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Secretaria Municipal de Saúde 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

Célula de Vigilância Sanitária 

 

Orientações para entrega de RMV por estabelecimentos (distribuidores de 
medicamentos sujeitos a controle especial) localizados no Município de Fortaleza-CE 

CONSIDERAÇÕES 
CONSIDERANDO a Portaria Federal SVS/MS Nº344, de 12 de maio de 1998, que aprova o Regulamento Técnico 
sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 
CONSIDERANDO a efetivação do cumprimento do artigo 97 da Portaria SVS/MS nº. 344, de 12 de maio de 1998, o 
qual determina que a Autoridade Sanitária local regulamentará os procedimentos e rotinas em cada esfera de 
governo, bem como cumprirá e fará cumprir as determinações constantes deste Regulamento Técnico; 
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar o processo de recebimento de BMPO, RMNRA e RMNRB2; 
 

A Vigilância Sanitária do Município de Fortaleza informa que: 
 
 

1- O recebimento de RMV (Relação Mensal de Vendas) de estabelecimentos (distribuidores de medicamentos 
sujeitos a controle especial) localizados no Município de Fortaleza-CE, será realizado unicamente de forma 
eletrônica (via e-mail) e seguindo o procedimento estabelecido neste informe; 
 

2- Este procedimento deverá ser seguido por estabelecimentos que já realizam a distribuição de medicamentos 
sujeitos a controle especial, bem como, por estabelecimentos que venham a iniciar esta atividade; 
 

 

► 1ª Etapa - CADASTRAMENTO  

(Procedimento necessário para iniciar o envio de documentos por email) 
(Obs.: Se você já possui Código Identificador, seguir para 2ª Etapa) 

 

1- Para iniciar o processo de envio de documentos de forma eletrônica (via e-mail), o responsável técnico pela 
farmácia ou drogaria deverá solicitar a FICHA CADASTRAL para o preenchimento das informações obrigatórias. 
Para isto, basta enviar um e-mail para cadastro.cevisa@gmail.com, solicitando a referida FICHA CADASTRAL 
ou baixar diretamente no link disponibilizado no site do CRF-CE (www.crfce.org.br), na área de Informes e 
Alertas da VISA Municipal; 
 

2- O responsável deverá preencher as informações solicitadas na FICHA CADASTRAL;  
 

3- Enviar a FICHA CADASTRAL devidamente preenchida para o e-mail bmpo.farmacia@gmail.com;  
►IMPORTANTE: A FICHA CADASTRAL é disponibilizada em formato Word e depois de preenchida, deve ser enviada no 

mesmo formato Word. (Não aceitamos FICHA CADASTRAL em formato PDF ou preenchida de forma manual - Não 
realizamos o CADASTRAMENTO por meio de FICHA CADASTRAL enviada de forma compartilhada no “OneDrive” ou meio 
semelhante).  
 

4- Para estabelecimento em atividade INICIAL, além da FICHA CADASTRAL preenchida, é necessário anexar 
cópia da Licença Sanitária, constando a atividade de comercio atacadista (distribuição) de medicamentos 
sujeitos a controle especial; 
 

5 - A área técnica da CEVISA realizará a análise da FICHA CADASTRAL, verificando o preenchimento dos 
dados obrigatórios e a veracidade das informações. Estando a FICHA CADASTRAL em conformidade, será 
emitido um comprovante de cadastro, que será encaminhado para o e-mail do solicitante; 
 

► IMPORTANTE: Este comprovante é personalizado no nome do estabelecimento, do Responsável Técnico 
(RT) e contém um Código Identificador único, desta forma sempre que o farmacêutico RT se desligar dessa 
função no estabelecimento, este profissional deverá realizar o envio dos documentos que correspondam à 
movimentação de medicamentos sujeitos a controle especial, até o dia em que respondeu como RT do 
estabelecimento, bem como, solicitar a baixa no seu cadastro para envio de documentos para VISA; 

 

6 - Quando ocorrer troca de RT, o novo farmacêutico responsável (RT) deverá enviar a FICHA CADASTRAL 
para atualização dos dados e receberá um comprovante com o novo código identificador. 
 
 

► 2ª Etapa - PROCEDIMENTO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS 
 

► IMPORTANTE: Só serão conferidos os DOCUMENTOS enviados por e-mail, onde consta no corpo do email: 
a identificação do estabelecimento (Nome e CNPJ), do Responsável Técnico (Nome e CRF), o Código 
Identificador (conforme apresentado no comprovante de cadastro), o tipo de documento em anexo (RMV) e o 
período correspondente. (OBS.: O campo assunto do email deve conter obrigatoriamente a informação: 
DOCUMENTOS seguido do Código Identificador).  
►Veja a seguir como realizar o preenchimento dessas informações e o envio de documentos. 

 

mailto:cadastro.cevisa@gmail.com
http://www.crfce.org.br/
mailto:bmpo.farmacia@gmail.com
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I - Exemplo de preenchimento de informações e envio de documentos por email: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – Envio de RMV  
 

1- A Relação Mensal de Vendas de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial - RMV, destina-se ao 
registro das vendas de medicamentos a base de substâncias constantes das listas da Port. 344/98, por 
distribuidor;  
 

2- A RMV deve ser elaborada conforme modelo estabelecido no ANEXO XXIII da Port. 344/98; 
 

3 - Para enviar a RMV, basta enviar um e-mail para RMV.CEVISA@gmail.com conforme o exemplo 
apresentado no item I; 
 

4- A RMV deve ser enviada (anexada) em formato PDF (Portable Document Format); 
► Obs.: Não é obrigatório imprimir a RMV para assinar, depois escanear e anexar ao email. Você pode 

salvar em formato PDF o arquivo gerado pelo programa informatizado utilizado no estabelecimento, 
sem a necessidade de imprimir, bastando apenas anexá-lo ao email. ►IMPORTANTE: Não 
analisaremos arquivos em formatos editáveis, ou seja, em que os dados podem ser alterados, a 
exemplo de Word, Excel ou outro semelhante. Quem elabora RMV em formatos como estes citados 
deverá convertê-la no formato PDF antes de anexá-la ao email. 

 

5- Prazo de entrega da RMV: 
► Deve ser entregue mensalmente à Vigilância Sanitária, até o dia 15 do mês seguinte,  

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES (LEITURA OBRIGATÓRIA) 
 

 

1- Não recebemos RMV impressas para conferência; 
 

2- Após a conferência dos documentos enviados, caso não sejam necessários esclarecimentos adicionais, será 
emitido Comprovante de Recebimento e Conferência. Este comprovante será enviado para o e-mail cadastrado, 
deverá ser arquivado (impresso ou no computador) e servirá para comprovar junto à fiscalização, que o 
estabelecimento realizou a entrega de documentos estabelecidos pela Port.344/98; 
 

3- Em algumas situações, o(a) farmacêutico(a) responsável será convocado(a) a comparecer na Sede 
da CEVISA, no Setor de Produtos de Interesse à Saúde (►Endereço: Rua Encontros, 1810 B • Cajazeiras), 

para acompanhar a conferência dos documentos juntamente com o técnico da Vigilância Sanitária, quando os 
documentos enviados apresentam informações duvidosas e/ou não compreendidas. Nestes casos, o(a) 
farmacêutico(a) será convocado(a) por email e/ou telefone para agendar seu comparecimento na sede da 
CEVISA. O não comparecimento ocasionará indeferimento dos documentos recebidos e o responsável não 
receberá o Comprovante de Recebimento e Conferência, estando irregular perante a fiscalização e sujeitos às 
penalidades previstas na legislação sanitária. 
 

Assunto: 

Para: 

Informações 

necessárias para 

conferência dos 

documentos. 

Código Identificador, conforme apresentado 

no Comprovante de Cadastro. 

Distribuidora Tarja Preta LTDA 

Anexo: RMV do mês de Novembro de 2016 

RMV.CEVISA@GMAIL.COM 

mailto:RMV.CEVISA@gmail.com
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4- Configurada infração por inobservância de preceitos ético-profissionais, o órgão fiscalizador comunicará o fato 

ao Conselho Regional de Farmácia, sem prejuízo das demais cominações penais e administrativas. 

 

5 - As distribuidoras que comercializam medicamentos sujeitos a controle especial, têm obrigação de enviar 

apenas a RMV, e este envio deve ser realizado até o dia 15 de cada mês. BMPO não é documento exigido para 

distribuidora de medicamentos. Também não é necessário enviar a Relação Mensal de Aquisições. 
 

6- O Comprovante de Recebimento  e Conferência só será enviado após a realização da análise dos 
documentos enviados. Este comprovante é enviado para o email que realizou o envio dos documentos. Temos 
um prazo de até 30 dias para realizar esta análise, mas estamos trabalhando para realizar esta análise em um 
curto prazo. Diante do exposto, ressaltamos que no momento do envio do email não emitimos comprovante, 
assim, informamos que não precisa enviar vários emails na sequência contendo os mesmos arquivos, isso só 
serve para lotar nossa caixa de entrada e não agiliza a conferência dos seus documentos. Fique tranquilo, se 
você fez o envio do email e este não voltou com erro, aparecendo a confirmação de mensagem enviada, o seu 
documento foi para nossa caixa de entrada e será distribuído para o pessoal responsável por realizar a análise 
destes documentos. É importante sempre verificar sua lista SPAM ou lixo eletrônico e observar se não existe 
email da VISA Municipal; 
 

7- Caso não consiga fazer o envio de arquivos por algum motivo, envie email relatando o problema e sempre 
que possível faça o print da tela do computador com a mensagem do erro, enviando em anexo para que 
possamos analisar o que está acontecendo. Ficará a cargo da Coordenação do Setor emitir parecer com as 
medidas a serem tomadas para solucionar os casos em que não é possível fazer o envio por email. Nenhum 
estabelecimento será penalizado se comprovar que não conseguiu enviar os arquivos por problemas cuja 
solução não é de sua responsabilidade; 
  
8-  ►IMPORTANTE: Sempre que o Farmacêutico Responsável se desligar do estabelecimento no qual exerce a 

função de Responsável Técnico, este profissional deverá obrigatoriamente, enviar o(s) documento(s) 
correspondente(s) até o último período que foi responsável. No mesmo email que fizer o envio destes 
documentos, o farmacêutico responsável deverá comunicar seu desligamento e solicitar a baixa no seu 
CADASTRO como RT do estabelecimento. Após análise dos documentos, será emitido e enviado para o email 
do responsável, o Comprovante de Conferência e Recebimento, este comprovante conterá 
uma DECLARAÇÃO informando que o profissional cumpriu com suas obrigações de responsável junto à 
Vigilância Sanitária do município de Fortaleza e declarada a sua baixa de responsabilidade junto a Vigilância 
Sanitária. Caso o farmacêutico se desligue do estabelecimento sem realizar a entrega de documentos sob sua 
responsabilidade junto a Vigilância Sanitária, o fato será comunicado ao CRF-CE para apuração das 
responsabilidades do profissional. 
 

9 - Solicitamos que mantenha seus dados sempre atualizados junto a Vigilância Sanitária, pois isto facilita a 
comunicação e a emissão de documentos com os dados corretos. Desta forma, sempre que algum dado da 
FICA CADASTRAL for alterado, solicitamos enviar email para que possamos atualizar a sua FICHA 
CADASTRAL. 
 

10- Farmacêuticos que tenham dúvidas ou problemas quanto ao envio de documentos, poderão solicitar 

esclarecimentos pelo telefone 3452-2343 ou pelo email (bmpo.farmacia@gmail.com) ou comparecer no Setor 

de Produtos de Interesse à Saúde / CEVISA (Endereço: Encontros 1810 B, – Cajazeiras ) 
 

* Este documento poderá ser atualizado conforme necessidade identificada pela autoridade sanitária. 
 

Fortaleza, 31 de outubro  de 2018.  

Setor de Produtos de Interesse à Saúde / Área de Produtos e Serviços Farmacêuticos  

Célula de Vigilância Sanitária – Coordenadoria de Vigilância em Saúde – SMS – Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

 

Rua Encontros 1810-Cajazeiras    Fone: 85-3452-2343 - Email: farmacia.cevisa@gmail.com 

mailto:bmpo.farmacia@gmail.com

