
 

 

 

SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - III/2020 
 

Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 03 de fevereiro de 2020, 16h 
às 19h30min (término previsto). 

  
 

CONSELHEIROS CONVOCADOS: 

Alberi Adolfo Feltrin 

Aline Andrea da Cunha 

Anaí Maria Raymundo Belleza 

Cristiane Centenaro Kogler 

Gabriel Schneider Loss 

Luciana Alves Legg 

Luciana Carvalho Fernandes 

Marcello Ávila Mascarenhas 

Maria Letícia Raupp dos Santos 

Maria Rozário Bica  

Rafaela de Oliveira 

Renato Vianna  

Sérgio de Medeiros 

Silvana de Vargas Furquim 

Tarso Bortolini 

CONSELHEIROS FEDERAIS CONVOCADOS: 

Josué Schostack  

William Peres – Cons. Suplente 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  

 

CONVIDADOS: 

Afargs 

Anfarmag 

SBAC 

Sindifars  

Sinprofar 

Grupos de Trabalho Técnico 

Funcionários 

CONSELHEIROS CONVIDADOS:  

Daniela Correa Camacho – Cons.Suplente 

Rosane Reginato – Cons. Suplente 

 
– PAUTA DA SESSÃO – 

 

 
01 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 16h – 16h05min 

 

02 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 16h05min – 16h10min 

 

03 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 16h10min – 16h40min 

 

04 – EAD NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: 16h40min – 18h45min 

 

05 – COMUNICAÇÕES: 18h45min – 19h30min 

05.1 Da Diretoria: 

05.2 Dos Conselheiros Federais: 
05.3 Dos Conselheiros Regionais: 
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ANEXO 01 
 
 

“Quantos Somos” 
Dados atualizados em 02/01/2020 

 

ANO INSCRIÇÕES BAIXAS ATIVOS 

2017 1.459 496 14.077 

2018 1.667 606 14.879 

2019 1.323 862 15.307 
 
 
 
 
01 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (Relator: Anai Maria Raymundo Belleza): 

 
  

1.1 – Inscrição provisória (primeira inscrição) 

 
INSCRIÇÃO NOME INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO 

1 552704 Cleberson Chaves Costa FAMA - Faculdade Metropolitana de Anápolis Lagoa Vermelha 

2 552743 Jefferson Rosa de Almeida FESGO - Faculdade Estácio de Sá de Goiás Goiânia 

3 552276 Adriana Cervinski 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Paim Filho 

4 550991 Edemar Schoenardie Júnior PUCRS - Pontifícia Universidade Católica Porto Alegre 

5 552121 Raíssa Caon Cardoso PUCRS - Pontifícia Universidade Católica Porto Alegre 

6 552441 Karina Pelentier Vieira PUCRS - Pontifícia Universidade Católica Porto Alegre 

7 552124 Isabelle Mesquita da Silva PUCRS - Pontifícia Universidade Católica Três Cachoeiras 

8 552120 
Beatriz Ferreira da Costa de 

Castro 
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica Porto Alegre 

9 552122 
Byanka Pâmela Santiago 

MOta 
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica Porto A egre 

10 552442 Catiane Betat dos Santos PUCRS - Pontifícia Universidade Católica Viamão 

11 552125 Maria Luiza Martins Flôr PUCRS - Pontifícia Universidade Católica Alvorada 

12 552726 Veridiana de Oliveira Pagini PUCRS - Pontifícia Universidade Católica Barão do Triunfo 

13 552719 Paulo Roberto Brittes Júnior PUCRS - Pontifícia Universidade Católica Canoas 

14 552275 Rejane Lourdes Muczinski 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Viadutos 

15 552271 Maríndia Paula Blaszak 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Floriano Peixoto 

16 552278 Laura Cristina Nava 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Jacutinga 

17 552316 Jaqueline Nava 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Campinas do 

Sul 

18 552291 Fabiana Camila Andrighi 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Aratiba 

19 552268 Caroline Juliana da Silva 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Getúlio Vargas 
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20 552279 Carine Agostini Zuanazzi 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Paim Filho 

21 552266 Bruna Michele Zazeka 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Gaurama 

22 552270 Angela Beatrís Zemniacak 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Erechim 

23 552267 Vanessa Carla Auler 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Erechim 

24 552283 Silvane Lucia Gatti 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
São Valentim 

25 552269 Samara Feil Nery 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Erechim 

26 552284 Paola Gallina Toldo 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Erechim 

 
  1.2 – Inscrição definitiva (conversão da provisória) 

 
INSCRIÇÃO NOME INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO 

1 549882 Julia Livia Nonnenmacher URI - Univ. Reg. Integ. do Alto Uruguai e das Missões Passo Fundo 

2 550010 Eduardo Silva Rocha UFSM - Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria 

3 549893 Vanessa Sandri 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Cruzaltense 

4 548875 
Angélica de Almeida 

Machado 
URI - Univ. Reg. Integ. do Alto Uruguai e das Missões São Borja 

5 549486 Dener Gomes Berlato UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria 

6 549209 André Luis Konig Danelon ULBRA - Universidade Luterana do Brasil Porto Alegre 

7 550746 Gildásio Cavalcante Souza FASA - Faculdade Santo Agostinho Taquara 

8 550709 Francielen Souto Soares FASA - Faculdade Santo Agostinho São Marcos 

9 550519 Gabriel Júnior Lopes Calixto FASA - FACULDADE SANTO AGOSTINHO 
Vitória das 
Missões 

 

10 550725 Luanne Fernandes Santana FASA - Faculdade Santo Agostinho 
São Francisco 

de Paula 

11 551339 Sandra Jurema Dornelles UCS - Universidade de Caxias do Sul Bento Gonçalves 

12 550053 Dalvani Alves da Silva UPF - Universidade de Passo Fundo Passo Fundo 

13 549848 Larissa Daitx Raupp ULBRA - Universidade Luterana do Brasil Gravataí 

14 548891 Maíne Guerra Baccin 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 
Jaguari 

15 550146 
Maristela de Freitas Lima 

Prestes 
UNIJUI - UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Três de Maio 

16 550474 
Amaury Judson Mendes 

Barbosa 
FASI - Faculdade de Saúde Ibituruna Erechim 

17 550065 Mirele Machado UNICRUZ - Universidade de Cruz Alta Cruz Alta 

18 549912 Simone Silva de Medeiros URCAMP - UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA Bagé 
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19 550473 Janiele Rodrigues de Souza FASI - Faculdade de Saúde Ibituruna Erechim 

20 550211 Raquel Beskow UFPEL - Universidade Federal de Pelotas Pelotas 

21 551290 Mario Mayk dos Santos FMJ - Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte São Leopoldo 

 
1.3 – Inscrição definitiva por transferência 

  INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 552665 Thiago Assis de Jesus CRF-GO 

2 552763 Aludy Karina de Carvalho Costa CRF-PI 

3 552750 Marina Oliveira de Souza CRF-MG 

4 552746 Luana Juscileide Silva Mota CRF-AM 

  
1.4 – Inscrição provisória por transferência 

  INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 552639 Valber Luz Veloso CRF-PI 

 
1.5 – Inscrição remida 

  INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 I-R-2054 Beatriz Maria Froemming Santa Maria 

2 I-R-2206 Renato Orlando Lutz Catuípe 

3 I-R-2152 Vera Maria Santafé da Costa Porto Alegre 

4 I-R-1846 Zélia Maria  Gazen Astorga Porto Alegre 

 
1.6 – Reinscrição 

  INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 2524 Claire Isabel de Abreu São Leopoldo 

 
1.7 – Reinscrição por transferência 

  INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 14170 Manuela Barth Guerra CRF-SC 

 
1.8 – Baixa de inscrição 

  INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO 

1 3293 Rosemari Teresinha Dall Forno - Santa Maria 

2 10004 Janaina Dorneles Mahlke - São Borja 

3 17077 Cássio Miotto Chinelato - Caxias do Sul 

4 15484 Laura Schirmbeck Marder Junker - Porto Alegre 

5 5480 Rejane Giacomelli Tavares - Pelotas 

6 521604 Tatiana Bourscheid - Santa Clara do Sul 

7 10534 Leanise Kampits - Carazinho 
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8 16319 Luisa da Gama Franco - Pelotas 

9 5232 Anna Isabel Neto Cancela - Porto Alegre 

10 547730 Julia Muller Trevisan - Santa Cruz do Sul 

11 1923 Sandra Mariane Da Silva De Mello - Rio Grande 

12 16433 Stela Balladares Machado - Pelotas 

13 551142 Jessie Cavalcante Souza - Passo Fundo 

14 9073 Vinicius Schenk Michaelsen - Novo Hamburgo 

15 5274 Daniela Freimann da Motta - Porto Alegre 

16 8083 Liciane Fernandes Medeiros - Porto Alegre 

17 11239 Simone Angélica Gabbi Francisconi - Cornélio Procópio 

18 18143 Joice Merzoni Lunardi - Porto Alegre 

19 3570 Merin Barbosa Alano - Porto Alegre 

20 14722 Augusto Gassen Dos Santos - Santa Cruz do Sul 

21 9708 Diane Paula Aschi - Erechim 

22 551091 Ana Paula Balbino de Freitas Ferreira - Anápolis 

23 535320 Luana Carvalho Bendo - Três Cachoeiras 

24 18827 Wandreya Goncalves de Souza - Rubiataba 

25 535269 Bruna Ducatti Tonietto - Porto Alegre 

26 12442 Pamela Ferreira Todendi - Sobradinho 

27 5320 Emerson Dalla Corte - Santo Ângelo 

28 11550 Fabio Andrade Zanin - Passo Fundo 

29 14684 Cristiane Dos Santos Stuepp Ramos - Taquara 

30 17146 Bianca Scherer Grandi - Porto Alegre 

31 1765 Jose Luiz Schaefer - Porto Alegre 

32 14335 Guilherme Soares Dos Santos - Canoas 

33 3731 Vânia Marisa Ribeiro - Porto Alegre 

34 8461 Melissa Oliveira Echevengua - Porto Alegre 

35 9394 Karina Braga Griguol - Porto Alegre 

36 15895 Carolina Finger Becker -- Estância Velha 

37 15019 Renan Brugnera Scartazzini - Casca 

38 16731 Graziela Schmitz de Carvalho - Canoas 

39 8763 Vanessa Gass Da Silveira - Boa Vista do Buricá 

40 15110 Suele Aparecida Da Silva Lopes - Blumenau 

41 10048 Karin Silva Caumo - Florianópolis 

42 17788 Fabio Varaschin Rodrigues - Esmeralda 
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43 12386 Fernanda Vieira De Avila - Porto Alegre 

44 13561 Liliana Rockenbach - Porto Alegre 

45 7218 Claudia Gazzola Gobbato - Porto Alegre 

46 14234 Kely Cristina Fulaneto - Canoas 

47 549941 Bruna Stella Zanotto - Porto Alegre 

48 3602 Nadir Dornelles de Dornelles - São Francisco de Assis 

49 18405 Tielle Moraes de Almeida - Santa Maria 

50 2934 Maria Isabel Bertazzon - Ijuí 

51 5570 Adriane Viana Peixoto - Cachoeira do Sul 

52 8383 Mariana De Campos Maggioni - Porto Alegre 

53 3913 Claudia Brum - Porto Alegre 

54 4177 Maristela Gomes Astarita - Viamão 

55 6118 Sandra Rejane Scalon Lavarda - Porto Alegre 

56 548873 Alexi Vargas Muchale - Porto Alegre 

57 12689 Elisa Rupp Larentis - Porto Alegre 

58 6315 Lilian Fatima Dreher Da Silva - Porto Alegre 

59 12682 Ana Santos Fiorin - Porto Alegre 

60 4916 Andrea Lopes Farias - São Sepé 

61 11927 Leticia Lima Simon De Lima - Santo Augusto 

62 3573 Helena Beatriz Guimaraes Sgarbossa - Lagoa Vermelha 

63 9267 Greice Redin Stefanello - Santa Maria 

64 13199 Douglas Roso de Souza - Porto Alegre 

65 549820 Giulya da Silva Ribeiro - Pelotas 

66 17149 Debora Maria Cibulski - Eldorado do Sul 

67 15452 Juliana Maria Gruner - Santa Cruz do Sul 

68 17418 Fernanda Grandi Santos - Vacaria 

69 14547 Valerie Soria Jaeger - Porto Alegre 

70 ‘3908 Suzana Lizete Gressler Reis - São Marcos 

71 520383 Daiane Fontanela Salles - Santiago 

72 16867 Matheus Wagner Lago - Santa Maria 

73 18272 Taise Fonseca Pedroso - Santiago 

74 18166 Vanessa Albertina Agertt - Ijuí 

75 15204 Maria Gilda De Marco - Erechim 

76 10060 Tatiana Oro - Passo Fundo 

77 13950 Debora Giacomelli Berticelli - Santa Maria 
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78 551123 Gabriela Buzatti Cassanego - Santa Maria 

79 15896 Maiara Cantarelli - Passo Fundo 

80 4120 Flávia Nunes da Rosa Fraga - Porto Alegre 

81 2924 Nara Lucia Frasson Dal Forno - Santa Maria 

 
1.9 – Baixa de inscrição por transferência  

  INSCRIÇÃO NOME CRF DE DESTINO 

1 551870 Farley Alves Pereira CRF-MG 

2 550649 Gustavo Henrique Gonçalves Fonseca CRF-MG 

 
1.10 – Baixa de inscrição de auxiliar técnico 

  INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO 

1 2-155 Thais Do Rozario Jacob - Porto Alegre 

2 550963 Alessandra Perpétuo de Souza Manhães - São Leopoldo 

3 2-201 Mailen Gralha Da Rosa - Rio Grande 

4 551443 Williane Alves Loureiro - Santa Maria 

5 549188 Gabriele Vieira Badinelli - Santa Maria 

 
1.11 – Baixa de inscrição de Não farmacêutico - Oficial 

  INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO 

1 2-7-744 Frontelmo Alves Machado óbito Porto Alegre 

 
 
 

 
 

 
ANEXO 02 

 
 
 

 
02 – PROCESSOS DE EMPRESAS  (Relator: Anai Maria Raymundo Belleza): 
 
 

2.1 – Registro:  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE  CIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO CRF 

1 539520 
Marli Silva dos Santos - 

Farmácia 
Farmácia Jomar Drogaria Alvorada Giovanna de Carmen Puebla I-16946 

2 539468 Município de Chiapetta 
Unidade Básica 

de Saúde 
Farmácia Chiapetta Lauro Reisdorfer I-11159 

3 539516 
Condomínio Residencial Las 

Rocas 
Não informado Piscina Porto Alegre Luciano Blumm I-9557 

4 539513 
Bem Me Quer Laboratório de 

Análises Clínicas Ltda 
Não  informado 

Posto de 
Coleta 

Pelotas Isadora de Oliveira Mascarenhas I-14837 

5 539501 
Condomínio Horizontal 

House Ville 
Não informado Piscina Porto Alegre Luciano Blumm I-9557 



 

8 

 

6 539512 
Cervi Farmácia de 

Manipulação e Homeopatia 
Ltda 

Não informado Farmácia Marau Gabriela Dal Forno Casarin 548474 

7 539492 J C Simões Farmácia Ltda 
Farmácia Santa 

Fé 
Drogaria Porto Alegre Jocelino Leonel Piazza I-4920 

8 539526 
DMTOP Comércio de 

Medicamentos e Cosméticos 
Ltda 

Maxxi 
Econômica 
Farmácias 

Drogaria Rolante Marcela Luiza Boselli 549146 

 

 
2.2 – Reativação:    

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE  CIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO CRF 

1 22869 LR Drogaria São Miguel Ltda Farmácia São 
Miguel Drogaria Charqueadas Marina Oliveira de Souza 552750 

 

 
2.3 – Baixa por solicitação: 

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE CIDADE 

1 24681 Vanderlei dos Santos Farmácias ME Farmácia Sanar Drogaria Cachoeirinha 

2 20501 Agliardi & Jacobus Ltda Pharmacia Drogaria Santo Antônio da 
Patrulha 

3 23536 Ildefonso dos Santos Cruz Agafarma Drogaria Santa Vitória do 
Palmar 

4 535156 Comércio de Medicamentos Brair Ltda São João Farmácias Drogaria Gravataí 

5 24875 Comércio de Medicamentos Brair Ltda São João Farmácias Drogaria Porto Alegre 

6 25275 Foerch Comércio de Medicamentos Ltda Agafarma Praça das Flores Drogaria Nova Petrópolis 

7 25435 Laboratório Antonello Ltda EPP Laboratório Antonello Posto de Coleta Pelotas 

8 13320 Brascampo Medicamentos e Ferragens Ltda Brascampo D P Agro Ltda Distribuidora Getúlio Vargas 

9 25264 Município de Santiago CAPS - Nossa Casa Farmácia Santiago 

10 25263 Município de Santiago CAPS - Ad Pró Vida Farmácia Santiago 

11 19962 Empresa de Transportes Atlas Ltda Atlas Transportes Transportadora Cachoeirinha 

12 536636 Alphamed Comércio e Representações de 
Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Eireli 

Alphamed Comércio e 
Representações Distribuidora Caxias do Sul 

13 25128 Laimed Comércio e Representações 
Ltda EPP Laimed Representações Distribuidora Caxias do Sul 
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ANEXO 03 
 
 
 
03 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS: 

 
 
3.1 – Estabelecimentos funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO REGISTRO MUNICÍPIO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
262/2019 

V-537293 
Sapucaia do 

Sul 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois 
o fiscal foi recebido pela atendente que explicou que estavam contratando alguém que começaria a 

trabalhar em março, como o estabelecimento estava sem farmacêutico desde dezembro isso significa 
que ficou praticamente 3 meses sem assistência farmacêutica. Em defesa prévia o estabelecimento 

alegou que estava com dificuldade de contratar. O estabelecimento é primário  (perfil 4) e por isso optei 
pelo menor valor de multa. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez que 

restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

1.855,72 
Luciana 

Fernandes 

2 
Processo 
905/2019 

V-536565 Porto Alegre 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois a fiscal foi recebida pela farmacêutica assistente que confirmou que a empresa está sem 
RT há aproximadamente 41 dias. Não há protocolo tramitando. Em defesa a empresa alega que como 

tem a assistente técnica não está sem assistência farmacêutica. Somente em 02/08/2019 protocola 
solicitação de RT que é deferida no dia 20. O estabelecimento é primário (perfil 1, 5 visitas com 5 

presenças) com 1 processo em tramitação, por isso, optei pelo menor valor de multa. Portanto, sugiro a 
aplicação de multa no valor de R$ 3.092,87, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 

artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 
Plenária n.º 1. 511/2016 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

3.092,87 
Luciana 

Fernandes 

3 
Processo 

1143/2019 
V-25115 Canoas 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois 
além de estar sem RT a mais de 30 dias o estabelecimento estava funcionando em horário diverso ao 
declarado junto ao CRF. Em defesa a empresa alegou que estava “testando o horário” para uma futura 
alteração. Não havia nenhum protocolo vinculado a irregularidade. O estabelecimento é reincidente (1 

processo transitado em julgado e 4 em tramitação). Perfil 2 (5 visitas, 3 presenças, 1 ausência e 1 
ausência com justificativa). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, uma vez que 

restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Luciana 

Fernandes 

https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTM3Mjkz=&idPaf=NzMwNTY=
https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTM2NTY1=&idPaf=NzM5NjI=
https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTE2NjI4=&idPaf=NzQzMjE=
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4 1151/2019  535265 Cachoeirinha 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois o estabelecimento ficou praticamente 3 meses sem assistência farmacêutica. Em defesa 
prévia o estabelecimento explicou que protocolou o pedido após ter sido emitido o contrato social, pois a 

farmacêutica será sócia da empresa, no dia 23/08. Esse protocolo foi deferido em 03/09. O 
estabelecimento é primário e, por isso, optei pelo menor valor de multa. Perfil 4. Portanto, sugiro a 

aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 
artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

1.855,72 
Luciana 

Fernandes 

5 
Processo 

1170/2019 
V-24454 Sarandi 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois a fiscal foi recebida pela proprietária que explicou que estava com dificuldade de contratar 
outro RT. Somente em outubro foi protocolado solicitação de RT, ou seja, o estabelecimento ficou 3 

meses sem assistência farmacêutica. O estabelecimento reincidente (1 processo em tramitação). Perfil 
4 (10 visitas, 9 presenças e 1 ausência). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.092,87, 

uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 
3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

3.092,87 
Luciana 

Fernandes 

6 
Processo 

2179/2018 
V-18934 Carazinho 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a fiscal foi 

recebida pela farmacêutica que assumiria a RT. Já havia protocolo de solicitação de RT tramitando 
porém este estava pendente. No momento da inspeção foi informado que a pendência havia sido 

respondida. Na defesa prévia a empresa comprovou o envio de resposta. Seis dias após a inspeção o 
protocolo foi deferido. O estabelecimento é primário (perfil 3, de 22 visitas, 14 presenças, 6 ausências, 1 

ausência com afastamento e 1 ausência com justificativa) e tem um processo em tramitação. 
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: 

- 
 

Farmacêutico 
presente em 

uma inspeção 
não se aplica  

 
Primário, 2º 
processo. 

 
 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes 

7 
Processo 
1130/209 

V-19514 Porto Alegre 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a fiscal foi 

recebida por uma funcionária que explicou que a empresa havia protocolado solicitação de RT com 
troca de hierarquia. O que foi comprovado na defesa prévia do estabelecimento. O protocolo foi 

deferido. O estabelecimento é reincidente (com 2 processos transitado em julgado e 2 em tramitação). A 
empresa possui perfil 4 (23 visitas, 16 presenças, 5 ausências, 1 ausência com afastamento e 1 

ausência com justificativa). 
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 1 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 5º 
processo. 

 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes 

https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTM1MjY1=&idPaf=NzQzMjk=
https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTE3Mjk1=&idPaf=NzQzNDg=
https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTEyODU3=&idPaf=NzQzMDE=
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8 
Processo 

1136/2019 
V-19732 Gravataí  

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois o fiscal foi 

recebido pelo farmacêutico contratado que estava desenvolvendo seu trabalho desde 05/08. Em defesa 
prévia a empresa comprovou a contratação do farmacêutico e explicou que levaria pessoalmente a 

documentação. Em 19/08 foi protocolado a solicitação de RT que foi deferida em 29/08. O 
estabelecimento é reincidente (com um processo transitado em julgado em 2016). Perfil 4 (15 visitas, 8 

presenças, 5 ausências e 2 ausências com justificativa). 
 

 
Perfil*: 

 
Presenças: 2 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 
Reincidente, 2º 

processo. 
 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
3.2 – Estabelecimentos funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo horário de funcionamento declarado: 

 PROCESSO REGISTRO MUNICÍPIO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

1053/2019 
V-19628 Tapes 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois a fiscal foi recebida por uma funcionária que confirmou que o estabelecimento só 
possuía profissional farmacêutico até às 21h. Em defesa prévia o estabelecimento confirmou isso e 

alegou que a demanda diária se concentra nesse horário. Diante da dificuldade de contratar 
profissional para todo o horário de funcionamento acabaram por solicitar a redução do horário de 
funcionamento. O estabelecimento é reincidente (4 processos transitados em julgado). Perfil 4 (12 
visitas, 11 presenças e 1 ausência). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, 

uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 
3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Luciana 

Fernandes 

2 
Processo 

1124/2019 
V-537342 Porto Alegre 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois o fiscal foi recebido pelo proprietário que informou que trocou a farmácia de endereço 
mais ainda não alterou a documentação (está aguardando a vigilância). A empresa está aberta e 
funcionando mesmo sem ter farmacêutico (o único profissional contratado trabalha das 8 às 12h). 

Em defesa a empresa alegou dificuldade em contratar. Somente em setembro protocolou a 
solicitação de RT. O estabelecimento é primário e, por isso optei pelo menor valor de multa. Perfil 4 
(1 visita, 1 ausência). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez que 

restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

1.855,72 
Luciana 

Fernandes 

3 
Processo 

1126/2019 
V-20812 Viamão 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois a fiscal foi recebida pelo balconista que confirmou que o farmacêutico estava em seu 
horário de intervalo. A empresa estava aberta e atendendo ao público. Em defesa prévia o 

estabelecimento alega que não está sem assistência farmacêutica em horário integral pois só não 
possui profissional das 12 às 14h. O estabelecimento é reincidente (2 processos transitados em 

julgado e 1 em tramitação). Nenhum protocolo foi vinculado a irregularidade. Perfil 1 (18 visitas, 12 
presenças, 4 ausências, 1 ausência com afastamento e 1 ausência com justificativa). Portanto, 

sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da 

Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Luciana 

Fernandes 

https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTI0ODEz=&idPaf=NzQzMTQ=
https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTE5MDE2=&idPaf=NzQyMTE=
https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTM3MzQy=&idPaf=NzQyODM=
https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTEyODY1=&idPaf=NzQyODY=
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4 
Processo 

1150/2019 
V-20477 Relvado 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois a empresa tinha declarado o horário das 8h24min às 11h30min e das 13h30min às 
18h30min mas estava aberta às 12h e durante a inspeção atendeu ao público normalmente. Em 

defesa o estabelecimento alegou que foi um atendimento excepcional e que durante esse 
atendimento outras pessoas entraram na farmácia e foram atendidas. Em novembro a empresa 

entrou com pedido de alteração de horário de assistência farmacêutica. O estabelecimento é 
primário e, por isso, optei pelo menor valor de multa. Perfil 4 (19 visitas, 16 presenças, 2 ausências e 
1 ausência com justificativa). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez 
que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

1.855,72 
Luciana 

Fernandes 

5 
Processo 

1171/2019 
V-536872 Maratá 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois o fiscal foi recebido pelo filho do proprietário que explicou que embora a empresa 
estivesse aberta após o horário declarado não estava atendendo ao público. Em defesa prévia 

confirmou o que havia explicado ao fiscal e disse que foi um descuido. Não há protocolo vinculado a 
atividade. O estabelecimento é primário (1 processo tramitado em julgado após a autuação). Perfil 4 
(3 visitas, 3 presenças). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.092,87, uma vez que 

restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

3.092,87 
Luciana 

Fernandes 

6 
Processo 

1186/2019 
V-536400 

Novo 
Hamburgo 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois a empresa estava aberta fora do horário declarado (8 às 12h e das 14 às 20h). A 
empresa estava funcionando às 12h29min. Em defesa prévia o estabelecimento alegou que essa 
abertura foi excepcional e informou que não vendeu nenhum produto controlado nesse horário. O 

estabelecimento é primário e, por isso, optei pelo menor valor de multa. Perfil 4 (4 visitas, 4 
presenças). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez que restou 

comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados 
ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

1.855,72 
Luciana 

Fernandes 

7 
Processo 

1187/2019 
V-536485 

Novo 
Hamburgo 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois a empresa estava funcionando fora do horário declarado (8 às 12h e das 14 às 20h) 
às 13h39min. Em defesa prévia a empresa declarou que tal situação é excepcional e que possui 

assistência farmacêutica. O estabelecimento é primário (com um processo em tramitação). Perfil 4 (4 
visitas, 4 presenças). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.092,87, uma vez que 

restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

3.092,87 
Luciana 

Fernandes 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTE1NDA1=&idPaf=NzQzMjg=
https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTM2ODcy=&idPaf=NzQzNDk=
https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTM2NDAw=&idPaf=NzQzODg=
https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTM2NDg1=&idPaf=NzQzODk=
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3.3 – Estabelecimentos funcionando em horário não declarado ao CRF/RS: 

 PROCESSO REGISTRO MUNICÍPIO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

1114/2019 
V-19445 

Flores da 
Cunha 

 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois no dia 03 de agosto de 2019 as 12:34 ocorreu a inspeção para verificar a assistência 
farmacêutica. O estabelecimento tem declarado no CRF/RS o seu funcionamento e possuir 
assistência farmacêutica das 08:00-12:00. A empresa  não declarou ao CRF/RS e não há 

farmacêutico presente durante a inspeção. Também foi relatado pela funcionária que a empresa 
funciona até 20:50 ao sábados. Em sua defesa alega que foi excepcional. Perfil 1.A empresa tem 23 
visitas, com 16 presenças, 6 ausentes e 1 ausência justificativa. Ocorreram 3 visitas em horário não 
declarado ao CRF/RS. Estabelecimento reincidente,  processos transitados em julgados antes da 

atuação e processo em tramitação. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os 
termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Marcello 

Mascarenhas 

2 
Processo 

1164/2019 
V-535127 

Caxias do 
Sul 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois no dia 27 de agosto de 2019 as 13:29 ocorreu a inspeção tendo como irregularidade 

em horário não declarado ao CRF/RS. O estabelecimento tem declarado no CRF/RS o seu 
funcionamento e possuir assistência farmacêutica das 08:00-12:00 e das 14:00-20:00.  A empresa 
está funcionando em horário não declarado ao CRF/RS e não há Farmacêutico presente durante a 
inspeção. Segundo uma funcionária declara que a empresa funciona das 08:00 -21:00 e a mesma 

funcionária informa que o gerente e farmacêutico chega as 14:00. O alvará sanitário exposto estava 
vencido em 16/12/2018. Perfil 1.A empresa tem 8 visitas, com 8 presenças.  Quando a empresa fez 
a defesa ocorreu o argumento  de ser excepcional, estavam abertas sem a presença da profissional. 

A empresa também tem protocolado alteração de horário de funcionamento e foi deferido em 
06/11/2019, levando em consideração que a empresa fez alteração no horário a multa ficará 

estabelecida em menor valor.Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma 
vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 

3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF/RS. 
 

- 
R$ 

1.855,72 
Marcello 

Mascarenhas 

3 
Processo 

1180/2019 
V-534666 

Capão da 
Canoa 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois no dia 26 de agosto de 2019 as 21:32 ocorreu a inspeção tendo como irregularidade 

em horário não declarado ao CRF/RS. O estabelecimento tem declarado no CRF/RS o seu 
funcionamento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00-17:00 e Sábado das 12:00-16:00, no 
entanto na inspeção estava sem a assistência farmacêutica, em horário não declaro junto ao 

CRF/RS. O funcionário informa que a empresa funciona até 22:00. Não há Farmacêutico presente 
no momento  da inspeção. Perfil 5. O estabelecimento é reincidente e há processos transitados em 

julgamento antes da atuação: 2650/2017; 1524/2018; 1816/2018 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os 
termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Marcello 

Mascarenhas 
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4 
Processo 

1181/2019 
V-535152 

Capão da 
Canoa 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois o estabelecimento com atividade de drogaria estava funcionando as 22:23 de 
segunda-feira do dia 26/08/19, fora do horário declarado e não havia farmacêutico presente, pois 
não há profissional declarado para este dia e horário. A drogaria tem uma placa na fachada da 

empresa informando que funciona por 24horas. Em sua defesa alega que possui farmacêutico para 
suprir a demanda diária no horário declarado no CRF/RS das 07:30-22:00, diante da dificuldade de 
encontrar farmacêutico para horário da inspeção, declaram que acabaram por reduzir o horário de 

funcionamento. Nenhum protocolo de vinculado à irregularidade. O perfil 1 da drogaria. O 
estabelecimento reincidente(1815/2018).Assim, proponho a aplicação de multa no valor, R$ 

7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 
3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Marcello 

Mascarenhas 

5 
Processo 

1184/2019 
V-535547 Tramandaí 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois a inspeção ocorreu no dia 29 de agosto de 2019, no horário das 22:36, tendo como 

irregularidade o funcionamento em horário não declarado ao CRF/RS. A drogaria está funcionando 
sem assistência farmacêutica parcial, por ter registro no CRF/RS das 07:30 -22:00, mas a empresa 

funciona 24horas como constatado na fachada do local (conforme fotos nos autos da inspeção e 
relato da funcionária). Perfil 5, o estabelecimento é primário. A defesa defende a dificuldade de 
encontra profissional e acabaram reduzindo o horário de funcionamento. Na há evidências de 

redução do horário no CR/RS por não haver nenhum protocolo de irregularidade vinculado. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor, R$ 2.474,30, uma vez que restou comprovada a infração ao 

disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de 
Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

2.474,30 
Marcello 

Mascarenhas 

6 
Processo 

1182/2019 
V-23028 Tramandaí 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois o estabelecimento com atividade de drogaria estava funcionando as 23:23 de 
segunda-feira do dia 26/08/19, fora do horário declarado e não havia farmacêutico presente, pois 

não há profissional declarado para este dia e horário. Em sua defesa alega que possui farmacêutico 
para suprir a demanda diária no horário declarado no CRF/RS das 07:30-22:00, diante da dificuldade 

de encontrar um novo profissional para o horário da inspeção, o gestor declaro que acabaram de 
reduzir o horário de funcionamento. Nenhum protocolo de vinculado à irregularidade. O perfil 1 da 

drogaria. O estabelecimento reincidente (4 vezes em 2014, 2 vezes em 2015, 1 vez em 2016 e 1 vez 
em 2018). Assim, proponho a aplicação de multa no valor, R$ 7.422,90, uma vez que restou 

comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os 
termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Marcello 

Mascarenhas 

https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTE5MjEy&idPaf=NzQzNzc=
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7 
Processo 

1247/2019 
V-534712 

Dom 
Feliciano 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois a irregularidade funcionando em horário não declarado ao CRFRS. O estabelecimento 
com atividade de drogaria estava funcionando as 19:34 de segunda-feira do dia 26/08/19, fora do 

horário declarado e não havia farmacêutico presente. 
Assistência farmacêutica declarada no CRFRS é de Segunda-feira até Sábado  das 08:00 – 12:30 e 
14:20-19:00. A empresa havia sido intimada a alterar o seu horário de funcionamento em inspeção 

ocorrida em 28/05/2019. Em sua defesa alega que possui farmacêutico para suprir a demanda diária 
no horário declarado no CRFRS, diante da dificuldade de encontrar farmacêutico para horário da 
inspeção, declaram que acabaram por reduzir o horário de funcionamento. Nenhum protocolo de 

vinculado à irregularidade. O perfil 4 da drogaria, 5 visitas com 5 presença. O estabelecimento 
primário. Assim, proponho a aplicação de multa no menor valor possível pelo fato de ser primário, 

R$ 2.474,30, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 
3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

2.474,30 
Marcello 

Mascarenhas 

8 
Processo 

1249/2019 
V-15033 Santiago 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois no dia 28 de agosto de 2019 as 20:28 ocorreu a inspeção tendo como irregularidade 

em horário não declarado ao CRF/RS. O estabelecimento tem declaro no CRF/RS o seu 
funcionamento e possuir assistência farmacêutica das 08:00-12:00 e das 14:00-20:00. A empresa 
está funcionando de fato no horário não declarado ao CR/RS, 08:00-21:00 e não há farmacêutico 

presente durante a inspeção. Segundo uma funcionária declara que a empresa funciona das 08:00 -
21:00.Não há protocolo tramitando  junto ao CRF/RS. O farmacêutico estava de férias, com 

comunicado de afastamento válido de 19/08/2019-02/09/2019.  Perfil 2. A empresa tem 25 visitas e 
apresenta inspeções anteriores de funcionamento em horário não declarado, mostrando que a 

empresa é reincidente.Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, uma vez que 
restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF/RS. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Marcello 

Mascarenhas 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
3.4– Estabelecimentos sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa de farmacêutico: 

 PROCESSO 
REGISTRO / 
CADASTRO 

MUNICÍPIO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
862/2019 

V-535107 Cotiporã 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois o estabelecimento, Município de Cotiporã, estava funcionando sem assistência 
farmacêutica para a realização de atividade privativa do farmacêutico. O estabelecimento alega 
que possui farmacêutico concursado com carga horária de 4 horas. Informaram que pretendem 

regularizar a situação. A empresa é reincidente. Portanto sugiro a aplicação de multa no valor de 
R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único da lei 

3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/2016 do CRF/RS. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Aline Cunha 
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2 
Processo 
802/2019 

V-24337 Canguçu 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois no dia 29 de maio de 2019 as 12:18 ocorreu a inspeção para verificar a assistência 
farmacêutica. O horário de assistência farmacêutica declarado: Seg: 07:30-12:50; 14:40-16:40; 

Ter: 07:30-12:50; 14:40-16:40; Qua: 07:30-12:50; 14:40-16:40; Qui: 07:30-12:50; 14:40-16:40; Sex: 
07:30-12:50; 14:40-16:40; Sab:  07:30-12:50; 14:40-16:40. O fiscal foi atendido por uma funcionária 
que informou que a farmacêutica havia se desligado da empresa. Não havia outro farmacêutico no 
local para cobrir o horário. Durante a inspeção foi constatado a venda de Valium 10mg. Não havia 

nenhum comunicado de afastamento e o fiscal orientou a funcionária quanto os tramites para 
encaminhamento de nova CRT. Em defesa tempestiva o estabelecimento alegou que a 

dispensação de controlado sem a presença do profissional farmacêutico foi um caso isolado e que 
o medicamento foi vendido por ser tratar imprescindibilidade  por parte do paciente. Como o 

estabelecimento é  primário opto pelo menor valor de multa.Portanto, sugiro a aplicação de multa 
no valor de R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, 

parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 
1.511/2016 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

1.855,72 
Marcello 

Mascarenhas 

3 
Processo 
893/2019 

V-24052 
Santa Cruz 

do Sul 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois: a irregularidade funcionando sem assistência farmacêutica para realizações das 
atividades privadas de farmacêutico. O estabelecimento com atividade de drogaria estava 
funcionando as 14:17 de Sábado do dia 15/06/19, empresa estava sem a presença dos 
farmacêutico diretor e assistente, também foi flagrada a dispensação de medicamentos 
controlados pela Port. 344/98 (registrado nos autos do processo), atividade privativa do 

Farmacêutico. Não possui alvará sanitário válido. Assistência farmacêutica declarada no CRFRS é 
de Segunda-feira até Sábado  das 07:30 – 12:25 e 14:15-16:40 do assistente e do diretor das 

12:15-16:40 e das 16:40-21:00. O fiscal foi informado pela funcionária da empresa que a 
profissional farmacêutica estava em intervalo. Em sua defesa alega que possui farmacêutica 

(assistente) do horário declarado no CRFRS realiza um trabalho voluntário em Montenegro e a 
profissional diretora estava em consulta e com atestado com CID. Nenhum protocolo de vinculado 

à irregularidade ao CRFRS. O perfil 1: ocorreu 16 visitas, sendo 14 presente e 2 ausente. A 
empresa é reincidente, apresentando 2 autuações (2984/2014; 1363/2017) 

Assim, proponho a aplicação de multa no valor, R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a 
infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da 

Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Marcello 

Mascarenhas 
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4 
Processo 
970/2019 

V-19857 
Caxias do 

Sul 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois a irregularidade funcionando sem assistência farmacêutica para realizações das 
atividades privadas de farmacêutico. O estabelecimento com atividade de drogaria estava 

funcionando as 19:03 de Segunda-feira do dia 01/07/19, empresa estava sem a presença dos 
farmacêutico diretor e assistente, também foi flagrada a dispensação de medicamentos 

controlados pela Port. 344/98 (registrado nos autos do processo, Elifore e Norfloxacino), atividade 
privativa do farmacêutico. Assistência farmacêutica declarada no CRF/RS é de Segunda-feira até 
Sábado  das 07:30 – 11:30 e 13:00-16:35 do diretor e do assistente das 10:55-13:30 e das 15:00-
20:00. O fiscal foi informado pelo gerente comunica que a farmacêutica comunicou o afastamento 
ao CRF/RS. Em sua defesa alega que possui comunicado ao CRF/RS o afastamento e sobre a 

dispensação de produtos da Port. 344/98 que havia uma necessidade imprescindibilidade do uso 
do fármaco pelo paciente. Nenhum protocolo de vinculado à irregularidade ao CRF/RS. O perfil 1: 

ocorreu 18 visitas, sendo 16 presente, 1 ausente e 1 ausente afastamento. A empresa é 
primária.Assim, proponho a aplicação de multa no menor valor possível pelo fato de ser primário, 
R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da 
Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

1.855,72 
Marcello 

Mascarenhas 

5 
Processo 

1120/2019 
V-20485 

Carlos 
Barbosa 

 

Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 
autuado, pois: a irregularidade funcionando sem assistência farmacêutica para realizações das 

atividades privadas de farmacêutico. O estabelecimento com atividade de drogaria estava 
funcionando as 15:41 de Segunda-feira do dia 05/08/19, empresa estava sem a presença dos 

farmacêutico diretor e assistente, também foi flagrada a dispensação de medicamentos 
controlados pela Port. 344/98 (registrado nos autos do processo), atividade privativa do 

Farmacêutico. O fiscal constatou que a Farmacêutica se desligou em 12/07/2019, e com protocolo 
tramitando no CRFRS (02/08/2019). A farmacêutica diretora chegou no horário da inspeção, 15:50. 
Assistência farmacêutica declarada no CRFRS é de Segunda-feira até Sábado  das 09:50 – 13:20 
e 15:10-19:0, domingo das 11:50-13:20 e 16:00-21:00 da assistente e da diretora das 13:20-15:30 

e das 17:20-22:30. O fiscal foi informado pela gestora que a Farmacêutica está no intervalo e 
assistente está de folga. Em sua defesa alega que possui comunicado ao CRFRS a Farmacêutica 

não estava em parte da inspeção por estar gozando do direito de intervalo, alega que ocorreu 
desligamento de uma profissional e alteração da prestação de assistência farmacêutica  e sobre a 
dispensação de produtos da Port. 344/98, que havia uma necessidade imprescindibilidade do uso 
do fármaco pelo paciente. Há protocolo de vinculado à irregularidade ao CRFRS ( 38586-02/2019 

e 382587-02/2019). O perfil 1: ocorreu 21 visitas, sendo 21 presente. A empresa é reincidente, 
conforme os processos 282/2015; 2650/2015. Assim, proponho a aplicação de multa no menor 

valor possível pelo fato de ser primário, R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração 
ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 

de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Marcello 

Mascarenhas 
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6 
Processo 

1121/2019 
V-21587 Gramado 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao 

autuado, pois a irregularidade funcionando sem assistência farmacêutica para realizações das 
atividades privadas de farmacêutico. O estabelecimento com atividade de drogaria estava 

funcionando as 13:26 de Segunda-feira do dia 12/08/19, empresa estava sem a presença dos 
farmacêutico diretor e as assistentes, também foi flagrada a dispensação de medicamentos 

(registrado nos autos do processo). Assistência farmacêutica declarada no CRFRS é de Segunda-
feira até Sábado das 07:30 – 12:00 e 13:50-16:40 e domingo das 09:30-14:50 e 16:40-18:40 do 
diretor,  das 14:50-18:10 e das 20:00-23:59 e 10-50-14:50 e 16:40-20:00. O fiscal foi informado 
pela funcionária da empresa que a profissional farmacêutica estava chegará dentro 25 minutos. 

Em sua defesa alega que possui farmacêutica (assistente) do horário declarado no CRFRS realiza 
um trabalho voluntário em Montenegro e a profissional diretora estava em consulta e com atestado 

com CID. Nenhum protocolo de vinculado à irregularidade ao CRFRS. O perfil 1: ocorreu 21 
visitas, sendo 15 presente e 6 ausente. A empresa é reincidente, apresentando 6 autuações 

(1714/2013; 1255/2014; 1491/2015; 338/2018; 855/2018; 1818/2018).Assim, proponho a aplicação 
de multa no menor valor possível pelo fato de ser primário, R$ 7.422,90, uma vez que restou 

comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os 
termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Marcello 

Mascarenhas 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção. 
 

3.5– Estabelecimentos sem assistência farmacêutica para todo o horário de funcionamento: 

 PROCESSO 
REGISTRO / 
CADASTRO 

MUNICÍPIO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

1257/2019 
V-19013  Passo Fundo 

 

Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 
processo. A empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário 
atualizado e válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente de segunda-feira a 

sábado das 7h30min.  às 20h30min. A inspeção ocorre no dia 15/09/2019 no domingo, às 
10h41min. em dia não declarado junto o CRF/RS já que na Certidão de Regularidade o horário de 
funcionamento da empresa não contempla aos domingos. Quem recebe o fiscal é um atendente, 

funcionário da empresa. Não tem farmacêutico presente durante a inspeção. A empresa apresenta 
Perfil 04 de assistência farmacêutica. 

Justificativa da empresa: A empresa alega que está com dificuldade em encontrar novo 
profissional e que acabou de reduzir seu horário de atendimento. Razões do não acolhimento da 

defesa: Pelo exposto acima, verifico que durante a inspeção, se verificou que a empresa se 
encontrava aberta no domingo, em dia não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é um 
atendente, funcionário da empresa. Não havia profissional farmacêutico habilitado no momento da 
inspeção, pois o RT não estava em seu horário de assistência, incorrendo à infração prevista na lei 
3820/60, Art.24 em que consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os 

quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os 
Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e 
registrados.”. A empresa também infringe a Lei 13021, Art.6º, pois não possui assistência em todo 

o horário de funcionamento, já que estava aberta ao público no domingo, sem a presença do 
profissional habilitado. 

A empresa apresenta Perfil 04 de assistência técnica. Por essas razões, não acolho a defesa da 
empresa, propondo a aplicação da multa prevista na Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do 

CRF/RS, no valor de R$ 7.422,90. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Maria 

Rozário Bica 

https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTE5MTEx&idPaf=NzQyNzk=
https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTE4OTkz=&idPaf=NzQ0OTA=
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2 
Processo 

1258/2019 
V-537285 Passo Fundo 

 

Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 
processo. A empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário 

atualizado e válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente de segunda à 
sexta-feira das 8h às 21h e, aos sábados, das 8h às 16h. A inspeção ocorre no dia 15/09/2019 no 
domingo, às 10h58min. em dia não declarado junto o CRF/RS já que na Certidão de Regularidade 
o horário de funcionamento da empresa não contempla aos domingos. Quem recebe o fiscal é a 
gerente da empresa. Não tem farmacêutico presente durante a inspeção. A empresa apresenta 
Perfil 01 de assistência farmacêutica. É estabelecimento primário. Justificativa da empresa: A 

empresa alega que estava apenas verificando o apelo comercial do horário para eventual e futura 
contratação de farmacêutico junto ao Conselho. Razões do não acolhimento da defesa: Pelo 

exposto acima, verifico que durante a inspeção, se verificou que a empresa se encontrava aberta 
no domingo, em dia não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é a gerente da 

empresa. Não havia profissional farmacêutico habilitado no momento da inspeção, pois o RT não 
estava em seu horário de assistência, incorrendo à infração prevista na lei 3820/60, Art.24 em que 
consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias 

atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal e Regionais 
que essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e registrados.”. A empresa 

também infringe a Lei 13021, Art.6º, pois não possui assistência em todo o horário de 
funcionamento, já que estava aberta ao público no domingo, sem a presença do profissional 

habilitado. Por essas razões, não acolho a defesa da empresa, propondo a aplicação da multa 
prevista na Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF/RS, no valor de R$ 3.711,45. 

 

- 

R$ 
3.711,45. 

 

Maria 
Rozário Bica 

3 
Processo 

1260/2019 
V-535495 Passo Fundo 

 

Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 
processo. A empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade com alvará 
sanitário válido até dia 02/05/2019, mas não atualizado, com os dados da antiga assistente 

técnica. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente de segunda à sexta-feira das 
8h às 21h e, aos sábados, das 8h às 16h. A inspeção ocorre no dia 15/09/2019 no domingo, às 

13h34min. em dia não declarado junto o CRF/RS já que na Certidão de Regularidade o horário de 
funcionamento da empresa não contempla aos domingos. Quem recebe o fiscal é a gerente da 
empresa. Não tem farmacêutico presente durante a inspeção. A empresa apresenta Perfil 03 de 
assistência farmacêutica. É estabelecimento primário. Justificativa da empresa: A empresa alega 
que estava apenas verificando o apelo comercial do horário para eventual e futura contratação de 

farmacêutico junto ao conselho. Razões do não acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, 
verifico que durante a inspeção, se verificou que a empresa se encontrava aberta no domingo, em 
dia não declarado junto ao CRF/RS. A empresa apresenta Perfil 03 de assistência farmacêutica. 
Quem recebe o fiscal é a gerente da empresa. Não havia profissional farmacêutico habilitado no 

momento da inspeção, pois o RT não estava em seu horário de assistência, incorrendo à infração 
prevista na lei 3820/60, Art.24 em que consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram 
serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar, 
perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissionais 

habilitados e registrados.”. A empresa também infringe a Lei 13021, Art.6º, pois não possui 

assistência em todo o horário de funcionamento, já que estava aberta ao público no domingo, sem 
a presença do profissional habilitado. Por essas razões, não acolho a defesa da empresa, 

propondo a aplicação da multa prevista na Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF/RS, no 
valor de R$ 3.711,45. 

 

- 

R$ 
3.711,45. 

 

Maria 
Rozário Bica 

https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTM3Mjg1=&idPaf=NzQ0OTE=
https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTM1NDk1=&idPaf=NzQ0OTM=
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4 
Processo 

1253/2019 
V-22149 Rondinha 

 

Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo. O 
estabelecimento apresenta Alvará Sanitário, mas não possui Certidão de Regularidade há mais de 30 

dias. Declara assistência técnica diariamente das 08h15min às 11h:40min e das 13h30min. às 
18h30min. de segunda a sexta-feira. Aos sábados, das 8h15min. às 11h40min. A inspeção ocorre no dia 

06/09/2019 em dia útil da semana, na sexta-feira, às 8h55min. conforme horário declarado de 
funcionamento da empresa. Não há farmacêutico presente. Ao chegar no local, o fiscal encontra a porta 

entreaberta, não chaveada, com luzes no seu interior, motivo pelo qual o fiscal adentrou no 
estabelecimento. Quem recebe o fiscal é o proprietário da empresa que informa que está tentando 

vender a drogaria. Há registros fotográficos registrados nas páginas 15 e 16 que evidenciam as 
prateleiras da empresa, completamente vazias. O proprietário relata que está na farmácia fazendo uma 

nota fiscal de doação de medicamentos a um outro estabelecimento, à “drogaria Sarandi” anexo ao 
processo às páginas 19 e 20. Não houve atendimento de clientes durante a inspeção. Na parede, há um 

cartaz dizendo: “Não estamos efetuando vendas”, somente recebimento de crediário com registros 
fotográficos, página 03. Apresenta protocolo vinculado à irregularidade: 390341 do dia 06/09/2019 por 

baixa de registro. Há baixa Homologada na Plenária de 16/06/2019. Justificativa da empresa: A empresa 
justifica que não estava em funcionamento com venda de medicamentos ao público. Relata que não 
sabe como proceder para efetuar o fechamento do estabelecimento. Defende que, após o dia 21 de 

agosto de 2019, não possuindo profissional farmacêutico, deixa a farmácia aberta somente para 
recebimento de créditos atrasados. A empresa ainda coloca que no momento da inspeção estava 
fazendo uma nota fiscal de doação de medicamentos a outro estabelecimento. Por fim, a empresa 

defende que é uma pequena empresa familiar e que sempre atuou com legalidade, tendo que fechar as 
portas por não suportar mais a crise financeira que assola o país, além do elevado recolhimento de 

impostos que somados, inviabiliza o funcionamento da drogaria. Razões do acolhimento da defesa: Pelo 
exposto acima, verifico que a empresa não estava aberta para o atendimento ao público evidenciado 

com um cartaz na parede, dizendo: Não estamos efetuando vendas, somente recebimento de crediário 
com registros fotográficos, página 03. O proprietário da empresa informa que está tentando vender a 
drogaria. Há registros fotográficos registrados nas páginas 15 e 16 que evidenciam as prateleiras da 

empresa, completamente vazias. Durante a inspeção, ainda relata que está na farmácia fazendo uma 
nota fiscal de doação de medicamentos a um outro estabelecimento, à “Drogaria Sarandi” anexo ao 

processo às páginas 19 e 20. Não houve atendimento de clientes durante a inspeção. Por esses fatos, 
verifico que a farmácia não estava em funcionamento com diversos documentos comprobatórios acima 

expostos, ainda mais, existe homologação de Baixa de Registro com data de 16/09/2019. O 
estabelecimento não estava funcionando não cogitando a infração prevista na lei 3820/60, Art.24 em que 

consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias 
atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal e Regionais que 
essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e registrados.”. O presente auto de infração 
não subsiste o argumento pela qual a autuação decorreria da violação do Art.6º da Lei 13021/2014 que 

exige assistência técnica em todo o horário de funcionamento, tendo em vista que a empresa não estava 
em funcionamento. Existe homologação de Baixa de Registro da empresa, logo, conforme a 

irregularidade em questão, não coloca a saúde da população em risco com a empresa fechada. 

 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: 2 

Não se aplica:1 
Chegou 
durante:- 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar 
Maria 

Rozário Bica 

https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTE2Mjc5=&idPaf=NzQ0ODY=
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5 
Processo 

1254/2019 
V-21648 Carazinho 

 

Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo. A 
empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário atualizado e válido. 
O estabelecimento declara assistência técnica diariamente de segunda-feira aos sábados das 9h às 13h 
e das 14h:50min. às 20h. A inspeção ocorre no dia 12/09/2019, quinta-feira, às 13h43 min. em horário 

não declarado junto o CRF/RS já que, na parte da tarde, na Certidão de Regularidade o horário de 
funcionamento da empresa é das 14h:50min. às 20h. Em inspeção anterior, a empresa havia sido 
intimada a regularizar o seu horário de funcionamento junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é o 
Responsável Técnico sob o número de inscrição CRF/RS 11986 que inclusive, assina o termo de 

inspeção e o auto de infração. Apresenta Protocolo vinculado à irregularidade sob o número 392674 com 
solicitação de Assistência Técnica deferido em 30/09/2019, com início da assistência técnica em 

18/09/2019. A empresa tem excelente histórico de assistência técnica, tanto que apresenta perfil 1 de 
assistência. Nas 24 visitas efetuadas, foram constatadas 21 presenças com 2 ausências e 1 justificada. 

Justificativa da empresa: A empresa justifica que tem profissional inscrito e habilitado presente no 
momento da inspeção, lavrando sua assinatura e corroborando a presença, não podendo se falar em 
ausência de prestação de assistência técnica. Razões do acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, 

verifico que havia profissional farmacêutico habilitado no momento da inspeção e que o mesmo assina o 
auto de infração, mesmo em horário não declarado; A empresa tem excelente histórico de assistência 
técnica, tanto que apresenta perfil 1 de assistência. Nas 24 visitas efetuadas, foram constatadas 21 

presenças com 2 ausências e 1 justificada. O estabelecimento estava funcionando com a presença de 
farmacêutico devidamente habilitado e registrado junto ao CRF/RS, não cogitando a infração prevista na 

lei 3820/60, Art.24 em que consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os 
quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos 

Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e registrados.” O 
presente auto de infração não subsiste o argumento pela qual a autuação decorreria da violação do Art.6º 
da Lei 13021/2014 que exige assistência técnica em todo o horário de funcionamento, tendo em vista que 

tal fundamento não foi a base para a infração e sim, estabelecimento funcionando em horário não 
declarado. A empresa apresenta Protocolo vinculado à irregularidade com o número 392674 com 
solicitação de Assistência Técnica deferido em 30/09/2019, com início da assistência técnica em 

18/09/2019, contemplando assistência em todo o horário de funcionamento. Por essas razões e nessa 
infração apurada, a empresa não coloca em risco a saúde da população, já que possui profissional 

habilitado. 
 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 6 
Ausências: - 

Não se aplica:- 
Chegou 
durante:- 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
 

Arquivar 
Maria 

Rozário Bica 

https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTE5MTE2=&idPaf=NzQ0ODc=
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6 
Processo 

1255/2019 
V-17559 Passo Fundo 

 

Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo. A 

empresa apresenta registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade, mas alvará sanitário não 

atualizado, possuindo validade até 19/02/2020 com os dados da assistente que se desligou da empresa. 

A inspeção ocorre no dia 15/09/2019, no domingo, às 08h54min. em dia não declarado. O 

estabelecimento declara assistência técnica diariamente das 07h30min às 22h de segunda a sábado. 

Em inspeção anterior, realizada em 24/02/2019, a empresa havia sido intimada a regularizar o seu 

horário de funcionamento junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é o assistente técnico sob o número 

de inscrição CRF/RS 549290 que inclusive, assina o termo de inspeção e o auto de infração. A empresa 

é perfil 1 e possui protocolo vinculado à irregularidade sob o número 393735 do dia 25/09/2019 para 

alteração PJ- Horário de Assistência Farmacêutica deferido em 07/10/2019. Justificativa da empresa: A 

empresa justifica que tem profissional inscrito e habilitado presente no momento da inspeção, lavrando 

sua assinatura e corroborando a presença, não podendo se falar em ausência de prestação de 

assistência técnica. Razões do acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, verifico que havia 

profissional farmacêutico habilitado no momento da inspeção e que o mesmo assina o auto de infração, 

mesmo em horário não declarado; A empresa é perfil 1 e possui protocolo vinculado à irregularidade sob 

o número 393735 do dia 25/09/2019 para alteração PJ- Horário de Assistência Farmacêutica deferido 

em 07/10/2019. O estabelecimento estava funcionando com a presença de farmacêutico devidamente 

habilitado e registrado junto ao CRF/RS, não cogitando a infração prevista na lei 3820/60, Art.24 em que 

consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias 

atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal e Regionais que 

essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e registrados.”. O presente auto de infração 

não subsiste o argumento pela qual a autuação decorreria da violação do Art.6º da Lei 13021/2014 que 

exige assistência técnica em todo o horário de funcionamento, tendo em vista que tal fundamento não foi 

a base para a infração e sim, estabelecimento funcionando em horário não declarado. A empresa 

apresenta protocolo vinculado à irregularidade, solicitando novo horário de assistência, deferido em 

07/10/2019. Por essas razões e nessa infração apurada, a empresa não coloca em risco a saúde da 

população, já que possui profissional habilitado. 

 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 4 
Ausências: 1  

Não se aplica: 1 
Chegou 
durante:- 

 
Reincidente, 8º 

processo. 
 

Arquivar 
Maria 

Rozário Bica 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.farmasis.com.br/_paf/proc-detalhar.php?idEmp=NTE4OTU5=&idPaf=NzQ0ODg=
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3.6– Estabelecimentos sem assistência farmacêutica integral declarada junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO 
REGISTRO / 
CADASTRO 

MUNICÍPIO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

1196/2019 
V-536879 

Bom Retiro 
do Sul 

 

 

Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 
processo. A empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário 
atualizado e válido. A inspeção ocorre no dia 26/08/2019 em dia útil da semana, na segunda-feira, 
às 13h05min em horário não declarado, já que o horário de funcionamento da empresa é das 08h 
às 12h e das 14h às 20h, de segunda às sextas-feiras. Aos sábados, das 8h às 12h. Quem recebe 

o fiscal é a operadora de caixa. O farmacêutico não está presente, pois não é o seu horário de 
assistência. A empresa tem excelente histórico de assistência técnica, tanto que apresenta perfil 1. 

Nas 5 visitas efetuadas, foram constatadas 5 presenças com assistência farmacêutica efetiva.  
Justificativa da empresa: A empresa alega que possui assistência no horário declarado, entretanto 

se ocorreu a ausência do profissional, é um fato excepcional o que estaria dentro do período 
máximo permitido de 30 dias. Razões do não acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, verifico 
que não havia profissional farmacêutico habilitado no momento da inspeção e o RT não estava em 

seu horário de assistência. O estabelecimento estava funcionando em horário não declarado às 
13h05min e sem a presença do farmacêutico devidamente habilitado e registrado junto ao 

CRF/RS, pois quem recebe o fiscal é a funcionária caixa operadora, incorrendo à infração prevista 
na lei 3820/60, Art.24 em que consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram serviços 

para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os 
Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e 
registrados.”. A empresa também infringe a Lei 13021, Art.6º, pois não possui assistência em todo 

o horário de funcionamento, já que às 13h05min estava aberta ao público sem a presença do 
profissional habilitado. A empresa apresenta Perfil 1 de assistência técnica e é estabelecimento 

primário. Por essas razões, não acolho a defesa da empresa, mas por ser estabelecimento 
primário e apresentar Perfil 1 de assistência, proponho a aplicação da multa prevista na 

Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF/RS, no valor de R$ 1.855,72. 
 

- 
R$ 

1.855,72 
Maria 

Rozário Bica 
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2 
Processo 

1199//2019 
V-538269 

 
Encantado 

 

 

Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 
processo. A empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário 

atualizado e válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente de segunda a 
sexta-feira das 09h às 19h e aos sábados, das 9h às 13h. Quem recebe o fiscal é uma atendente, 

funcionária da empresa. O farmacêutico não está presente, pois não é o seu horário de 
assistência. A inspeção ocorre no dia 31/08/2019 ao sábado, às 16h53min. em horário não 
declarado, já que o horário de funcionamento da empresa neste dia é das 09h às 13h. No 

momento da inspeção, o fiscal verifica uma sala com medicamentos da portaria 344/98 com uma 
porta com chave, mas a mesma se encontra aberta, registrando com fotografias anexas ao 
processo. A empresa apresenta Perfil 04 de assistência farmacêutica. Apresenta protocolo 

vinculado à irregularidade sob o número 389894 para Alteração PJ, Horário de Funcionamento, 
deferido dia 19/09/2019. É estabelecimento primário. Justificativa da empresa: A empresa alega 

que estava apenas verificando o apelo comercial para eventual futura contratação de farmacêutico 
e comunicação ao Conselho. Razões do não acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, verifico 

que não havia profissional farmacêutico habilitado no momento da inspeção e o RT não estava em 
seu horário de assistência. O estabelecimento estava funcionando em horário não declarado às 

16h53min e sem a presença do farmacêutico devidamente habilitado e registrado junto ao 
CRF/RS, pois quem recebe o fiscal é a funcionária, incorrendo à infração prevista na lei 3820/60, 

Art.24 em que consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são 
necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal 

e Regionais que essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e registrados.” A 
empresa também deve tomar providências quanto ao almoxarifado de medicamentos da portaria 

344/98, mantendo a porta chaveada quando na ausência do RT. A empresa também infringe a Lei 
13021, Art.6º, pois não possui assistência em todo o horário de funcionamento, já que às 

16h53min estava aberta ao público sem a presença do profissional habilitado. Por essas razões, 
não acolho a defesa da empresa, propondo a aplicação da multa prevista na Deliberação de 

Plenária nº 1511/2016 do CRF/RS, no valor de R$ 3.092,87. 
 

- R$ 3.092,87 
Maria 

Rozário Bica 

3 
Processo 

1217/2019 
 

V-4729 Tapera 

 
Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 

processo. A inspeção ocorre no dia 13/08/2019 em dia útil da semana, na terça-feira, às 15h13min. 
Quem recebe o fiscal é o proprietário do estabelecimento. A empresa se encontra sem 

responsável técnico há mais de trinta dias desde 15/03/2019 e sem Certidão de Regularidade junto 
a esse Conselho. Não possui Alvará Sanitário válido, tendo expirado no dia 30/04/2019, com 

registros fotográficos efetuados pelo fiscal do CRF/RS. A empresa apresenta Perfil 5 de 
assistência técnica. Justificativa da empresa: A empresa alega que houve troca de endereço, 

encerrando as suas atividades no dia 15/03/2019 e que no período de transição à abertura no novo 
local, houve um atraso na junta comercial conforme contrato social em anexo.  Reiniciou as 

atividades nesse novo local em 15/07/2019, não conseguindo contratar um RT em tempo hábil, 
pois o mesmo só poderia se colocar à disposição da empresa a partir da segunda quinzena do 

mês de agosto. Razões do não acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, verifico que não havia 
profissional farmacêutico habilitado no momento da inspeção há mais de 30 dias e a empresa se 

encontrava sem Certidão de Regularidade junto a esse Conselho com Alvará Sanitário com 
validade expirada, com Perfil 5 de assistência. Houve, segundo o proprietário, uma morosidade na 

documentação na Junta Comercial, prejudicando a adequação da empresa junto aos órgãos 
competentes, mas que de qualquer forma, não abona o estabelecimento das infrações previstas na 
Lei 3820/60, Art.24 parágrafo único e a Lei 13021/14, Art.6º, inc. I com Art.1º da Lei 6839/80. Por 

essas razões, não acolho a defesa da empresa, propondo a aplicação da multa prevista na 
Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF/RS, no valor de R$ 6.185,75. 

 

- 
R$ 

6.185,75. 
Maria 

Rozário Bica 
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4 
Processo 

1225/2019 
V-537580 

Tapera 
 

 
Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 
processo. A empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário 

atualizado e válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente de segunda à 
sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 19h a sábado das 9h às 13h. A inspeção ocorre no dia 

01/09/2019 no domingo, às 16h25min. em dia não declarado junto o CRF/RS já que na Certidão de 
Regularidade o horário de funcionamento da empresa não contempla aos domingos. Quem recebe 

o fiscal é uma atendente, funcionária da empresa. O farmacêutico não está presente, pois não 
trabalha aos domingos. No momento da inspeção, o fiscal presencia atendimento a clientes, sem a 
presença do profissional farmacêutico. A empresa apresenta Perfil 04 de assistência farmacêutica. 

Justificativa da empresa: A empresa alega que estava apenas verificando o apelo comercial do 
horário para eventual e futura contratação de farmacêutico e comunicação ao Conselho. Razões 
do não acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, verifico que durante a inspeção, se verificou 
que a empresa se encontrava aberta no domingo, em dia não declarado junto ao CRF/RS. Quem 

recebe o fiscal é uma atendente, funcionária da empresa. Não havia profissional farmacêutico 
habilitado no momento da inspeção, pois o RT não estava em seu horário de assistência, 

incorrendo à infração prevista na lei 3820/60, Art.24 em que consta: “As empresas e 
estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional 
farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são 

exercidas por profissionais habilitados e registrados.” A empresa também infringe a Lei 13021, 
Art.6º, pois não possui assistência em todo o horário de funcionamento, já que estava aberta ao 
público no domingo, sem a presença do profissional habilitado. A empresa apresenta Perfil 4 de 

assistência técnica. Por essas razões, não acolho a defesa da empresa, propondo a aplicação da 
multa prevista na Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF/RS, no valor de R$ 3.092,87. 

 

- 
R$ 

3.092,87 

Maria 
Rozário Bica 

5 
Processo 

1226/2019 
V-17966 Guaíba 

 
Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 
processo. A empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário 
atualizado e válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente de segunda-feira a 
sábado das 7h30min. às 22h. A inspeção ocorre no dia 01/09/2019 no domingo, às 16h09min. em 
dia não declarado junto o CRF/RS já que na Certidão de Regularidade o horário de funcionamento 

da empresa não contempla aos domingos. Quem recebe o fiscal é uma auxiliar de escritório, 
funcionária da empresa. O farmacêutico não está presente, pois não trabalha aos domingos. No 
momento da inspeção, o fiscal presencia atendimento a clientes, sem a presença do profissional 

farmacêutico. A empresa apresenta Perfil 01 de assistência farmacêutica. Justificativa da empresa: 
A empresa alega que está com dificuldade em encontrar novo profissional e que acabou de reduzir 

seu horário de atendimento. Razões do não acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, verifico 
que durante a inspeção, se verificou que a empresa se encontrava aberta no domingo, em dia não 

declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é uma auxiliar de escritório, funcionária da 
empresa. Não havia profissional farmacêutico habilitado no momento da inspeção, pois o RT não 
estava em seu horário de assistência, incorrendo à infração prevista na lei 3820/60, Art.24 em que 
consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias 

atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal e Regionais 
que essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e registrados.”. A empresa 

também infringe a Lei 13021, Art.6º, pois não possui assistência em todo o horário de 
funcionamento, já que estava aberta ao público no domingo, sem a presença do profissional 

habilitado. Estabelecimento reincidente com processos transitados em julgado. Por essas razões, 
não acolho a defesa da empresa, propondo a aplicação da multa prevista na Deliberação de 

Plenária nº 1511/2016 do CRF/RS, no valor de R$ 7.422,90. 
 

- 
R$ 

7.422,90 

Maria 
Rozário Bica 
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6 
Processo 

1227/2019 
V-21822 Guaíba 

 
Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 
processo. A empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário 

atualizado e válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente de segunda à 
sexta-feira das 7h30 às 22h a sábado das 7h30min. às 21h. A inspeção ocorre no dia 01/09/2019 

no domingo, às 17h05min. em dia não declarado junto o CRF/RS já que na Certidão de 
Regularidade o horário de funcionamento da empresa não contempla aos domingos. Quem recebe 
o fiscal é uma atendente, funcionária da empresa. A atendente relata que a empresa funciona das 
9h às 21h aos domingos. O farmacêutico não está presente, pois não trabalha aos domingos. No 
momento da inspeção, o fiscal presencia atendimento a clientes, sem a presença do profissional 

farmacêutico. A empresa apresenta Perfil 01 de assistência farmacêutica. Justificativa da empresa: 
A empresa alega que está com dificuldade em encontrar novo profissional e que acabou de reduzir 

seu horário de atendimento. Razões do não acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, verifico 
que durante a inspeção, se verificou que a empresa se encontrava aberta no domingo, em dia não 

declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é uma auxiliar de escritório, funcionária da 
empresa na qual relata que a empresa funciona das 9h às 21h aos domingos, ou seja, é uma 

prática habitual e não um caso isolado. Não havia profissional farmacêutico habilitado no momento 
da inspeção, pois o RT não estava em seu horário de assistência, incorrendo à infração prevista na 
lei 3820/60, Art.24 em que consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para 

os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os 
Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e 

registrados.” A empresa também infringe a Lei 13021, Art.6º, pois não possui assistência em todo o 
horário de funcionamento, já que estava aberta ao público no domingo, sem a presença do 

profissional habilitado. Por essas razões, não acolho a defesa da empresa, propondo a aplicação 
da multa prevista na Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF/RS, no valor de R$ 7.422,90. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Maria 

Rozário Bica 
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7 
Processo 

1228/2019 
V-536470 Guaíba 

 
Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 
processo. A empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário 

atualizado e válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente de segunda à 
sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 20h. Aos sábados das 8h às 12h. A inspeção ocorre no dia 
01/09/2019 no domingo, às 16h49min. em dia não declarado junto o CRF/RS já que na Certidão de 
Regularidade o horário de funcionamento da empresa não contempla aos domingos. Quem recebe 

o fiscal é uma funcionária, operadora de caixa da empresa. A atendente relata que a empresa 
funciona aos domingos, das 9h às 12h e das 14h às 20h. O farmacêutico não está presente, pois 
não trabalha aos domingos. No momento da inspeção, o fiscal presencia atendimento a clientes, 

sem a presença do profissional farmacêutico. A empresa apresenta Perfil 04 de assistência 
farmacêutica. Justificativa da empresa: A empresa alega que a ausência mencionada não é 

costumeira, mas sim fato excepcional, o que está dentro do período máximo de ausência permitida 
de 30 dias. Razões do não acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, verifico que durante a 
inspeção, se verificou que a empresa se encontrava aberta no domingo, em dia não declarado 
junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é uma funcionária, operadora de caixa da empresa que 
relata que o estabelecimento funciona aos domingos das 9h às 12h e das 14h às 20h, ou seja, o 

fato da empresa estar aberta no domingo inspecionado, não se trata de caráter excepcional como 
alegado à defesa. No momento da inspeção, o fiscal presencia atendimento a clientes, sem a 

presença do profissional farmacêutico. Não havia profissional farmacêutico habilitado no momento 
da inspeção, pois o RT não estava em seu horário de assistência, incorrendo à infração prevista na 
lei 3820/60, Art.24 em que consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para 

os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os 
Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e 
registrados.”. A empresa também infringe a Lei 13021, Art.6º, pois não possui assistência em todo 

o horário de funcionamento, já que estava aberta ao público no domingo, sem a presença do 
profissional habilitado. A empresa apresenta Perfil 4 de assistência técnica. Por essas razões, não 
acolho a defesa da empresa, propondo a aplicação da multa prevista na Deliberação de Plenária 

nº 1511/2016 do CRF/RS, no valor de R$ 3.711,45. 
 

- 
R$ 

3.711,45 
Maria 

Rozário Bica 
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8 
Processo 

1229/2019 
V-534562 Guaíba 

 
Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 
processo. A empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário 
atualizado e válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente de segunda-feira a 
sábado das 7h30 às 22h. A inspeção ocorre no dia 01/09/2019 no domingo, às 17h38min. em dia 
não declarado junto o CRF/RS já que na Certidão de Regularidade o horário de funcionamento da 

empresa não contempla aos domingos. Quem recebe o fiscal é uma atendente, funcionária da 
empresa. A atendente relata que a empresa funciona das 9h às 20h aos domingos. O farmacêutico 
não está presente, pois não trabalha aos domingos. No momento da inspeção, o fiscal presencia 
atendimento a clientes, sem a presença do profissional farmacêutico. A empresa apresenta Perfil 

04 de assistência farmacêutica. Justificativa da empresa: A empresa alega que está com 
dificuldade em encontrar novo profissional e que acabou de reduzir seu horário de atendimento. 
Razões do não acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, verifico que durante a inspeção, se 

verificou que a empresa se encontrava aberta no domingo, em dia não declarado junto ao 
CRF/RS. Quem recebe o fiscal é uma atendente, funcionária da empresa. Não havia profissional 

farmacêutico habilitado no momento da inspeção, pois o RT não estava em seu horário de 
assistência, incorrendo à infração prevista na lei 3820/60, Art.24 em que consta: “As empresas e 
estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional 
farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são 

exercidas por profissionais habilitados e registrados.” A empresa também infringe a Lei 13021, 
Art.6º, pois não possui assistência em todo o horário de funcionamento, já que estava aberta ao 
público no domingo, sem a presença do profissional habilitado. A empresa apresenta Perfil 4 de 
assistência técnica. Estabelecimento reincidente com trânsito em julgado em 13/06/2019. Por 
essas razões, não acolho a defesa da empresa, propondo a aplicação da multa prevista na 

Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF/RS, no valor de R$ 6.185,75. 
 

- 
R$ 

6.185,75 
Maria 

Rozário Bica 
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9 
Processo 

1231/2019 
V-25024 

São 
Leopoldo 

 
Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 
processo. A empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário 
atualizado e válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente de segunda-feira a 
sábado das 7h30 às 22h. A inspeção ocorre no dia 01/09/2019 no domingo, às 19h39min. em dia 
não declarado junto o CRF/RS já que na Certidão de Regularidade o horário de funcionamento da 

empresa não contempla aos domingos. Quem recebe o fiscal é um atendente, funcionário da 
empresa. O farmacêutico não está presente, pois não trabalha aos domingos. No momento da 

inspeção, o fiscal presencia atendimento a clientes, sem a presença do profissional farmacêutico. 
A empresa apresenta Perfil 05 de assistência farmacêutica. O estabelecimento é primário. Possui 

protocolo vinculado à irregularidade sob o número 390421 para solicitação de Assistência Técnica, 
deferido em 17/09/2019. Justificativa da empresa: A empresa alega que está com dificuldade em 
encontrar novo profissional e que acabou de reduzir seu horário de atendimento. Razões do não 
acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, verifico que durante a inspeção, se verificou que a 

empresa se encontrava aberta no domingo, em dia não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe 
o fiscal é um atendente, funcionário da empresa. Não havia profissional farmacêutico habilitado no 
momento da inspeção, pois o RT não estava em seu horário de assistência, incorrendo à infração 

prevista na lei 3820/60, Art.24 em que consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram 
serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar, 
perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissionais 

habilitados e registrados.”. A empresa também infringe a Lei 13021, Art.6º, pois não possui 
assistência em todo o horário de funcionamento, já que estava aberta ao público no domingo, sem 

a presença do profissional habilitado. A empresa apresenta Perfil 5 de assistência técnica. 
Estabelecimento é primário. Por essas razões, não acolho a defesa da empresa, propondo a 

aplicação da multa prevista na Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF/RS, no valor de R$ 
1.855,72. 

 

- 
R$ 

1.855,72 
Maria 

Rozário Bica 
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10 
Processo 

1232/2019 
V-538253 

São 
Leopoldo 

 
Não acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho a aplicação da penalidade para este 
processo. A empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário 
atualizado e válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente de segunda-feira a 
sábado das 7h30min. às 22h. A inspeção ocorre no dia 01/09/2019 no domingo, às 20h29min. em 
dia não declarado junto o CRF/RS já que na Certidão de Regularidade o horário de funcionamento 
da empresa não contempla aos domingos. Quem recebe o fiscal é um atendente, funcionário da 

empresa. O atendente relata que a empresa funciona das 9h às 21h aos domingos. O 
farmacêutico não está presente, pois não trabalha aos domingos. No momento da inspeção, o 

fiscal presencia atendimento a clientes, sem a presença do profissional farmacêutico. A empresa 
apresenta Perfil 04 de assistência farmacêutica. Estabelecimento primário. Justificativa da 

empresa: A empresa alega que está com dificuldade em encontrar novo profissional e que acabou 
de reduzir seu horário de atendimento. Razões do não acolhimento da defesa: Pelo exposto acima, 
verifico que durante a inspeção, se verificou que a empresa se encontrava aberta no domingo, em 

dia não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é um atendente, funcionário da 
empresa. Não havia profissional farmacêutico habilitado no momento da inspeção, pois o RT não 
estava em seu horário de assistência, incorrendo à infração prevista na lei 3820/60, Art.24 em que 
consta: “As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias 

atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal e Regionais 
que essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e registrados.”. A empresa 

também infringe a Lei 13021, Art.6º, pois não possui assistência em todo o horário de 
funcionamento, já que estava aberta ao público no domingo, sem a presença do profissional 

habilitado. 
A empresa apresenta Perfil 4 de assistência técnica. A empresa é primária. Por essas razões, não 
acolho a defesa da empresa, propondo a aplicação da multa, prevista na Deliberação de Plenária 

nº 1511/2016 do CRF/RS, no valor de R$ 1.855,72. 
 

 
R$ 

1.855,72 
Maria 

Rozário Bica 
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11 
Processo 

1177/2019 
V-24949 

Porto 
Alegre 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo. A 

empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário atualizado e 
válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente das 07h30min às 22h de 
segunda a sábado. A empresa não possui assistência farmacêutica para todos os horários 
declarados. A inspeção ocorre no dia 28/08/2019 em dia útil da semana, na quinta-feira, às 

22h37min. em horário não declarado, já que o horário de funcionamento da empresa é até às 22h. 
Em inspeção anterior, realizada em 08/03/2018, a empresa havia sido intimada a regularizar o seu 

horário de funcionamento junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é o assistente técnico sob o 
número de inscrição CRF/RS 15325 que inclusive, assina o termo de inspeção e o auto de 

infração. O farmacêutico declara que presta assistência farmacêutica das 15h30min às 00:00h. A 
empresa tem excelente histórico de assistência técnica, tanto que apresenta perfil 1 de assistência. 
Nas 10 visitas efetuadas, foram constatadas 9 presenças com 1 ausência justificada. Justificativa 

da empresa: A empresa justifica que tem profissional inscrito e habilitado presente no momento da 
inspeção, lavrando sua assinatura e corroborando a presença, não podendo se falar em ausência 

de prestação de assistência técnica. Razões do acolhimento da defesa: pelo exposto acima, 
verifico que havia profissional farmacêutico habilitado no momento da inspeção e que o mesmo 

assina o auto de infração, mesmo em horário não declarado. O estabelecimento estava 
funcionando com a presença de farmacêutico devidamente habilitado e registrado junto ao 

CRF/RS, não cogitando a infração prevista na lei3820/60, Art.24 em que consta: “As empresas e 
estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional 
farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são 
exercidas por profissionais habilitados e registrados.”. O presente auto de infração não subsiste o 

argumento pela qual a autuação decorreria da violação do Art.6º da Lei 13021/2014 que exige 
assistência técnica em todo o horário de funcionamento, tendo em vista que tal fundamento não foi 
a base para a infração e sim, estabelecimento funcionando em horário não declarado. A empresa 
apresenta Perfil 1 de assistência técnica com 9 presenças e 1 ausência devidamente justificada. 

Por essas razões e nessa infração apurada, a empresa não coloca em risco a saúde da 
população, já que possui profissional habilitado. 

 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 3 
Ausências:- 

Não se aplica:- 
Chegou 
durante:- 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar 
Maria 

Rozário Bica 
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12 
Processo 

1198/2019 
V-1365 Guaporé 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo. A 

empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário atualizado e 
válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente das 08h às 19h30min de segunda a 

sexta-feira. Aos sábados, das 8h às 12h. A empresa possui assistência farmacêutica para todos os 
horários declarados. A inspeção ocorre no dia 31/08/2019 no sábado, às 13h52min. em horário não 

declarado, já que o horário de funcionamento da empresa é até às 12h. Em inspeção anterior, realizada 
em 10/09/2018, a empresa havia sido autuada por estar funcionando sem farmacêutico em horário não 

declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal às 13h52min é o representante legal da empresa. 
Após, às 14h05min a assistente técnica sob o número CRF 7485 chega durante a inspeção que 

inclusive, assina o auto de infração. A empresa em 28 visitas, possuiu 25 presenças e 3 ausências. O 
estabelecimento apresenta protocolo vinculado à irregularidade por Alteração PJ, Horário de assistência 

deferido em 24/09/2019. Justificativa da empresa: A empresa justifica que tem profissional inscrito e 
habilitado presente no momento da inspeção, lavrando sua assinatura e corroborando a presença, não 
podendo se falar em ausência de prestação de assistência técnica. Ainda diz: “Note-se que o termo de 

inspeção foi lavrado poucos minutos antes da chegada da farmacêutica, sendo desarrazoado dizer que a 
farmácia funciona, em tese, sem a presença de profissional competente nos sábados à tarde. Desde o 

início da inspeção até a chegada da farmacêutica, transcorreram singelos treze minutos o que demostra 
que a empresa autuada não funciona sem a presença da profissional. Trata-se de situação excepcional 

que deve ser considerada para fins de justificativa.” Razões do acolhimento da defesa: Pelo exposto 
acima, verifico que a empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará 

sanitário atualizado e válido. O estabelecimento apresenta assistência técnica para todo o horário de 
atendimento e, em 28 visitas, possuiu 25 presenças e 3 ausências. A empresa apresenta protocolo 

vinculado à irregularidade por Alteração PJ, Horário de assistência deferido em 24/09/2019. Na 
inspeção, quem recebe o fiscal às 13h52min é o representante legal da empresa. Após, às 14h05min a 
assistente técnica sob o número CRF 7485 chega durante a inspeção que inclusive, assina o auto de 
infração após treze minutos da chegada do fiscal no estabelecimento. Por esse motivo, acolho que é 

desarrazoado dizer que a farmácia funciona sem assistência técnica. Além disso, a empresa coloca que 
se trata de uma situação excepcional. Havia profissional farmacêutico habilitado no momento da 

inspeção e que o mesmo assina o auto de infração, mesmo em horário não declarado; O 
estabelecimento possui farmacêutico devidamente habilitado e registrado junto ao CRF/RS, não 

cogitando a infração prevista na lei 3820/60, Art.24 em que consta: “As empresas e estabelecimentos 
que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão 

provar, perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissionais 
habilitados e registrados.” O presente auto de infração não subsiste o argumento pela qual a autuação 
decorreria da violação do Art. 6º da Lei 13021/2014 que exige assistência técnica em todo o horário de 

funcionamento, tendo em vista que tal fundamento não foi a base para a infração e sim, estabelecimento 
funcionando em horário não declarado. Por essas razões e nessa infração apurada, a empresa não 

coloca em risco a saúde da população, já que possui profissional habilitado. 

 

Perfil*: 2 
 

Presenças: 4 
Ausências: 1 

Não se aplica: 1 
Chegou 
durante:- 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar 
Maria 

Rozário Bica 
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13 
Processo 

1233/2019 
V-18270 

São 
Leopoldo 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo. A 

empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade e alvará sanitário atualizado e 
válido. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente das 00h00min às 2359h de 

segunda a sábado. Aos domingos, das 8h às 20h. A empresa possui RT/AT para todo o horário de 
funcionamento. A inspeção ocorre no dia 01/09/2019, no domingo, às 20h45min. em horário não 
declarado, já que o horário de funcionamento da empresa é até às 20h. O fiscal registra que o 

estabelecimento estava aberto com atendimento ao público. Quem recebe o fiscal é uma 
atendente, na qual relata que a farmacêutica Assistente Técnica sob o número de CRF/RS 13426 
estava presente, mas que necessitou sair em decorrência de problemas com seu filho. Justificativa 
da empresa: A empresa justifica que havia clientes no interior do estabelecimento, mas que seria 
necessário o término do atendimento para que a farmácia fosse fechada. A Assistente Técnica 

estava presente, mas não pôde esperar o encerramento das atividades, pois recebeu um 
telefonema de que seu filho de sete anos, estava com febre, sendo que a inspeção ocorreu às 

20h45min e a AT da empresa saiu às 20h35min. Razões do acolhimento da defesa: Pelo exposto 
acima, verifico que o Assistente Técnico sob o número de CRF/RS 13426, legalmente habilitado, 

estava prestando assistência farmacêutica, mas não pôde aguardar o encerramento das atividades 
da empresa, pois recebeu um telefonema de que seu filho de sete anos estava com febre. Não 
obstante, é muito constrangedor solicitar a saída dos clientes da empresa para o encerramento 
das atividades para o cumprimento do horário estabelecido. A inspeção se deu às 20h:45min. O 

AT saiu às 20h35min. Transcorreram apenas dez minutos da saída do profissional, do momento da 
inspeção, não cogitando a infração prevista na lei 3820/60, Art.24 em que consta: “As empresas e 
estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional 
farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são 
exercidas por profissionais habilitados e registrados.”. O presente auto de infração não subsiste o 

argumento pela qual a autuação decorreria da violação do Art.6º da Lei 13021/2014 que exige 
assistência técnica em todo o horário de funcionamento, tendo em vista que tal fundamento não foi 

a base para a infração e sim, estabelecimento funcionando em horário não declarado. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 5º 
processo. 

 

Arquivar 
Maria 

Rozário Bica 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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3.7 – Processos retirados de pauta para revisão, a pedido de outro Conselheiro:  

 
PROC./REG./ 

CIDADE  
IRREGUL. RELATOR RELATO DO RELATOR 

VOTO DO 
RELATOR 

REVISOR RELATO DO REVISOR 
VOTO DO 
REVISOR 

OBSERVAÇÕES 
DECISÃO 

DO 
PLENÁRIO 

1 

Processo 
1077/2019  

 
V-536618  

 
Gramado 

Funcionando 
sem 

assistência 
farmacêutica 

integral 
declarada 
junto ao 
CRF/RS 

Tarso 
Bortolini 

Acolho a defesa apresentada 
pela empresa e proponho o 
arquivamento do presente 
processo, pois apesar do 

estabelecimento estar sem 
assistência farmacêutica 

declarada das 13:00 às 14:21 
e das 17:00 às 22:00. Estava 
presente no local a gerente 

farmacêutica às 13:17min, que 
assinou o auto de infração.  

 

 
Arquivar 

 
Aline 

Cunha 

Acompanho a descrição da 
justificativa do relator pelo 
arquivamento do presente. 

Arquivar 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: - 
Ausências: 1 

Não se aplica: 3 
Chegou durante: 1 

 
Obs: havia farmacêutico 

presente em uma das 
inspeções “não se 

aplica” 
 

Reincidente, 4º 
processo. 

 

 

2 

 

Processo 
1051/2019  

 
V-18824 

 
Frederico 

Westphalen 
 

Funcionando 
sem 

assistência 
farmacêutica 

para a 
realização de 

atividade 
privativa de 

farmacêutico 

Tarso 
Bortolini  

 
Acolho a defesa apresentada 
pela empresa e proponho o 
arquivamento do presente 
processo, pois apesar da 

ausência da farmacêutica no 
momento da inspeção, 

declarada por afastamento ao 
CRF/RS, a farmacêutica 

declara que não foi possível 
ficar afastada todo este 

período (23/07/19 a 27/07/19) 
da farmácia pelo movimento, 
justifica com este retorno a 

existência de ordens de 
manipulação e de 

medicamentos manipulados 
prontos para a entrega, que 
não conseguiu se assentar 
efetivamente, porém não 

comunicou o CRF/RS sobre o 
seu retorno. Também 

apresentou os treinamentos 
que realiza com os 

funcionários referente aos 
procedimentos na farmácia.  

 

Arquivar 
Gabriel 

Loss 

 
A defesa apresentada tem como foco 
a justificativa de que a farmacêutica 

não esteve afastada por todo período 
previamente declarado. Esta 
justificativa é relevante para o 

apontamento 7 do termo de inspeção, 
em que verificou-se presença de 

rotulagem impressa de manipulação 
no dia anterior. Entretanto ,a 

justificativa não é relevante para o 
apontamento 4, em que o fiscal 
constatou atividade privativa de 

profissional farmacêutico 
(manipulação de formulas) sendo 

executada no momento da 
fiscalização, sem a presença de 

profissional farmacêutico. Portanto, 
resta comprovada infração à Lei 

13023/14, art.6º, inciso I, cuja 
penalização e autuação estão 

previstas na Lei 3820/60, art.24, 
parágrafo único, e resolução CFF nº 
648/17, anexo I,artigo 21, parágrafo 

único. Sendo estabelecimento 
primário, voto pelo menor valor de 

multa previsto. 
 

R$ 1.855,72 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 4  
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º 

processo. 

 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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3.7.3 – Processo: 1003/2019  
Registro: V-20135 
Irregularidade: Funcionando sem a presença de farmacêutico  
Cidade: Estância Velha 

 
Relator(a): Sérgio de Medeiros 
Relato do(a) Relator(a): Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo, pois a empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de 
regularidade e alvará sanitário atualizado e visível ao público. Não oferece serviços farmacêuticos. O fiscal faz a inspeção dia 05/07/19 (sexta-feira) às 16h42min. A empresa declara 
assistência técnica neste dia da semana das 08h30min às 21h30min. Quem recebe a fiscal e assina o termo de inspeção e o auto de infração é a proprietária da empresa. O farmacêutico 
está ausente. Verifico afastamento prévio no acesso restrito e descrito no próprio termo de inspeção de nº 917503. Anexo ao processo (Pagina 05) há um protocolo neste mesmo dia das 
inspeção às 15h28min referente a um atendimento na sede do CRF/RS, onde quem atende o profissional farmacêutico CRF/RS 13505, é o Gerente do CRF/RS, sendo este atendimento 
para inscrição do profissional CRF/RS 13505, farmacêutico da empresa que origina este auto de infração, para candidatar-se ao cargo de conselheiro nas eleições de 2019. O perfil 
atribuído a empresa é 3, segundo a página 13 deste processo. Das últimas 15 inspeções o profissional está presente em sete (07), quatro (04) ausências com afastamento prévio e quatro 
(04) ausências sem afastamento prévio, sendo que há justificativas posteriores. No termo de inspeção, folha dois (02) deste processo, diz que o farmacêutico possui mais de 450 dias com 
afastamento nos últimos 12 meses. Segundo o calendário juliano, adotado no Brasil, e na maior parte dos países ocidentais, o ano conta com 12 meses e apenas 365 dias, sendo 
equivocada esta informação ou trata-se de erro de digitação. No termo de inspeção anexo ao processo na folha dois (02) não há relato de serviços privativo de farmacêutico. Não há relato 
de venda de medicamentos da portaria 344/98, nem de antimicrobianos. Anexo ao processo há uma cópia de aviso de férias do dia 09 de maio até dia 23 de maio de 2019, datado de 09 de 
abril de 2019. Justificativa da empresa: justifica que a empresa possui assistência farmacêutica integral e que na ausência do profissional nenhuma atividade privativa farmacêutica é 
realizada. Alega que grande parte dos afastamentos cadastrados na realidade não são concretizados na prática, e desta forma o profissional acaba não se ausentando. Alega que estes 
afastamentos são protocolados para, em virtude de se precisar se afastar não causar problemas para a empresa. Pelo exposto acima, e dentro da razoabilidade, uma vez que o profissional 
registrou seu afastamento 12 horas antes e conforme prova anexo a este processo, foi fazer sua inscrição na sede do CRF/RS para concorrer à conselheiro estadual de farmácia, nas 
eleições de 2019. Causa-me estranheza uma inspeção em estabelecimento para verificar a assistência farmacêutica onde, notadamente o profissional avisa 12 horas antes que a empresa 
não contará com a presença do profissional, ou seja, se houve aviso prévio que o profissional não estará presente na empresa. Me parece evidente que a fiscalização para constatar a 
assistência farmacêutica é inócua.  Pelos relatos acima e pelas provas anexas a este processo, acolho a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvidas que o profissional 
comunicou seu afastamento prévio e isto foi constatado no momento da inspeção. Isto está muito claro no próprio termo de inspeção. É o voto. 

Voto do(a) Relator(a): Arquivar 

 
Revisor: Aline Cunha  
Relato do(a) Revisor(a): Não acompanho o voto do relator .Inclusive gostaria de esclarecimentos sobre a conduta do relator desse PAF,no tocante do eventual impedimento em relata-
lo.Trata-se de um processo em que o profissional farmacêutico envolvido possivelmente tenha vinculo de amizade com o relator ,pois concorreu com o relator em candidatura pala Diretoria 
do CRF/RS.O estabelecimento em questão neste PAF,está funcionando sem a presença do responsável técnico .Havia comunicado de afastamento do farmacêutico junto ao CRF/RS para 
a data da inspeção (05/07/19) das 13:00-21:30 por motivos particulares (conforme protocolo em anexo ao processo ,o farmacêutico esteve às 15:58 no CRF/RS para sua inscrição como 
candidato a conselheiro do CRF/RS).O estabelecimento possui mais de 450 comunicados de afastamento junto ao CRF/RS nos últimos meses.Verificando as inspeções realizadas no 
estabelecimento,em inspeção anterior realizada no dia 10/05/2019,quase dois meses antes ,o farmacêutico estava ausente .Em inspeção posterior em 17/09/2019 o farmacêutico estava 
novamente ausente com comunicado de afastamento .Ou seja,em 3 inspeções em um período de aproximadamente 5 meses ,esse profissional farmacêutico não está prestando assistência 
efetiva no estabelecimento de sua responsabilidade técnica ,entretanto no caso desse PAF o excessivo numero desses comunicados preocupa ,fato que reflete claramente no perfil de 
assistência desta empresa que é 3  (assistência deficitária -0 a 39% de presença ).Em 15 inspeções no estabelecimento havia farmacêutico presente em 7.Alem disso,a empresa é 
reincidente em 3 processos anteriores .Assim por todos os fatos descritos acima ,opto pela multa e alem disso ,solicito diligência para inspeção completa neste estabelecimento e uma 
verificação do histórico de todos os comunicados de afastamento do farmacêutico responsável técnico no ano de 2019,para analise de envio pelo CRF/RS de uma carta orientativa. 

Voto do(a) Revisor(a): R$ 7.422,90 

 
OBSERVAÇÕES:  

Perfil*: 3 
Presenças: 1 
Ausências: 2 
Não se aplica: - 
Chegou durante: - 
Reincidente, 4º processo. 
 

        * Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  


