Ranbaxy – caixa com 30 cpr.             2 unidades/mês 

- Isotretinoína 10 mg (Acnova) Germed – caixa com 30 cpr.                3 unidades/mês 

- Isotretinoina 10 mg (Generico) Germed – caixa com 30 cpr.            4 unidades/mês 

-................................                                                                x unidades/mês 

-................................                                                                x unidades/mês 

 

Atenciosamente, 

 

 

Assinatura          Assinatura 

_________________________________     ___________________________________         

Responsável técnico do estabelecimento       Responsável legal do estabelecimento    

                                                                 Nome:                                                       

                                                                 C.P.F.:  

-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘- 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

Protocolar este modelo de requerimento na Praça de Atendimento da Prefeitura ou via 

Protocolo Online no site da Prefeitura, anexando junto os seguintes documentos: 

 

- Cópia da licença sanitária atualizada da farmácia; 

- Cópia da AFE – Anvisa da farmácia com dados atualizados e que contenha 

descrito nas atividades: “dispensação de medicamentos sob controle especial”.; 

- Cópia da carteira de classe (Crf) do Responsável Técnico; 

- Cópia da Certidão de Regularidade do CRF. 

- Acompanhe o tramite do seu processo na pagina inicial da prefeitura em 

“consulta protocolo”, usando o numero do processo. 

Obs.: depois de recebida a documentação e se tudo Ok, será emitida uma autorização que 

será publicada em D.O.M. e fornecida uma cópia da autorização à Farmácia.  
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