DECRETO ALTERA REDUTORES DE BASE
DE CÁLCULO DOS MEDICAMENTOS

Ano de 2017
próspero, abundante
e abençoado
Leomar Rehbein

Presidente do SINPROFAR-RS

Ao fechar o balanço de 2016 precisamos pensar no que queremos para o
novo ano de 2017. Este ano que passou
nos levou a tomar decisões e posições
que reverterão politica e socialmente
naquilo que acreditamos e desejamos
agora e para o futuro.
Crescemos e evoluímos em termos tecnológicos, político e social, foi
um ano, por essa razão, de muita luta.
Ano em que aprendemos a defender nossa individualidade, bem como a
desenvolver a adesão ao coletivo.
O SINPROFAR, cumprindo sua
parte, esteve presente e atuante junto
às categorias de classe no Estado e Nacionais.
Podemos dizer que passamos a
ver o poder da conexão e a força que
temos quando nos unimos com uma intenção compartilhada que inclui o nosso
desejo pelo que queremos em nosso
mundo.

Antes mesmo de festejarmos o
encerramento desse ano, devemos definir o que desejamos do novo ano a fim
de que possamos continuar na busca de
uma cidade, um estado e um país melhor.
Nós, do SINPROFAR, desejamos
um ano novo próspero, abundante e
abençoado para todos os nossos colaboradores, associados, parceiros de negócios e lutas em busca do atendimento
das reivindicações da categoria varejista
do nosso Estado, especialmente do setor
farmacêutico.
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NOTÍCIAS

ALTERAÇÃO NOS REDUTORES DE BASE DE
CÁLCULO DOS MEDICAMENTOS REFERÊNCIA

Conforme o Decreto 53.319 de 29 de novembro de 2016, a partir de 01/12/2016 haverá
alteração nos redutores de base de cálculo dos
medicamentos Referência (Éticos), Genéricos
e Similares. Nos medicamentos Éticos-Referência, hoje o redutor é de 25%, mas a partir
de 01/12/16 será de 22%, ou seja, o custo geral destes produtos aumentará cerca de 0,83%
(arredondando 1%), reduzindo assim a rentabilidade em aproximadamente 0,60% sobre o
Preço Máximo ao Consumidor.
Nos medicamentos Similares, que hoje
o redutor é de 20%, passará a ser de 18% a partir de 01/12/16, ou seja, o custo geral destes
produtos aumentará cerca de 0,68% (arredondando 0,7%), assim reduzindo a rentabilidade
em aproximadamente 0,40% sobre o Preço Máximo ao Consumidor.
Já os medicamentos Genéricos, ocorrerá o caminho inverso, reduzindo o custo, pois
hoje o redutor é de 33%, passando a partir de
01/12/16 para 37%, reduzindo assim o custo
geral do produto em aproximadamente 1,44%
(arredondando 1,5%), ou seja, a rentabilidade
aumentará em aproximadamente 0,80% sobre
o Preço Máximo ao Consumidor.
Assim recomendamos que seja revisto
os descontos sobre o PMC, nos medicamentos
Éticos/Referência e Similares em aproximadamente 1% do que se há hoje. Já nos medicamentos Genéricos não há necessidade de alterações. Em seus cadastro de mercadorias nas
farmácias, em relação a parte tributária não
precisa realizar nenhuma alteração. Porto Alegre, 30 de novembro de 2016.

ceder . Segundo ele, basta proceder da seguinte forma:
- Pegue o pmc e subtraia o redutor em percentual, do resultado multiplique a alíquota de
icms que atualmente está em 18%, anote como
resultado A.
- Após pegue o valor pago na distribuidora
com desconto e multiplique o valor do crédito
de icms que na maioria das vezes vai ser 18% e
anote como resultado B.
Observação: O crédito de icms pode ser de 12%
nas operações de fora de estado ou 4% no caso
de produtos importados.
- Por fim diminua o valor de A - B e terá o valor
do icms st.
Traduzindo a explicação para fórmula:
(PMC - Redutor) * ICMS = A
PreçoPago * ICMS = B
A - B = ST
No exemplo prático da tabela do item
de receituário no cálculo com redutor atual de
22% o cálculo prático é:
(100,00 - 22%) * 18% = 14,04
68,72 * 18% = 12,37
14,04 - 12,37 = 1,67

Anderson Martins
MARTINS CONTABILIDADE E CONSULTORIA

CÁLCULO DO ICMS NA FORMA DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
O diretor do SINPROFAR e proprietáAs dúvidas sobre os cálculos acima porio de farmácia Anderson Rocha de Andrade,
dem
ser
esclarecidas no SINPROFAR ou diretaa fim de facilitar o entendimento e cálculo do
imposto ICMS na forma de substituição tribu- mente com Andrade pelos fones: (51)3224-1850
tária, realizou um passo-a-passo de como pro- / 3224-5644.

REVISTA DO SINPROFAR-RS

03 - TARJA VERDE

CONVENÇÃO

FARMÁCIAS ASSOCIADAS :
11ª CONVENÇÃO E FEIRA DE NEGÓCIOS REGISTROU MAIS DE
R$ 28,8 MILHÕES EM FATURAMENTO
A 11ª Convenção e Feira de Negócios da rede de Farmácias Associadas,
realizada entre os dias 13 a 16 de outubro último, no Centro de Exposição Serra
Park, em Gramado-RS reuniu 2.225 pessoas, entre associados, representantes das
indústrias, distribuidoras de medicamentos e convidados, superando em 48,33% o
evento do ano passado. Da mesma forma,
o faturamento de R$ 28,8 milhões em fármacos e cosméticos representou 14,23%
em relação aos números de 2015.
A maior parte do público foi
composta pelas equipes dos 66 fornecedores parceiros, além dos representantes
de 298 matrizes – que correspondem a 638
pontos de venda e 83,7% do potencial de
compra da Rede. As atividades do evento
foram coordenadas por Américo José da
Silva Filho. Ele destacou os 11 anos de história das convenções da rede de farmácias
Associadas com seus desafios e superações. O tema escolhido foi “Super-Heróis,
juntos somos imbatíveis” representando
os desafios enfrentados pelos empresários
do setor.
O local do evento, o Centro de
Exposição, em Gramado, segundo o Presidente da Rede de Farmácias Associadas,
Ricardo Duarte da Silveira, marcou pelo
espaço
maior
não só para uma
melhor
confraternização,
como para a Feira de Negócios.
“Num momento
de incertezas no
cenário social,
escolhemos investir e realizar.
Também foram
ouvidos o Gerente Nacional da EMS Paulo Borges e o
Diretor Comercial da Santa Cruz, Pedro
Vila, que agradeceram a parceria das Associadas.
Um dos pontos altos da 11ª Convenção e Feira de Negócios foi a animada
palestrada de Tânia Zambom que trabalha
com elaboração estratégica para a melhoria do desempenho humano. Ela é coach
financeiro, master treinee Internacional e
autora de vários livros, entre muitas outras atividades de seu vasto currículo pro04 - TARJA VERDE

fissional.
Também foi importante a palestra de Edu Rocha, da Quintiles IMS, empresa que oferece soluções integradas de
tecnologia e inovação para impulsionar a
saúde. Ele fez uma avaliação do mercado
farmacêutico e oportunidades para a rede
de farmácias Associadas. Afirmou que nos
próximos três anos haverá mais dificuldades e quem estiver preparado conseguirá
superar.
PALESTRA
Zambom contou que trabalhou
mais de 20 anos na área de saúde, especialmente dentro de uma UTI onde descobriu valores como: dinheiro não importa e
que o inimigo está dentro de nós mesmos.
“Estamos numa hera tecnológica e precisamos aprender, nos reciclar para entender as novas tecnologias e novo cliente
que surge diariamente. Para isso precisamos de conhecimento, habilidade e atitude”.
Ela ressalta que tem de haver
mudanças, gestão de conflitos seja com o
cliente ou com os colaboradores. “Venho
ensinar técnicas que aumentam o rendimento em 5%. Com talento ganhamos a
partida, mas com trabalho de equipe ganhamos o campeonato”.
Para ela é fundamental saber lidar com a simbiose casa e trabalho e vice-versa. Zambom apresentou o kaise “Colchão Inteligente” de Campo Bom\RS que
em um ano e meio, após treinamento do
pessoal da empresa com a coach abriu 41
franquia e teve um faturamento de 130%
no faturamento em um mês. “Pessoas felizes produzem mais”, completou ela.
LANÇAMENTO REVITART
Na abertura da Convenção o
presidente da Associadas, Ricardo Duarte da Silveira, falou sobre o crescimento
nas vendas dos produtos de marca própria.”A Associadas conta com mais de 250
produtos de marcas próprias, Revitart,
que incluem itens cosméticos, de higiene
e saúde, e nutrição. Os produtos da marca Revitart representam 6,8% das vendas
mensais do segmento de cosméticos da
Farmácias Associadas”.
Durante o evento, foram lançados oito novos produtos, são eles:
Revitart : Difusores de Aromas Revitart
, com fragrâncias de limão siciliano e ale-

crim; Gel Fixador Revitart For Men para
cabelos; Sabonetes em Barra da linha
Revitart Sensações, em três fragrâncias
(capim-limão, erva-doce e lavanda); Protetor solar Revitart Solar FPS 30, em embalagens Family (350g) e Spray Contínuo
(200ml/140g), ambos oil free.
COOPEFARS
A Coopefars foi criada por uma
necessidade dos associados. Segundo o
presidente da cooperativa, José Ademar
Lopes, havia um entrave logístico importante, especialmente
na
distribuição dos
itens de marca
própria, fabricados por uma
série de fornecedores e que
chegavam por
diversos meios
às lojas. “A principal vantagem
da Coopefars é a logística facilitada e com
custo baixo para o associado.
Quando ele compra da Cooperativa, é como se estivesse comprando diretamente do fornecedor, sem custos extra e
intermediários”.
Depois de dois anos e meio de
operação, ressaltou o presidente da José
Ademar, a cooperativa continua crescendo em faturamento e operação, mas ainda
está em fase de estruturação. “Os objetivos e metas estão sendo construídos conforme o crescimento da unidade, já que a
iniciativa é nova e orgânica, ou seja, cresce
e se desenvolve conforme as necessidades
dos associados”.
Embora em fase de construção,
a Coopefars, tendo como base os últimos
resultados de 2015 e 2016, apresenta um
crescimento geral de 38% e de 18% na oferta de produtos novos, operados pela logística da cooperativa. Durante a 11 Convenção e Feira de Negócios foram lançados
diversos itens de marca própria que já estão sendo operados pela Cooperativa.
Entre eles, a linha capilar KBLO,
o primeiro lançamento da marca independente Fraterna, que é gerida pela Farmácias Associadas, e a ampliação da linha
solar Revitart, com produtos como o Protetor Solar Aerosol FPS 30.
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NOTÍCIAS

PERGUNTAS E RESPOSTAS – PARCELAMENTO ESPECIAL
SIMPLES NACIONAL

A Presidência da República sancionou, em 27 de outubro de 2016, a Lei Complementar nº 155/2016 - Crescer sem Medo, que
altera a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar nº 123/2006) e tem
como um de seus principais pontos a ampliação de 60 meses para até 120 meses do parcelamento de dívidas tributárias do Simples
Nacional.
A previsão de regulamentação do
parcelamento especial é 12 de dezembro de
2016. Nesta data, será aberto o prazo de 90
dias para as micro e pequenas empresas
com débitos do Simples Nacional aderirem
ao parcelamento especial. Mais de 700 mil
pequenos negócios devem ser beneficiados
com a novidade.
PONTOS CHAVE DO PARCELAMENTO
ESPECIAL:
• Início da vigência a partir da publicação da
Lei Complementar n° 155/2016;
• Regulamentação pelo Comitê Gestor do Simples Nacional;
• Quantidade de parcelas ampliada para até
120 meses;
• Prazo de 90 dias para adesão ao parcelamento especial, contados a partir da regulamentação do parcelamento pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN). Esse prazo
poderá ser ampliado ou renovado pelo CGSN;
• Abrangência de débitos do Simples Nacional vencidos até a competência de maio
de 2016;
• Parcela mínima de R$ 300,00 para microempresas e empresas de pequeno porte;
• O valor de cada prestação mensal será acrescido de juros equivalentes à SELIC + 1%.
- O que é a renegociação de dívidas aprovada na Lei Complementar n° 155/2016?
A renegociação de dívidas consiste na possibilidade de parcelar em até 120 meses os
débitos vencidos até a competência do mês de
maio de 2016 apurados na forma do Simples
Nacional.
- Que empresas serão beneficiadas?
Microempresas e empresas de pequeno porte
poderão participar, além de empresas em geral que tenham débitos apurados na forma do
Simples Nacional e vencidos até a competência
do mês de maio de 2016. É indiferente se a empresa hoje é optante do Simples Nacional ou
se já foi excluída, pois o parcelamento é para
débitos do Simples Nacional, não apenas para
seus optantes atuais.
- Quando a renegociação irá acontecer?
O parcelamento definitivo ainda não foi regulamentado. A previsão é que isso aconteça
no dia 12 de dezembro de 2016. Quando for
regulamentado, o parcelamento estará disponível no portal do Simples Nacional, e a
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adesão será feita por meio desse canal.
A partir da regulamentação, o empresário terá
90 dias para solicitar a adesão. Caso já tenha
sido notificado pela Receita Federal, recomenda-se que regularize sua situação o
mais breve possível para garantir sua permanência no Simples Nacional. As empresas
que não foram notificadas poderão aderir
normalmente ao parcelamento após a regulamentação.
- Como funcionará na prática?
A Receita Federal já publicou a Instrução Normativa nº 1.670/2016, que estabelece procedimentos preliminares referentes ao parcelamento do Simples Nacional. Essa opção prévia
somente pode ser feita pelo contribuinte que
foi notificado para exclusão do Simples Nacional em setembro de 2016, em relação aos débitos vencidos até a competência do mês de
maio de 2016. A opção prévia permite que
esses empresários se regularizem até a abertura do parcelamento definitivo, prevista
para 12 de dezembro de 2016. É importante
lembrar que a opção prévia não dispensa a
opção definitiva, que deve ser feita assim que o
parcelamento definitivo for aberto.
Quem foi notificado deve acessar link que
está disponível em mensagem encaminhada
à Caixa Postal do contribuinte, no Portal
do Simples Nacional > Serviços > Comunicações > Domicilio Tributário Eletrônico
do Simples Nacional (DTE-SN), que pode ser
acessado com código de acesso ou certificado
digital pelo link:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Servicos/Grupo.aspx?grp=t&area=1
O empresário deve buscar orientação de seu
contador neste processo.
Como ficará a situação do empresário que já
tiver aderido a outros parcelamentos de dívidas tributárias?
Os débitos já parcelados na forma atual podem
ser reparcelados quando o parcelamento especial for regulamentado.
O pedido do parcelamento implica na desistência compulsória e definitiva de parcelamento anterior.
- Há algum tipo de restrição?
A restrição prevista no texto da lei é que sejam
parcelados débitos abrangidos pelo Simples
Nacional vencidos até a competência do mês
de maio de 2016. Aplica-se aos créditos constituídos ou não, com exigibilidade suspensa ou
não, parcelados ou não e inscritos ou não em
dívida ativa.
Esse parcelamento não abrange débitos não
recolhidos na forma do Simples Nacional com
a Receita Federal do Brasil (RFB), Estados,
Distrito Federal e Municípios (ex. IPTU, IPVA).

Caso a empresa tenha sido notificada em relação a esses débitos deve procurar informações
na Receita Estadual, Secretaria Municipal de
Fazenda ou órgão competente.
A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional não pode ter débito, seja de natureza
tributária ou de natureza não tributária, previdenciário ou não previdenciário, com as Fazendas Públicas Federal, Estaduais, do Distrito
Federal ou Municípios, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Outro ponto de atenção é que o pedido de parcelamento de débitos que já estão em dívida
ativa da União deverá ser solicitado junto
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), e não à Receita Federal do Brasil
(nem por meio do Portal da RFB).
- Como fica a situação das empresas devedoras optantes do Simples Nacional
que não aderirem ao parcelamento até 31
de dezembro de 2016?
As empresas optantes pelo Simples Nacional
que possuem débitos com o fisco podem ser
excluídas de ofício do Simples Nacional e/ou
serem impedidas de aderir ao regime favorecido em Janeiro de 2017, estando sujeitas a uma
carga tributária mais alta e obrigações mais
complexas. Saiba mais no item 12 (“exclusão”):
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Perguntas/Perguntas.aspx
Os microempreendedores individuais também
poderão ter suas dívidas com a Receita Federal
parceladas?
Não. Neste momento, os microempreendedores individuais (MEI) não estão contemplados.
- Como participar do Multirão da Renegociação?
O Sebrae-RS, lançou em 05/12/2016, o mutirão
da renegociação, visando mobilizar e sensibilizar os empreendedores optantes pelo Simples
Nacional para que aproveitem as condições
especiais de regularização de débitos tributários junto à Receita Federal.
A primeira fase do mutirão da renegociação
terá foco nos débitos recolhidos na forma do
Simples Nacional. Nas próximas etapas, o reforço será nos débitos com bancos, fornecedores e locadores. Assim, é importante que o
empresário procure seu contador para verificar se foi notificado em relação aos débitos
do Simples Nacional, débitos estaduais, do
Distrito Federal, municípios, e se possui débitos com fornecedores, bancos e imobiliários,
dentre outros. Por fim, é importante avaliar
a capacidade mensal da empresa para pagar
dívidas, sem comprometer a continuidade de
funcionamento do negócio.
Fonte: https://www.sebrae.com.br/renegociacao/

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2016.
Fonte:FECOMÉRCIO-RS
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COMISSÃO DE COMBATE À INFORMALIDADE UNINDO
SETORES CIVIS E PÚBLICOS CONTRA A PIRATARIA
Fortalecer na unidade contra o
inimigo comum que é a pirataria, o contrabando e demais delitos que prejudicam
não só o comércio estabelecido, mas põem
em risco a própria população ao consumir
produtos de origem duvidosa e, portanto,
que podem causas sérios problemas à saúde e ao bolso do consumidor. Com essa
missão foi criada a Comissão de Combate
à Informalidade (CCI) na Fecomércio-RS.
A entidade tem como coordenador André Roncatto que é vice-presidente da Fecomércio-RS, presidente do
Sindiótica-RS e
representante da
Confederação
Nacional do Comércio Junto ao
Conselho Nacional de Combate à
Pirataria e Delitos
contra a Propriedade Intelectual (CNPC).
O CNPC é um órgão colegiado
consultivo, que faz parte da estrutura do
Ministério da Justiça. O objetivo do Conselho é trabalhar no estabelecimento de
normas para a formulação de propostas
nacionais para combate à pirataria, à sonegação fiscal dela decorrente e aos delitos contra a propriedade intelectual.
Segundo Roncatto, a partir da
união do grupo que compõem a CCI, entre eles o SINPROFAR, SINCOPEÇAS,
SINDILOJAS (Canoas e POA), FIERGS,
CDL, entre outros, foi possível ações como
a reabertura de negociações com o Poder
Público (Receita Federal, Sec. Da Fazenda
RS, Brigada Militar, etc). “Entre os trabalhos e planejamentos, a Comissão foi a
campo, ou seja, partimos para a interiorização com visitas, inicialmente, as Cidades Pólos. Em 2016 visitamos mais de 20
municípios (Bagé, Erechim, Santa Rosa,
Santa Maria, Bento Gonçalves, Tramandaí, etc), para ouvir e identificar as necessidades de cada região, criando comitês
regionais que interagem com o Poder Público Municipal, buscando a organização e
planejamento de ações locais pra combater o comércio ilegal”.
FEIRAS ITINERANTES
Um dos principais temas tratados nas reuniões regionais foi o das feiras
itinerantes. Os comitês regionais estão
encarregados de analisar as proposições
para regulamentação e o combate aos ilí-
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citos, com a possibilidade de mudanças e
(ou) criação de leis, de acordo com a necessidade de cada município.
Conforme Roncatto, o comércio ilegal, ao
contrário do que as pessoas pensam, não
é uma alternativa de geração de renda de
pessoas humildes, o que ele esconde é um
enorme aparato bilionário e criminoso
composto por estruturas muito maiores
do que a população imagina. “São quadrilhas muito bem organizadas que estão
envolvidas com outras atividades criminosas. O caminho para combatermos esses
crimes é a união e o uso da inteligência da
sociedade organizada e produtiva.”.
COMBATE A INFORMALIDADE
NO LITORAL
No dia 24 de novembro último,
na sede da Promotoria de Justiça de Tramandaí, houve um encontro da CCI com
autoridades de municípios do litoral gaúcho. O encontro teve como objetivo antecipar o trabalho de fiscalização de produ-

09/08/2016 | Proteção à marca é debatida na Comissão
de Combate à Informalidade da Fecomércio-RS

tos ilegais, cujas vendas se intensificam
nas praias gaúchas nos meses do verão.
Roncatto destacou que as feiras
ilegais e itens contrabandeados tomam
conta do Litoral gaúcho e precisam ser
combatidos. “Vamos antecipar a atuação
de acompanhamento do Verão 2017 contra
a comercialização de produtos pirateados,
visando articular ações, para que, ao invés
de serem tomadas iniciativas isoladas, os
trabalhos sejam fortalecidos em uma atuação conjunta e integrada entre os municípios do Litoral gaúcho. É extremamente
importante um acompanhamento mais rígido sobre a liberação de alvarás nesse período do ano, bem como é imprescindível
fomentar ações organizadas de combate
ao comércio ilegal”.
CONTRABANDO PELA FRONTEIRA
Os gargalos das fronteiras brasileiras foi outro tema discutido pela Comissão de Combate à Informalidade da
Fecomércio-RS. O assunto foi apresenta-

do pelo presidente do Idesf (Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Social de
Fronteiras) Luciano Barros que definiu
como uma das maiores causas está a disparidade tributária entre o Brasil e seus
vizinhos.
Segundo Barros, a porta de entrada do contrabando é a sinergia entre
carga tributária elevada, pouco rigor nas
punições, preços elevados no mercado formal, justiça lenta, geografia do país e renda das classes C, D e E. “A prevenção dos
crimes de fronteira é o começo do nosso
trabalho”.
FERRAMENTA ON-LINE
Os cidadãos poderão utilizar a tecnologia
para ajudar no combate ao comércio ilegal dos mais diferentes produtos, afirmou
Roncatto ao falar sobre o lançamento, em
novembro último, na sede da Fecomércio-RS, de uma ferramenta online, inédita no
Brasil, que permitirá identificar e denunciar, de forma anônima, por meio de um
sistema de georreferenciamento, a venda
de itens pirateados ou contrabandeados.
Esse denúncia poderá ser feita pelo computador ou celular através do site www.
combateaocomercioilegal.com.br,
que
também conta com uma plataforma mobile – disponível nas versões iOS e Android.
Desta forma, garantiu Roncatto,
qualquer pessoa será capaz de fotografar e enviar pelo aplicativo contribuindo,
desta forma, com o combate ao comércio
ilegal através da comprovação de prática
da ilegalidade, que será imediatamente
registrada pelo sistema e armazenada em
um banco de dados, colocado à disposição
das autoridades públicas.

17/11/2016 | Lançamento de ferramenta on-line.

Além de informar os locais onde
produtos pirateados ou falsificados estão
sendo vendidos, o coordenador da CCT
informou que a ferramenta também permitirá um entendimento mais detalhado
sobre a dinâmica do mercado ilícito no Rio
Grande do Sul”.
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ADIMERS
O

2º FÓRUM ADIMERS DISCUTE MERCADO E
REGULAÇÃO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS

2º Fórum ADIMERS (Associação dos
Distribuidores de Medicamentos do Estado do Rio Grande do Sul) realizado no
dia 26 de outubro último, em Porto Alegre, teve como foco a continuidade do
debate que a entidade vem promovendo
com o Poder Público e as diversas instituições civis do setor de medicamentos
sobre as distorções na área tributária com
a utilização do valor do Preço Máximo ao
Consumidor (PMC) como base de cálculo
para o ICMS-ST. Segundo o presidente da
ADIMERS, Márcio Cervo, a inconsistência e complexidade desses cálculos geram
preços mais altos de medicamentos para
a população.
O evento teve a participação de
Bruno Almeida, diretor no Sindusfarma-SP, que trabalha há mais de 21 anos no
Grupo de Assuntos Tributários da entidade, e Leandro Safatle, Secretário Executivo da CMED, com mais de 15 anos de atuação no setor de Regulação do Mercado
de Medicamentos no Brasil. O presidente
da ADIMERS, na abertura do evento falou sobre os desafios para o setor de medicamentos na área regulatória devido ao
excesso de documentação (AFE, Alvará,
SNGPC e etc.). “Tudo isso onera o setor,
precisamos simplificar as operações para
a cadeia atuar de forma mais rápida”.
Também falou o Diretor Jurídico
da ADIMERS, Ricardo Machado, que destacou a importância da discussão sobre
tributação do ICMS tendo como base o
valor do PMC. “Por essa razão é necessária a troca de ideias entre indústria, distribuidores, drogarias, farmácias e consumidores junto ao Poder Público para
aperfeiçoar esse sistema, ou seja, resolver o problema da substituição tributária
com base no PMC.
REFORMA PARA FACILITAR
A FISCALIZAÇÃO
O advogado Bruno Almeida iniciou sua palestra falando das diferenças
de tributação de um estado para o outro
e sugeriu uma reforma urgente no Brasil
para facilitar a fiscalização. “Passou da
hora de uma reforma tributária séria nesse país”.
Ele destaca, no entanto, que apesar da crise e de todos os problemas estruturais, o mercado farmacêutico é o único
no País que continua crescendo perto de
dois dígitos ao ano. “No ano de 2015 o
Brasil estava no 7º lugar do ranking mundial, a previsão para o ano de 2020 é che-

REVISTA DO SINPROFAR-RS

gar ao 5º lugar”.
Segundo Almeida, o panorama mundial em medicamentos registra
aumento de tecnologia, rápida difusão
dessa tecnologia, alto custo das mesmas,
aumento da demanda e dos gastos nesta
área e orçamentos que não acompanham
os lançamentos de medicamentos. Ele
aponta ainda o baixo investimento estatal
com saúde.
O palestrante falou sobre o crescimento dos genéricos no Brasil, em 30,3%
em 2016. “O medicamento genérico caiu
no gosto do consumidor. Eles proporcionam uma economia de 81,1 de bilhões de
reais para a população. Por sua vez, os estados recolhem muito mais imposto com
as vendas de medicamentos genéricos do
que com a compra dos mesmos”.
CMED e a regulação do mercado farmacêutico
O Secretário Executivo da
CMED, Leandro Safatle, fez uma breve
análise do mercado mundial
de medicamentos, lembrando
que o Brasil
está entre os
maiores. Também destacou
que os grandes mercados
mundiais
de
medicamentos
tendem ao monopólio, com estrutura para determinar
preço e contestar carga tributária.
Segundo Safatle, 76% do mercado é desonerado do PIS/COFINS, por essa
razão julga que a questão dos tributos
está mais em nível estadual do que federal. “O Brasil é um dos maiores mercados
de medicamentos, razão pela qual conta
com grandes empresas atuando”.
Em relação a carga tributária
federal, afirma o secretário executivo da
CMED, há a incidência de PIS e COFINS
somente para um pequeno grupo de medicamentos. O IPI é zero. Por essa razão
não há muito o que fazer em nível federal.
No Brasil há mais problemas de disfuncionalidades, mas nossa carga tributária
está próxima das que são praticadas em
vários países – pelo menos em nível federal”.
Quanto ao panorama do setor
de medicamentos no Brasil, ele disse que

houve uma reconfiguração nos últimos
anos quando os genéricos tiveram maior
penetração. “O Brasil responde por mais
da metade do mercado de medicamentos
da América Latina”
Afirmou que mesmo no auge da
crise, o setor teve crescimento. “A regulação trouxe ganhos claros para o setor de
medicamentos. A principal característica
que levou a regulação é a presença do
consumidor substituto (médico – dentista). Quem decide a compra do produto
(médico) não é quem paga”.
Safatle comentou que 90% dos
países regulam medicamentos. “Na década de 90, quando não houve regulação no
Brasil, os preços subiram exageradamente. A regulação permitiu que o preço de
medicamentos variasse abaixo da inflação acumulada do IPCA e com menos da
metade da inflação acumulada dos outros
produtos e serviços da área de saúde. Ainda, 87,5% das novas moléculas analisadas
e consideradas inovadoras tiveram seus
preços pleiteados reduzidos. Finalmente,
a regulação garantiu uma redução média
de 35% nos preços máximos de entrada
dos novos medicamentos”.
Depois de descrever atribuições
e composição da CMED, o secretário
executivo deste órgão completou que a
CMED elabora a lista de preço máximo
de comercialização. “Os produtos podem
ser vendidos com preço mais baixo, acima
é abuso de mercado. A CMED não recomenda que se use o PMC para base de
cálculo tributário”.
PERGUNTAS
Após as palestras iniciou o debate e perguntas aos palestrantes. Entre
as principais dúvidas discutidas estava o
preço máximo da CMED, se este refletia a
média praticada pelo comércio. O secretário Executivo da CMED garantiu que
não. “A lista não tem função de analisar
preço médio, somente se praticado acima
do preço máximo a empresa pode sofrer
as punições da CMED”.
Ele completou que a CMED tem
vários instrumentos regulatórios, alguns
produtos não precisam de regulação no
preço de fábrica. “A CMED regulou para
estabilizar preço mas este deve ser desassociado da tributação”.
O evento contou com a presença do Sinprofar, associados da ADIMERS,
drogarias, autoridades, advogados, contadores, entre outros participantes.

13- TARJA VERDE

NOTÍCIAS
CORREÇÃO DAS ANUIDADES PARA CFF E CRF

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) publicou no Diário Oficial da

União (DOU), dia 25 de novembro último, a Resolução 630, que trata da
correção dos valores das anuidades devidas aos Conselhos de Fiscalização de Profissões Regulamentadas, as quais devem ser estabelecidas
com base nos valores definidos no referido diploma legal. Os valores das
anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do INPC,
calculado pelo IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo.
Desta forma os valores das anuidades para aplicabilidade e cobrança
das pessoas físicas e jurídicas ficou estabelecido da seguinte forma:

RETIFICAÇÃO
Na Resolução/CFF nº 630/16, publicado no DOU de 28/11/2016,
Seção 1, página 564, leia-se: “Valor da Anuidade (R$) de RECÉM INSCRITO (1ª INSCRIÇÃO): 50% dos respectivos valores para nível superior e
para nível médio”.
O CFF informa que os pagamentos são efetuados aos CRF da
respectiva jurisdição. Até o dia 31 de março de cada exercício, com desconto de 15% (quinze por cento) se efetivado até 31 de janeiro, de 10%
(dez por cento) se efetivado até 28 de fevereiro, ressalvado o ano bissexto
(29 de fevereiro), ou em 6 (seis) parcelas sem desconto, vencendo-se a
primeira em 31 de janeiro.
Caso o pagamento ocorra após o vencimento, será acrescida
multa de 20% (vinte por cento) e juros de mora de 12% (doze por cento)
ao ano, nos termos do artigo 22 da Lei Federal nº 3.820/60. Já os casos de
inadimplência quanto ao pagamento das anuidades previstas nesta resolução, será aplicado o disposto no artigo 35 da Lei Federal nº 3.820/60,
observados os artigos 7º e 8º da Lei Federal nº 12.514/11.
PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2017 DO CRF/RS:
Entenda as mudanças
Aprovado em Plenária, no dia 21 de novembro último, o Plano
Anual de Fiscalização para p ano de 2017 do CRF/RS apresenta modificações em relação a anos anteriores, como a exigência do cumprimento
da integralidade da assistência farmacêutica em drogarias e farmácias,
públicas e privadas, inclusive hospitalares, prevista em Lei. Esta medida
já é aplicada desde 2015 a novos registros e reativações de estabelecimentos e desde 2016 para os estabelecimentos de Porto Alegre.
Para melhor esclarecer as dúvidas existentes, transcrevemos
abaixo perguntas e respostas oferecidas pela entidade:
Por que fiscalizar e por que é importante a assistência farmacêutica integral?
A fiscalização do exercício profissional é a principal missão
do CRF-RS, visando garantir para a sociedade uma plena assistência
farmacêutica, promovendo benefícios à saúde da população e consequentemente contribuindo para a valorização e o reconhecimento do
profissional farmacêutico.
- Quais os estabelecimentos fiscalizados pelo CRF-RS?
Todos aqueles que necessitem da contratação de profissional farmacêutico como responsável técnico.
- O que é o Plano Anual de Fiscalização do CRF-RS?
É o documento, baseado nas legislações vigentes e aprovado pela Plenária do Conselho, que fornece as diretrizes que vão orientar a fiscalização
durante o período de um ano.
- Quando entra em vigor o Plano Anual de Fiscalização de 2017?
A partir de 01/01/2017.
- O que é a integralidade da assistência farmacêutica?
É a empresa contar com a assistência de farmacêutico devidamente habilitado para TODO o seu horário de funcionamento.
- Por que será exigido o cumprimento da integralidade da assistência farmacêutica?
A integralidade da assistência farmacêutica é prevista desde 1973 pela
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Lei nº 5.991, sendo reforçada em 2014 pela Lei nº 13.021 e ratificada pelo
Ministério Público Federal, por meio da ação judicial movida perante a
Justiça Federal de Porto Alegre*.
- Quais os estabelecimentos sujeitos à integralidade da assistência farmacêutica?
A assistência farmacêutica integral em todo o Rio Grande do Sul será
exigida em estabelecimentos como:
- Drogarias (farmácias sem manipulação);
- Farmácias com manipulação;
- Farmácias públicas;
- Farmácias veterinárias;
- Farmácias hospitalares e similares (independente do número de leitos);
- Indústrias de medicamentos;
- Distribuidoras de medicamentos não amparadas pela ação nº
2001.71.00.032386-7.
- Por que as empresas podem ser autuadas pelo CRF-RS?
Os estabelecimentos farmacêuticos poderão ser autuados pelo CRF-RS
conforme os seguintes enquadramentos:
- Empresas sem registro ativo junto ao CRF-RS;
- Empresas sem diretor/assistente técnico há mais de 30 dias;
- Empresas sem diretor/assistente técnico há menos de 30 dias em que
se constate realização de atividade privativa durante o período que a
empresa estava sem farmacêutico;
- Empresas sem Certidão de Regularidade válida;
- Empresas funcionando em horário não declarado ao CRF-RS;
- Farmacêutico ausente (conforme perfil de assistência);
- O que acontece com as empresas que não se adequarem à assistência farmacêutica necessária?
Os estabelecimentos estarão passíveis de autuação, conforme o Plano
Anual de Fiscalização 2017.
- O que acontece se a empresa possui Certidão de Regularidade
válida até 31/03/2017 e não está adequada à integralidade da assistência farmacêutica?
As Certidões de Regularidade permanecerão válidas até 31/03/2017, desde que não ocorram alterações nas informações nelas constantes e/ou
não sobrevenha decisão judicial exigindo a antecipação desta data.
- Alterações protocoladas até 31/12/2016, desde que não apresentem
pendências, terão Certidões de Regularidade emitidas conforme o Plano
Anual de Fiscalização de 2016 e com validade até 31/03/2017.
- Alterações protocoladas a partir de 01/01/2017 terão Certidões de Regularidade emitidas conforme o Plano Anual de Fiscalização de 2017 e
com validade até 31/03/2018.
- Como fica o intervalo de almoço para o profissional farmacêutico?
O farmacêutico tem direito ao seu intervalo para alimentação, conforme
regras trabalhistas, em especial o artigo 71 da CLT. Cabe à empresa oferecer assistência farmacêutica integral, inclusive em relação à cobertura
de intervalos dos farmacêuticos.
- Qual o prazo para realizar o comunicado de afastamento?
No Rio Grande do Sul, como resultado da articulação do CRF-RS junto
ao CFF, o prazo do comunicado de afastamento foi reduzido para 12
horas, apesar do Código de Ética prever que seja realizado com 48 horas
de antecedência.
- Quais as situações previstas para comunicar afastamento?
Por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades
administrativas, cirurgias eletivas, licença paternidade, saúde e casamento.
Para motivos imprevistos, pode ser realizada justificativa de ausência,
no prazo de até 5 dias úteis.
- Como fazer o comunicado de afastamento?
O farmacêutico deve entrar no Acesso Restrito no Portal do CRF-RS,
através do login e senha. Ao realizar o acesso, informar a data prevista
de afastamento e o motivo.
- Quais as situações onde posso justificar ausência?
Motivo de doença, acidente pessoal, cirurgias de urgência, óbito familiar
ou por outro motivo imprevisível, que requeira avaliação pelo Conselho
Regional de Farmácia.
- Como fazer a justificativa de ausência?
O farmacêutico deve entrar no Acesso Restrito no Portal do CRF-RS,
através do login e senha. Ao realizar o acesso, informar o motivo da
ausência, com justificativa devidamente documentada.
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NOTÍCIAS
FARMÁCIAS TEM LIVRE FUNCIONAMENTO NOS FERIADOS

As farmácias têm o livre funcionamento nos feriados, respeitada a legislação Municipal. Conforme informou
a advogada Lúcia Ladislava Witczac, da
assessoria jurídica do SINPROFAR, através do escritório Flávio Obino Filho Advogados Associados, não há necessidade
de autorização em convenção coletiva de
trabalho para que as Farmácias exerçam
suas atividades com a utilização de mão
de obra de seus colaboradores, como é o
caso das atividades de comércio em geral
(exemplo: lojistas).
A advogada ressalta ainda que tal
previsão encontra-se no Decreto 27.048/49
que regulamenta a lei 605/49, a qual con-

cede em caráter permanente a permissão
para o trabalho em feriados nas farmácias.
“Vejamos: Art. 7. É concedida, em
caráter permanente e de acordo com o disposto no parágrafo 1 do artigo 6, permissão
para o trabalho nos dias de repouso a que se
refere o art. 1, nas atividades constantes da
relação anexa ao presente regulamento. (...)
RELAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 7
(...) - COMÉRCIO (...) 6) Varejistas de produtos farmacêuticos (farmácias, inclusive
manipulação de receituário)”.
No mesmo sentido, a Witczac
destaca o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho: RECURSO DE REVISTA

- TRABALHO EM FERIADOS. FARMÁCIAS. Existindo norma específica em vigor
para o trabalho em farmácias nos feriados
(Decreto 27048/49, que regulamenta a Lei
605/49) inaplicável o disposto no art. 6-A
da Lei 10.101/00, que trata do trabalho em
Feriados no comércio em geral. “Recurso
de Revista não conhecido (PROCESSO N.
TST-RR-418-63.2013.5.04.0771)”.
Para finalizar, a advogada acredita que os contadores estejam confundindo
as farmácias com supermercados e lojistas. “Estes sim têm uma previsão expressa
na convenção coletiva que não pode abrir
com a utilização de empregados nos dias
25 de dezembro e 1 de Janeiro.

FECOMÉRCIO-RS INSTITUIU EM 2016
A RENALEGIS ESTADUAL

A Renalegis (Rede Nacional de
Assessorias Legislativas) é uma rede de
relacionamentos, informações e serviços
das assessorias legislativas das federações filiadas ao Sistema CNC em todo o
Brasil, para atuação junto ao Poder Legislativo. A Renalegis tem por objetivo,
além de identificar as pautas mais relevantes no Congresso Nacional, promover e coordenar estratégias para atuação
parlamentar. Através desse alinhamento
entre as diversas assessorias legislativas,
é possível atuação mais efetiva, garantindo melhores resultados para o desenvolvimento das empresas do setor terciário.
No ano de 2016, a exemplo do
que ocorre em âmbito nacional, a Fecomércio-RS institui grupo para discutir os
principais assuntos legislativos com os
responsáveis pela atuação política em
cada sindicato. Diante da dificuldade em
identificar projetos de lei oriundos das
Câmaras Municipais, por conta do elevado número de municípios, a “Renalegis

Estadual” é fórum propício para a discussão e troca de experiências, visando
garantir que os projetos aprovados pelos
vereadores estejam em consonância com
os princípios defendidos pelas entidades
ligadas ao Sistema CNC.
Até o momento foram realizados
quatro encontros. No primeiro deles, a
Fecomércio-RS propiciou aos participantes treinamento acerca da identificação,
posicionamento, ação e monitoramento
dos diferentes projetos de leis nas distintas casas legislativas (Senado Federal,
Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmaras de Vereadores). Nos
encontros posteriores, temas específicos
foram abordados, dentre eles, cabe destacar feiras itinerantes, CPMF, eleições
2016 e Novo Regime Fiscal.
Os resultados da Renalegis Estadual têm sido bastante positivos. Apesar
do número pequeno de reuniões, a atuação do grupo é bastante visível. 		
Através da Renalegis, diversas Câmaras
de Vereadores encaminharam Moção de

Contrariedade à recriação da CPMF ao
Congresso Nacional. Também, diversas
ações para disseminar as propostas do
setor terciário aos candidatos às eleições
de 2016 foram realizadas. Este trabalho é
possível devido ao engajamento dos sindicatos. Hoje são 30 sindicatos filiados à
Fecomércio-RS compõem o grupo, dentre
eles o Sinprofar (Sindicato do Comércio
Varejista de Produtos Farmacêuticos),
cujo representante é o Sr. Guilherme
Leipnitz, Executivo do Sindicato. A reunião de sindicatos de diferentes setores e
diferentes regiões permite uma troca de
experiências, visando melhores soluções
para problemas comuns enfrentados pelos sindicatos. Há promoção de maior
sinergia e cooperação, o que fortalece o
papel das entidades sindicais ligadas à
Fecomércio-RS.
Para o próximo ano, a expectativa é de que sejam realizados oito encontros.
Vanessa Cutruneo

Assessoria Parlamentar Sistema Fecomércio-RS

LABORATÓRIO WESP LANÇA REPELINA

A e quip e té cnica, farmacêuticos, químicos e
biólogos do Lab oratório Wesp de cidiram entrar no
combat e aos mosquitos transmissores da Zica, Chikungunya e D engue. D ep ois de um
ano e três meses de p esquisa de cidiram lançar um rep elente de b o a
qualidade, com duração mínima
de 4 horas, p o dendo, inclusive, ser
usado p or crianças a p artir de seis
meses; o Rep elina.
		
Segundo o diretor presidente do Lab oratório, Max Wesp,
o pro duto tem eficácia terapêutica confirmada. “O nome comercial
Rep elina remete a qualidade da
Olina, com 100 anos de uso e aprovação p elos consumidores brasileiros”.
O Rep elina foi lançado oficial18 - TARJA VERDE

mente na Feira de Negó cios da Re de de Farmácias
Asso ciadas, entre os dias 14 e 16 de outubro último,
em Gramado-RS, onde foram re alizados diversos negó cios, fe chados p ara entrega a p artir do dia 20 de
novembro do próximo verão.
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