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CEP 17014-274 

(14) 3227-4905 

saude_coletiva@bauru.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

Posto Avançado de Atendimento da Saúde POUPATEMPO 
(somente atendimento pessoal) 

Av. Nações Unidas, 4-44 

(esquina com a Rua Inconfidência) 

Centro 

Bauru, SP 

CEP 17010-130  

 

Este documento tem caráter orientativo, podendo a Vigilância Sanitária requerer, no mo-
mento da análise da solicitação, outros esclarecimentos ou adequações das informações 
prestadas. 



5555    Solicitação de licença inicial 

6666    Solicitação de alteração de dados cadastrais (endereço) 

7777    Solicitação de alteração de responsabilidade legal 

8888    Solicitação de assunção ou baixa de responsabilidade técnica 

9999    Solicitação de renovação de licença 

10101010    Solicitação de cancelamento de licença 

11111111    Solicitação de alteração de dados cadastrais (razão social) 

12121212    Recebimento de relatórios mensais, balanços e livros 

13131313    Referências 

     



• Indústria 

• Comércio atacadista 

• Distribuidora 

• Importadora 

• Transportadora 

• Armazenadora 

• Depósito fechado 

• Embaladora 

• Farmácia (Comércio varejista com manipulação de 

fórmulas) 

• Drogaria (Comércio varejista sem manipulação de 

fórmulas)  e Ervanaria 

• Comércio varejista de cosméticos com fracionamento 

• Prestação de serviços de controle de pragas urbanas 

e desinsetização 

• Consultório, Clínica, Hospital e Estabelecimento Ve-

terinário com equipamento de RAIO-X 

• Comércio varejista de artigos médicos, odontológi-

cos, cirúrgicos, ortopédicos e fisioterápicos 

• Ótica 

(exceto produtos alimentícios) 



Processo de Licenciamento > Produtos de Interesse à Saúde: Estabelecimentos de produção, comércio e prestação de serviços (exceto alimentos) > Solicitação de licença inicial 
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Processo de Licenciamento > Produtos de Interesse à Saúde: Estabelecimentos de produção, comércio e prestação de serviços (exceto alimentos) > Solicitação de alteração de dados cadastrais (endereço) 
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Processo de Licenciamento > Produtos de Interesse à Saúde: Estabelecimentos de produção, comércio e prestação de serviços (exceto alimentos) > Solicitação de alteração de responsabilidade legal 
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Processo de Licenciamento > Produtos de Interesse à Saúde: Estabelecimentos de produção, comércio e prestação de serviços (exceto alimentos) > Solicitação de assunção ou baixa de responsabilidade técnica 
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Processo de Licenciamento > Produtos de Interesse à Saúde: Estabelecimentos de produção, comércio e prestação de serviços (exceto alimentos) > Solicitação de renovação de licença 
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Processo de Licenciamento > Produtos de Interesse à Saúde: Estabelecimentos de produção, comércio e prestação de serviços (exceto alimentos) > Solicitação de cancelamento de licença 

página 10 



Processo de Licenciamento > Produtos de Interesse à Saúde: Estabelecimentos de produção, comércio e prestação de serviços (exceto alimentos) > Solicitação de alteração de dados cadastrais (razão social) 
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Processo de Licenciamento > Produtos de Interesse à Saúde: Estabelecimentos de produção, comércio e prestação de serviços (exceto alimentos) > Recebimento de relatórios mensais, balanços e livros 

Relação Mensal de Notificação de Receita A (RMNRA) 

Farmácias e Drogarias 

• 2 vias do relatório 

• Receitas 

• Após serem protocolados, deverão ser enviados ao DSC 

(será devolvida uma via do relatório posteriormente após conferência) 

 

Relação Mensal de Notificação de Receita B-2 (RMNRB-2) 

Farmácias e Drogarias  

• 2 vias do relatório 

• Receitas 

• Após serem protocolados, deverão ser enviados ao DSC 

(será devolvida uma via do relatório posteriormente após conferência) 

 

BMPO – Balanço de Medicamentos Psicoativos 

Drogarias 

• 2 vias do relatório 

• Protocolar ( devolver uma via, enviar outra para DSC) 

 

BSPO - Balanço de Substâncias Psicoativas e outras sujeitas a controle especial 

Farmácias  

• 2 vias do relatório 

• Protocolar ( devolver uma via, enviar outra para DSC) 

 

RMV – Relação Mensal de Vendas  

Indústria e Distribuidoras de Medicamentos 

• 2 vias do relatório 

• Após serem protocolados, deverão ser enviados ao DSC 

(será devolvida uma via do relatório posteriormente após conferência) 

Relação Mensal MISOPROSTOL 

Hospitais com maternidade 

• 2 vias do relatório 

• Após serem protocolados, deverão ser enviados ao DSC 

(será devolvida uma via do relatório posteriormente após conferência) 

 

LIVRO INFORMATIZADO 

• Termo de abertura 

• Termo de encerramento 

• CD 

• Protocolar e enviar para o DSC 

 

LIVRO DE RECEITUÁRIO GERAL- INFORMATIZADO 

• Termo de abertura 

• Termo de encerramento 

• CD 

• Protocolar e enviar para o DSC 

 

LIVRO DE RECEITUÁRIO GERAL – IMPRESSO  

• Protocolar e enviar para o DSC. 

 

AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE RETINÓIDES 

• Protocolar e enviar ao DSC, solicitação de autorização para comercia-

lização de Retinóides 

• Autorização para adquirir e dispensar medicamento Misoprostol 

 

 

 

 

 

página 12 



Processo de Licenciamento > Produtos de Interesse à Saúde: Estabelecimentos de produção, comércio e prestação de serviços (exceto alimentos) > Referências 

 

• Portaria SVS/MS 344, de 12 de maio de 1998 

• Portaria SVS/MS 06, de 29 de janeiro de 1999 

• Portaria CVS 15, de 26 de dezembro de 2002 

• RDC ANVISA 58, de 05 de setembro de 2007 

• Portaria CVS 04, de 21 de março de 2011 

• RDC ANVISA 11, de 22 de março de 2011 
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