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ORIENTAÇÃO DE ENTREGA BALANÇOS TRIMESTRAL E  RELAÇÃO 

MENSAL DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA “A" 
  

 

 A presente orientação tem por objetivo informar aos estabelecimentos 
farmacêuticos  diferentes naturezas e afins  que dispensem, distribuam ou manipulem 
medicamentos e/ou preparações magistrais, além de substâncias (insumos ou precursores) 
regulados pela Portaria MS/SVS nº 344, de 12/05/1998, Portaria MS/SVS 06, de 
29/01/1999 e suas atualizações, no que diz  respeito a: 

 1 ) Entrega do Balanço de Medicamentos Psicoativos e Outros Sujeitos a Controle 
Especial  (BMPO) e Balanço de Substâncias Psicoativas e Outras Sujeitas a Controle 
Especial (BSPO) do primeiro trimestre de 2020,  até a data de 16 de abril, quando 
aplicável;  

 2) Entrega de Relação Mensal de Notificações de Receita “A” (RMNRA) até o dia 15 
do mês subsequente, quando aplicável; 

 3) Entrega de Relação Mensal de Notificações de Receita “B2” (RMNRB2) até o dia 
15 do mês subsequente,  quando aplicável;  

 3) Entrega da Relação Mensal de Vendas (RMV) até o dia 15 do mês subsequente,  
quando aplicável (em nosso Município, distribuidoras e fabricante de  precursor de 
entorpecentes)  ;  

  Essa orientação  baseia-se nas deliberações legais estabelecidas no Decreto 
Estadual nº 4.263, de 16/03/2020, regulamentado pela Resolução SESA-PR nº 338, de 
20/03/2020, bem como as diretrizes e recomendações estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde que visam reduzir o risco de transmissão , mediante o distanciamento social, dentre 
outras medidas .  

 Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, dentre outras medidas 
administrativas, reduziu o tempo de funcionamento da Praça de Atendimento do Paço 
Municipal , bem como tem atuado para evitar em todos os setores de atendimento, 
aglomerações de pessoas e demoras em atendimento, trabalhando com estratégias de 
agendamento, uso de meios digitais de protocolização, e, assim,   protegendo munícipes e 
funcionários. Igualmente, as equipes de Vigilância Sanitária atuam dentro de suas 
incumbências legais, no combate direto à COVID-19, por diferentes estratégias, 
mobilizando seus técnicos em ações específicas e essenciais diante da gravidade da 
situação epidemiológica.  

 Assim , informamos a todos os estabelecimentos farmacêuticos que o prazo 
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máximo  de entrega de balanços trimestrais (BSPO e BMPO), relativo ao primeiro trimestre 
de 2020, previsto  16/04/2020,  e das diferentes notificações mensais (RMNA, RMNB2, 
RMV), cujos prazos são até dia 15 do mês subsequente,  ficam prorrogados por 60 
(sessenta) dias, excepcional e temporariamente. Após este prazo, os mesmos deverão 
ser entregues mediante a protocolização na Praça de Atendimento, como de costume.  

 Entretanto, os mesmos deverão ser impressos e assinados pelo farmacêutico 
responsável, e mantidos de posse dos mesmos para entrega posterior. O que fica alterado 
é apenas a data de apresentação/protocolização dos balanços e relações mensais,  60 
(sessenta) dias. As demais determinações prevista na Portaria MS/SVS nº 344, de 
12/05/1998 suas atualizações e dispositivos legais complementares – incluindo a 
transmissão regular junto ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados 
(SNGPC) – devem ser cumpridas integralmente, sob pena de incorrer o estabelecimento 
em infração sanitária.  

 Da mesma forma, a necessidade de novo adiamento será avaliada, conforme  
progressão do quadro epidemiológico da COVID-19 e determinações das autoridades 
epidêmico-sanitárias federal e estadual. Nesse caso, serão divulgadas junto ao site 
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/  e meios correlacionados.  

 

   Ponta Grossa, 16 de abril de 2020. 
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