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ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2021 
 

Adota procedimentos referente a 
prorrogação, até 31 de dezembro de 
2021, do prazo para formalização do 
pedido de ingresso ao PRF/CFF/CRF, 
estendendo ainda o prazo previsto no 
artigo 3º, § 1º, da Resolução/CFF nº 
533/10, em decorrência do novo 
Coronavírus (COVID-19). 

 
O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
CRF/RJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais. 
 
CONSIDERANDO que é garantida aos Conselhos Regionais de Farmácia a transação 
administrativa nos processos administrativos e nos executivos fiscais; 
 
CONSIDERANDO os termos contidos na Resolução n° 533/2010, do Conselho Federal de 
Farmácia, que estabelece o programa de parcelamento das receitas dos artigos 26 e 27, 
da Lei Federal nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, viabilizando a recuperação judicial e 
extrajudicial das sociedades empresárias farmacêuticas e pessoas físicas inscritas nos 
quadros dos Conselhos Regionais de Farmácia, cuja vigência foi prorrogada até 31 de 
dezembro de 2021 pela Resolução 699/2021, publicada em 04/02/02021, bem como as 
previsões contidas na Ordem de Serviço nº 19/2020 do CRF-RJ; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de redução da inadimplência das pessoas físicas e 
jurídicas inscritas nesta autarquia; 
 
CONSIDERANDO a pandemia declarada pela OMS em 11.03.2020; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Prorrogar a vigência da Ordem de Serviço nº 19/2020 nos estritos termos contidos 
na Resolução nº 699/2021, do Conselho Federal de Farmácia. 
 
§ 1º - O prazo previsto no art. 2º, § 1º da OS 19/2020 passa a ser até 31 de dezembro de 
2021. 
 
§ 2º - Os Termos de Adesão anexos à OS 19/2020 deverão observar as alterações 
normativas aqui mencionadas, bem como a presente prorrogação. 
 
Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições contidas na norma. 
 
Art. 3º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2021. 

 
TANIA MARIA LEMOS MOUÇO 

Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro 
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