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SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - IX/2019 
 

Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 06 de maio de 2019 – 
16h30min às 20h30min (término previsto) 

 

CONSELHEIROS CONVOCADOS: 
Alberi Adolfo Feltrin 
Aline Andrea da Cunha 
Anaí Maria Raymundo Belleza 
Carlos Augusto Gaiger Xavier (Conselheiro Suplente) 
Luciana Alves Legg 
Luciana Carvalho Fernandes 
Luiz Henrique Lodi 
Maria Letícia Raupp dos Santos 
Rafaela de Oliveira 
Renato Vianna 
Roseli da Silva Richter 
Sérgio de Medeiros 
Silvana de Vargas Furquim 
Tarso Bortolini 

CONSELHEIROS FEDERAIS CONVIDADOS: 
Josué Schostack – Efetivo 
William Peres – Suplente 
 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  
Maurício Schuler Nin – Por motivos profissionais 
Suélen de Souza Pando – Por motivos pessoais 
 
 
CONVIDADOS: 
Sindifars –  
Sinprofar –   
Anfarmag –  
Sbac –  
Afargs –  
Funcionários – 
Grupos de Trabalho Técnico –  

CONSELHEIROS CONVIDADOS:  
Daniela Correa Camacho (Conselheira Suplente) 
Maria Rozário Bica (Conselheira Suplente) 

 

 
– PAUTA DA SESSÃO – 

 
01 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 16h30min – 16h35min 
  
02 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 16h35min – 16h40min 
 
03 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 16h40min – 17h20min 
 
04 – HOMOLOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 28/2019: 17h20min – 17h25min 
 
05 – HOMOLOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 29/2019: 17h25min – 17h30min 
 
06 – REVISÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 1.480/15: 17h30min - 17h40min 
 
07 – MÉRITO ACADÊMICO: 17h40min – 18h  
 
08 – RELATÓRIO TRIMESTRAL CRF/RS: 18h15min – 19h45min 
 
09 – COMUNICAÇÕES: 19h45min – 20h30min 
09.1 Da Diretoria: 
09.2 Dos Conselheiros Federais: 
09.3 Dos Conselheiros Regionais: 
09.4 Aniversários:  
09.5 Agendas de eventos: de 06 a 20 de Maio de 2019: 
 

1. Workshop da Saúde Pública  
Data: 08 e 09 de maio  
Horários: Dia 08:  das 08h30min às 17h; Dia 09: das 08h30min às 16h 
Local: Foro Central - Prédio II - Auditório Teatro do Térreo (Rua Manoelito de Ornellas, 50, Porto Alegre) 
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2. Semana do Uso Racional de Medicamentos 
Data: De 08 a 11 de maio 
Horários: Das 08h às 17h  
Local: Foro Central - Prédio II - Auditório Teatro do Térreo (Rua Manoelito de Ornellas, 50, Porto Alegre) 
 
3. Gestão de resultados em três passos: Processos, Pessoas e Conflitos 
Data: 15 de maio 
Horário: Das 19h às 21h30min 
Local: Sede do CRF/RS (Rua São Nicolau, 1070 - B.Santa Maria Goretti) 
 
4. Palestra - Farmacêutico hospitalar na construção de resultados 
Data: 17 de maio 
Horário: Das 19h às 21h 
Local: a definir 
 
5. Aperfeiçoamento Farmacêutico em Interpretação Clinica de Exames Laboratoriais 
Data: 18 de maio  
Horário: Das 09h às 18h 
Local: Univates (Rua Avelino Talini, 171 - Bairro Universitário, Lajeado/RS) 
 
 

 
ANEXO 1 

 
 

“Quantos Somos” 
Dados atualizados em 02/05/2019 

 
ANO INSCRIÇÕES BAIXAS ATIVOS 
2017 1.459 496 14.077 
2018 1.667 606 14.879 
2019 611 453 15.010 

 
 

01 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS: 
 
1.1 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Raianny Karly Silva Barbosa UNP - Universidade Potiguar Lajeado 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
  

1.2 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória: 
 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Marilândia Leal Oliveira IPA - CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA Porto Alegre 

2 Bruna Natalia Rohr UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul Vale do Sol 

3 Kelly Christiane da Silva UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul Rio Pardo 

4 Alini da Fonseca Rodrigues UFPEL - Universidade Federal de Pelotas Tapera 

5 Rodrigo Ferreira Oliveira FUNORTE - FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE DE 
MINAS - FUNORTE Camargo 

6 Camila Curzel Vidor UCS - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Caxias do Sul 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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1.3 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória – Ad referendum: 
 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Juliana de Oliveira Casalinho UFPEL - Universidade Federal de Pelotas Pelotas 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

 1.4 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 
 NOME CRF DE ORIGEM 

1 Déborah Heveny Correa de Oliveira Sousa CRF-MA 

2 Milana de Castro Gomes CRF-GO 

3 Mara Rúbia Freire de Sousa CRF-AM 

4 Jackson Henrique Alves Araújo CRF-MA 

5 Olivia Lages Melgaço CRF-MG 

6 Lucilene  Gomes de Almeida Oliveira CRF-DF 

7 Ananda de Carvalho Brito dos Santos CRF-GO 

8 Natalia Vieira Torres CRF-CE 

9 Renata Tristão Noronha CRF-GO 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
1.5 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por Cancelamento em outro Regional – Ad referendum: 

 NOME CRF DE ORIGEM 

1 Michelle Alves de Abreu CRF-RJ 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 
1.6 – Inscrição Provisória de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 

 NOME CRF DE ORIGEM 

1 Cleiton Lima CRF-RO 

2 Fernanda Nayane Nascimento Miranda CRF-MG 

3 Daniel Sousa de Faria CRF-PI 

4 Plinio Cardoso de Aquino CRF-MG 

5 Emoisa Lima da Cruz  CRF-GO 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
   

1.7 – Inscrição Remida de Farmacêutico: 
 NOME MUNICÍPIO 

1 Olavo Inácio Flach Santa Cruz do Sul 

2 Attila Elod Blesz Vera Cruz 

3 Nanete Comiran Brescianini Porto Alegre 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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1.8 – Reinscrição de Farmacêutico: 
 NOME MUNICÍPIO 

1 Rose Vanessa Bandeira Reidel Três de Maio 

2 Adilio Da Silva Dadda Osório 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

 1.9 – Reinscrição de Farmacêutico – Ad referendum: 
  NOME MUNICÍPIO 

1 Milena Libardoni  Catuípe  

2 Gabriela Zanella Marcon Santa Maria 

3 Debora Lahude Saraiva São Borja 

4 João Rodrigo Almeida Porto Alegre 

5 Tomas Anderson Dickel Teutônia 

6 Murillo Guerra Moreira Barreto Porto Alegre 

7 Angela Maria Meirelles Porto Alegre 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
1.10 – Reinscrição de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 

 NOME CRF DE ORIGEM 

1 Alexandre Luis Maillard Leopoldino PR 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
1.11  – Baixa de Farmacêutico: 

 INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO VOTO 
RELATOR 

1 I-2359 Dolores Maria Kunzler Não irá exercer a profissão farmacêutica Lajeado Deferido 

2 I-8288 Letícia Furini Fossati Não irá exercer a profissão farmacêutica Porto Alegre Deferido 

3 I-11721 Aldrey Bonassina Warken Mudança de país/Intercâmbio Porto Alegre Deferido 

4 I-3115 Augusto  Cesar Zuchetto Óbito Cachoeira do Sul Deferido 

5 I-16398 Leticia Kapper Mudança de país/Intercâmbio Porto Alegre Deferido 

6 I-2311 Christianne Gazzana Salbego Aposentadoria Porto Alegre Deferido 

7 I-17508 Bruna Moura Lock Não irá exercer a profissão farmacêutica Porto Alegre Deferido 

8 I-5221 Marta Ione Souza dos Santos Não irá exercer a profissão farmacêutica Marau Deferido 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

  
1.12 – Baixa de Farmacêutico por transferência: 

 INSCRIÇÃO NOME CRF DE DESTINO 

1 18857 Anderson De Oliveira Guedes CRF-SP 

2 18484 Renata Carvalho Sales CRF-MG 

3 12229 Kezia da Silva Abreu Lima CRF-MG 

4 520842 Juliana Souza Castro Mello CRF-MG 
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5 17655 Adriana Pereira dos Santos CRF-MG 

6 548857 Geraldo Adriano do Carmo CRF-MG 

7 6851 Carolina Amaro da Silveira Landarini CRF-MG 

8 549196 Ellen Leony de Souza Assunção CRF-MG 

9 521633 Milene Ferreira Silva CRF-MG 

10 18280 Natália Celina Soares CRF-MG 

11 18320 Michele Cerqueira Mendes CRF-MG 

12 18908 Aroldo Barbosa da Silva CRF-MG 

13 14008 Francieli Chassot CRF-PR 

14 547600 Suzana Maduro Martins CRF-PR 

15 11216 Katiane Karina Busse CRF-PR 

16 17220 Margani Taise Fin CRF-PR 

17 17159 Patricia Carvalho Baruel Okumura CRF-PR 

18 547557 Camila Lemes dos Santos CRF-PR 

19 17155 Lucas Miyake Okumura CRF-PR 

20 535365 Talisson Gabriel Duarte de Oliveira CRF-PR 

21 548698 Geovana do Carmo Carvalho CRF-PR 

22 535364 Michelle Marcilio Soares CRF-PR 

23 547518 Cibelle da Silva Maronez CRF-PR 

24 549347 Diego Fernando Adamante CRF-PR 

25 18239 Lorena Tkatchuk CRF-PR 

26 6709 Lilian Cruz Marques CRF-SP 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
 
1.14 – Baixa de não Farmacêutico 

 INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO 

1 II-218 Sabrina da Cunha Lamb Não irá exercer a profissão Porto Alegre 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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ANEXO 2 
 
 

02 – PROCESSOS DE EMPRESAS: 
 
 
2.1 – Solicitação de Registro de Empresas: 

  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 538120 Patrícia de Freitas 
Pereira 

Biomed Análises 
Clínicas Laboratório Estrela Patrícia de Freitas Pereira 9985 

2 538010 Drogaria 
Hiperfarma Ltda 

Drogaria 
Hiperfarma Drogaria Três Coroas Marcia Storck Henrique 

Fraga I-13542 

3 538265 
M. F. Comércio e 

Beneficiamento de 
Cereais Ltda 

Produtos Melo Fabricação de 
Alimentos 

Santo Antônio 
da Patrulha Flávia Teresinha de Melo I-12024 

4 538272 Farmácia Preço 
Econômico Ltda 

Farmácia Preço 
Justo Drogaria Gravataí Daniele Melgueiro da Luz 550891 

5 538206 Gabriella Ankler de 
Souza *** Drogaria Gramado dos 

Loureiros Gabriella Ankler de Souza 547650 

6 538258 Laboratório Iberleo 
Ltda 

Posto de Coleta 
9 

(Xangri-lá) 
Posto de Coleta Xangri-lá Leonardo Van Den Broek I-1067 

7 538277 Análises Clínicas 
Jaguari Ltda *** Posto de Coleta Mata Daiana de Cassia Bernardi Sonza I-10099 

8 538263 
Laboratório 

Endocrimeta de 
Análises Clínicas 

Laboratório 
Endocrimeta Posto de Coleta Porto Alegre Cristiana Beatriz Reimann I-12935 

9 538268 Município de 
Lajeado *** 

Farmácia 
Equivalente à 

Hospitalar 
Lajeado 

Úrsula Jacobs I-8644 

Moira Erica Marques da Silva I-11180 

Tatiane Cristina Hauschild I-17868 

Aron Hassan Lima Pereira I-17319 

Fernanda Rambo Shmitz I-15253 

10 538195 
Pré Fórmula RS 

Farmácia de 
Manipulação Ltda 

L&A Soluções 
Integradas 

Farmácia 
Equivalente à 

Hospitalar 
São Gabriel Gislaine Campelo Miranda Heberlê I-5872 

 
 

2.2 – Solicitação de Registro de Empresas – Ad Referendum: 
  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 538253 
Comércio de 

Medicamentos Brair 
Ltda 

São João 
Farmácias Drogaria São Leopoldo 

Alessandra Josebel Bogo Madril I-18684 

Josiane Oliveira da Silva I-16935 

2  538088 Claudemir Eberhardt Dedetizadora 
Eberhardt 

Imunização e 
Controle de 

pragas urbanas 

 Tenente 
Portela Juarez Lencina Fagundes I-7672 



 

7 
 

3  538257 
Pro Saúde Comércio 

de Medicamentos 
Ltda 

Pharma Vida Drogaria Porto Alegre Maria Amélia Silva Defaveri I-14360 

4  538207 
Dimed S/A 

Distribuidora de 
Medicamentos 

Panvel 
Farmácias Drogaria Venâncio 

Aires 

Evelin Wegner I-17480 

Josefer Elias da Silva I-17846 

5  538269 
PMP Drogaria e 

Comércio de 
Eletrônicos Ltda  

Não informado Drogaria Encantado Nelson Cláudio Bordignon I-4065 

6  538280 Radageski - Serviços 
de Transporte Ltda 

BR Courier 
Express Transportadora Porto Alegre  Rener de Carvaho Lima I-18852 

7  538209 
Comércio de 

Medicamentos Brair 
Ltda 

São João 
Farmácias Drogaria Triunfo 

Luiza Fernanda de Faria 547627  

Raimundo da Cunha Machado 550802 

8  538081 
Liga de Combate ao 

Câncer de Bento 
Gonçalves 

Liga de Combate 
ao Câncer de 

Bento Gonçalves 
Farmácia  Bento 

Gonçalves Liege Prochnow Valenti I-5534 

9  538237 William Gonçalves 
Bernardi Bernardi Express Transportadora Viamão Marinês Leal Segabinazzi I-13848 

 
 

2.3 – Solicitação de Reativação de Empresas 
  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 18610 
Ana Paula 

Kretschmer Eireli - 
Me 

Farmácia Santa 
Helena 

Drogaria 
Caráter 
Precário 

Sério 
Raquel Margot Kretschmer I-18423 

Ana Paula Kretschmer I-17679 

 
  

2.4 – Solicitação de Reativação de Empresas Ad Referendum: 
 

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 14589 João Batista 
Ramos ME Maderamos Drogaria Mostardas Leonardo Klein Ramos 550096 

2 25356 
LR Comércio 

Produtos 
Farmacêuticos Ltda 

Farmácia do 
Parcão Drogaria Charqueadas Fabiane dos Santos 

Machado I-15471 
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2.5 - Baixas de Empresas: 
  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE MOTIVO 

1 24984 Farmácia São Gabriel 
Eireli ME Farmácia São Gabriel Drogaria Getúlio Vargas Baixa por Solicitação 

2 13322 Dermapelle Farmácia de 
Manipulação Ltda Dermapelle Farmácia Santa Maria Baixa por Solicitação 

3 25351 Município de Estância 
Velha 

Central de Abastecimento 
Farmacêutico 

Central de 
Abastecimento 
Farmacêutico 

Estância Velha Baixa por Solicitação 

4 21858 Migotto & Miranda Ltda Videbula Pharma Drogaria Alegrete Baixa por Solicitação 

5 536633 J. K. Farmácia Ltda EPP BS Farmácia Drogaria Ijuí Baixa por Solicitação 

6 22966 NJ Comércio de 
Medicamentos Eireli ME Agafarma Drogaria Estrela Baixa por Solicitação 

7 17922 F. O. Drogaria Ltda Rede Vida Farmácias Drogaria Lagoa Vermelha Baixa por Solicitação 

8 12022 Laboratório Iberleo Ltda 
EPP Labor Iberleo Posto de Coleta Santo Antônio da 

Patrulha Baixa por Solicitação 

9 525186 Fabiane Bellini Copetti ME Clínica Venere Estética 
Especializada Clínica Estética Porto Alegre Baixa por Solicitação 

10 16159 Tamujo & Tamujo Ltda Vis Vitalis Indústria de 
Alimentos 

São 
Leopoldo Baixa por Solicitação 

11 21516 Drogaria Muller & Borges 
Ltda Drogaria Navegantes Drogaria Porto Alegre Baixa por Solicitação 

12 18586 Laboratório Endocrimeta 
de Análises Clínicas Ltda Laboratório Endocrimeta Posto de Coleta Porto Alegre Baixa por Solicitação 

13 24666 Comércio de 
Medicamentos Brair Ltda São João Farmácias Drogaria Porto Alegre Baixa por Solicitação 

14 537146 

Sanchez & Viana 
Comércio 

Varejista de 
Medicamentos e Perf. 

Ltda 

Farmácia Sanchez & 
Viana Drogaria Cachoeirinha Baixa por Solicitação 

15 16890 Christian R. da Silva 
Tavares Farmapeu Drogaria Gravataí Baixa por Solicitação 

16 23751 Delf Distribuidora de 
Medicamentos Eireli Não informado Logística de 

Medicamentos Carazinho Baixa por Solicitação 

17 13053 Drogaria Padre Clemente 
Ltda Drog. Padre Clemente Drogaria Triunfo Baixa por Solicitação 
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ANEXO 3 
 
03 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS: 
 
3.1 – Estabelecimentos funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS: 
 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2134/2018 V-24418 

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

empresa estava sem assistência técnica para o horário das 13h às 14h e das 15h50min às 21h desde o dia 
19/08/2018 e a inspeção foi dia 31/10/2018. Quem recebeu a fiscal foi a responsável pela loja que informou que 
duas farmacêuticas trabalhavam no local, uma sem qualquer registro junto ao CRF. Em 12/02/2019 a empresa 
protocola a solicitação de assistente técnico que está em análise. Estabelecimento reincidente (5 autuações), 2 

processos transitados em julgado e dois em tramitação, perfil 5. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, 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$ 
7.178,82 

Luciana 
Fernandes 

2 Processo 
2139/2018 V-525214 

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

empresa estava sem assistência técnica para o horário das 12h às 13h e das 17h 10min às 21h desde o dia 
31/08/2018. A inspeção foi dia 22/10/2018 e quem recebeu a fiscal foi a farmacêutica que faz o horário das 8h às 
12h e das 13h às 17h10min. Ela informou que a empresa está procurando substituto e que enquanto isso faz hora 

extra. Nenhum protocolo tramitando. Na defesa a empresa explica que está encontrando dificuldade para contratar. 
Estabelecimento primário (3 autuações), dois processos em tramitação, perfil 5. Nenhum protocolo vinculado à 

irregularidade. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, 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$ 
3.589,41 

Luciana 
Fernandes 

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

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2223/2018 V-23488 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, o 
estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico desde 3/09/18, sendo que a inspeção ocorreu em 

5/11/18, ou seja, há 62 dias em desacordo com a legislação vigente. Além disso, não havia farmacêutico no 
momento da inspeção e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS. A empresa é perfil 5 e primária. Portanto, sugiro 
a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, 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$ 
1.794,70 

Aline da 
Cunha 



 

10 
 

2 Processo 
2165/2018 V-6515 

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

funcionando sem responsável técnico desde 27/09/18, sendo que a inspeção ocorreu em 08/11/18, ou seja, há 41 
dias em desacordo com a legislação vigente. O farmacêutico chegou durante a inspeção. Havia protocolo tramitando 
junto ao CRFRS, porém com pendências pelo fato que o profissional contratado não poderia exercer dupla direção 
técnica. No dia 16/11/18, 8 dias após a fiscalização, foi alterado o protocolo e nova profissional foi admitida como 
diretora técnica da empresa (conforme consta no formulário B em anexo). A empresa é perfil 5 e reincidente em 2 

processos anteriores. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 2 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar Aline da 
Cunha 

3 Processo 
2036/2018 V-19454 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, o 
hospital está sem diretor técnico junto ao CRF desde 14/04/2018. A inspeção foi em 26/09/2018. A empresa alega 

que é de pequeno porte (12 leitos de internação rápida)e que possui um “dispensário” não uma farmácia. 
Estabelecimento reincidente (4 autuações), perfil 5. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, 

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$ 
7.178,82 

Luciana 
Fernandes 

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

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2034/2018 V-327 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, a 
inspeção foi em 28/09/2018. O estabelecimento estava sem assistência durante todo o horário de funcionamento 
desde 18/08/2107, ou seja, a mais de um ano sem assistência farmacêutica no horário das 3h20min às 7h. Não 
havia nenhum protocolo tramitando no momento da inspeção. O fiscal foi recebido pela subgerente que informou 

que uma das farmacêuticas tem faltado ao trabalho (que cobre o horário das 11h às 14h e das 15h às 1920min). O 
fiscal orientou sobre a necessidade de comunicar as ausências da profissional. A empresa é reincidente (13 

autuações sendo 3 processos transitados em julgado). Em 09/11/2018 a empresa protocolou alteração de PJ – 
Horário de assistência farmacêutica que foi deferido em 16/01/2019. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor 
de R$ 7.178,82, 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$ 7.178,82 Luciana 
Fernandes 
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2 Processo 
2035/2018 V-5507 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, a 
inspeção foi dia 27/09/2018 e o hospital estava desde 16/04/2018 sem farmacêutico para o horário das 13h às 19h. 

O diretor geral anexou correspondência de 11/06/2018 onde pede que a secretaria municipal de saúde ceda um 
profissional ao hospital, pois não havia concurso em vigor. Recebeu resposta de que não havia como ceder, pois 

não há profissional disponível. O Hospital é reincidente (11 autuações), perfil 5. Nenhum protocolo tramitando. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, 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$ 7.178,82 Luciana 
Fernandes 

3 Processo 
2041/2018 V-13081 

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

empresa estava sem assistente técnico desde 14/08/2018 e a inspeção foi dia 18/10/2018. Quem atendeu o fiscal foi 
o operador de caixa que explicou que a farmacêutica já havida ido embora (seu horário 9h às 14h e das 15h às 18h), 

ou seja, a empresa estava sem assistência farmacêutica das 18h às 22h. Em sua defesa a empresa alegou que 
possui farmacêutico, portanto não está sem assistência técnica. A empresa é reincidente (22 autuações), 7 
processos transitados em julgado, perfil 2. Em 19/10/2018 houve solicitação de alteração de PJ – horário de 

assistência farmacêutica que foi deferido em 07/11/2018. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 
7.178,82, 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$ 7.178,82 Luciana 
Fernandes 

4 Processo 
2080/2018 V-16989 

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

empresa funcionando sem assistência técnica desde 01/09/2018 para o horário 13hàs 14h e das 17h40min até às 
22h. A inspeção foi dia 21/10/2018. Durante a inspeção foi constatado que a drogaria funciona aos domingos (das 

12h às 20h). Foi orientada a providenciar a regularização. Estabelecimento reincidente (30 autuações) e 1 processo 
transitado em julgado, perfil 5. Nenhum protocolo vinculado a irregularidade. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 5.982,35, 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$ 5.982,35 Luciana 
Fernandes 

5 Processo 
2081/2018 V-24144 

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

empresa estava sem assistência técnica para o horário 12h às 13h40min e das 17h às 22h desde o dia 10/04/2018. 
A inspeção foi dia 21/10/2018. A fiscal foi recebida pela subgerente. O alvará sanitário estava vencido. Empresa 

reincidente (4 autuações), 1 processo transitado em julgado e outro em tramitação. Nenhum protocolo vinculado à 
irregularidade. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, 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$ 7.178,82 Luciana 
Fernandes 
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6 Processo 
2091/2018 V-9507 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, a 
empresa estava sem assistência técnica para o horário das 8h às 13h30min desde 12/08/2018 e a inspeção foi dia 

22/10/2018. Quem recebeu a fiscal foi à farmacêutica (do horário das 13h30min às 19h30min) que explicou que está 
fazendo também o horário da manhã enquanto a empresa não contrata outro profissional. A empresa fica aberta até 
às 23h. Não havia nenhum protocolo tramitando no momento da inspeção. Nos dias 22/11 e 21/12/2018 a empresa 

protocolou pedidos de alteração de horário e assistência técnica, ambos arquivados. Em 06/02/2019 protocolou 
pedido de alteração de horário que está em análise. Empresa primária, 3 autuações, em 36 visitas, 28 presenças, 7 
ausências e 1 ausência com afastamento. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.794, 70, 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$ 1.794,70 Luciana 
Fernandes 

7 Processo 
2106/2018 V-24529 

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

empresa estava sem assistência técnica para o horário 12h às 14h e das 16h20min às 21h desde o dia 28/09/2018. 
A inspeção foi dia 29/10/2018 e quem recebeu a fiscal foi um funcionário que informou que no momento a empresa 
só contava com uma farmacêutica. Durante a inspeção a gerente chegou e informou que haviam contratado outra 

farmacêutica, porém não havia nenhum registro de protocolo. Somente em 23/11/2018 a empresa solicitou 
assistente técnico o que foi deferido em 04/12/2018. Empresa reincidente (5 autuações), 1 processo transitado em 
julgado e dois em tramitação, perfil 1. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, 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$ 7.178,82 Luciana 
Fernandes 

8 Processo 
2039/2018 V-525300 

Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, a empresa estava sem 
assistente técnico desde 08/10/2018 e a inspeção foi dia 16/10/2018. Durante a inspeção o farmacêutico chegou e 
explicou que o estava em vias de ser contratado (aguardava a transferência de SP). O laboratório de manipulação 
não estava sendo utilizado e empresa é primária, perfil 4 Em 18/10/2018 o CRF recebeu solicitação de assistente 

técnico que foi deferida em 06/11/2018. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: - 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 
 

Arquivar Luciana 
Fernandes 

9 Processo 
2075/2018 V-23353 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, a empresa estava sem 

assistente técnico desde 15/08/2018 para o horário das 17h às 21h e a inspeção foi dia 19/10/2018. A farmacêutica 
que deveria cumprir o horário das 8h às 12h e das 13h às 17h também estava ausente e quem atendeu o fiscal foi 
um dos sócios proprietários da empresa. Durante a inspeção a farmacêutica apareceu. Em sua defesa a empresa 
explicou que estava providenciando a documentação para que a farmacêutica se tornasse sócia. Estabelecimento 
primário, perfil 1 (14 visitas 13 presenças). Em 29/11/2018 foi solicitado alteração de horário de funcionamento que 

foi deferido em 29/11/2018. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 4 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Luciana 
Fernandes 
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10 Processo 
2087/2018 V-4080 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, a empresa estava sem 

assistência técnica para o horário das 14h às 19h desde o dia 01/09/2018 e a inspeção foi dia 22/10/2018. Quem 
recebeu o fiscal foi a gerente que explicou que já estavam providenciando a contratação de outro farmacêutico. Não 
havia protocolo tramitando naquele momento, mas dia 23/10/2018 foi solicitada a assistência técnica que foi deferida 
em 21/11/2018. Empresa reincidente (19 autuações), 4 processos tramitados em julgado e 4 em tramitação, perfil 1. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 9º 
processo. 

 
OBS: Havia 
farmacêutico 
presente em 

uma das 
inspeções “não 

se aplica”. 
 

Arquivar Luciana 
Fernandes 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
 
 
 
3.4 – Estabelecimentos funcionando sem a presença de responsável técnico: 
 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1242/2018 V-22360 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, o 

estabelecimento estava em funcionamento sem a presença de farmacêutico, em desacordo com a legislação vigente. Não 
havia farmacêutico presente no momento da inspeção e nem comunicado de afastamento cadastrado. O fiscal foi recebido 
por uma atendente que informou que a farmacêutica estaria ausente porque “viria mais tarde hoje pelo falecimento de seu 

pai”. Na defesa da empresa, a farmacêutica (que é proprietária) apresentou um atestado odontológico que trazia a 
informação de que esteve em consulta na data da inspeção e foi solicitado um dia de repouso. Não acolho a defesa da 

empresa devido à incoerência de versões da atendente e da farmacêutica proprietária, e pelo fato de que a empresa estava 
enquadrada no perfil 3 (assistência farmacêutica deficitária), bem como dispunha de histórico de 19 inspeções e 7 

presenças, com 10 ausências e 2 ausências com afastamento. Empresa reincidente, condenada em 5 processos anteriores 
já transitados em julgado (970/14, 1351/16, 2029/16, 3313/16, 2918/16), motivo pelo qual o valor da multa é dobrado. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, 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$ 7.178,82 Luiz Lodi 
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2 Processo 
2298/2018 V-1795 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, o estabelecimento 

estava funcionando sem a presença de farmacêutico diretor técnico, em desacordo com a legislação vigente. Trata-se de uma 
farmácia hospitalar com manipulação e funcionamento 24 horas por dia. Não havia farmacêutico presente. Uma funcionária disse à 
fiscal que a farmacêutica teria ido ao banheiro. A diretora técnica chegou após o início da inspeção, motivo pelo qual foi dada como 

ausente. Ela se negou a assinar o termo de inspeção por entender que não deveria ser dada como ausente, tendo alegado que 
chegou em pouco tempo, conforme registros no Termo de Visita nº 880569. Em defesa, a empresa alegou que a farmacêutica 

chegou 20 segundos após o início da inspeção, sendo que teria ido receber mercadoria na portaria do hospital, portaria esta que 
ficaria a “10 passos” da farmácia. A empresa também declarou estar sendo perseguida “de uma forma irresponsável e imparcial” e 

criticou a atuação do Conselho, que não estaria “protegendo os profissionais”, mas sim “lesando desta forma o bom andamento 
dos negócios deste país”, e ainda acusou a fiscal de “malícia” ao contar estoques de 50 medicamentos controlados “para ‘tentar’ 

encontrar algo que nos prejudicasse”. Não foi apresentado/juntado documento na defesa que pudesse justificar a ausência da 
farmacêutica no início da inspeção. Entendo que a empresa deveria alinhar seus processos de forma a garantir que sempre haja 

farmacêutico presente na farmácia em questão, que se houver necessidade de buscar mercadorias, que tal atividade seja delegada 
a um funcionário, afinal se trata de uma farmácia hospitalar com manipulação. O motivo pelo qual houve contagem de estoques de 
medicamentos controlados é porque a inspeção foi em conjunto com a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, ou seja, a vigilância 

sanitária rotineiramente realiza a conferência de medicamentos controlados em suas inspeções, não se tratou de iniciativa do CRF-
RS. A empresa é perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, ou seja, obteve menos de 40% de presenças de farmacêutico nas 
inspeções realizadas nos últimos 12 meses. Considerando até a data desta autuação, o estabelecimento possuía histórico de 30 

inspeções, 17 presenças, 11 ausências, 1 ausência com afastamento e 1 ausência com justificativa. Empresa reincidente, 
condenada em processo anterior (2143/17) já transitado em julgado, motivo pelo qual a multa é dobrada. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, 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$ 7.178,82 Luiz Lodi 

3 Processo 
2307/2018 V-23061 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, o 

estabelecimento estava em funcionamento sem a presença de farmacêutico, em desacordo com a legislação 
vigente. Não havia farmacêutico presente no momento da inspeção e nem comunicado de afastamento cadastrado. 
O fiscal foi recebido por uma atendente que informou que a farmacêutica ainda não havia chegado. Na defesa da 

empresa, a farmacêutica apresentou um atestado odontológico que trazia a informação de que esteve em 
tratamento odontológico na data da inspeção, das 12h40 às 15h00. Observo que nas últimas seis inspeções, foram 

constatadas 4 ausências e que a empresa estava enquadrada no perfil 3 (assistência farmacêutica deficitária. 
Empresa primária, motivo pelo qual opto pela multa de menor valor possível. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.196,47, 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$ 1.196,47 Luiz Lodi 

4 Processo 
2308/2018 V-536387 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, o 

estabelecimento estava em funcionamento sem a presença de farmacêutico, em desacordo com a legislação 
vigente. Não havia farmacêutico presente no momento da inspeção e nem comunicado de afastamento cadastrado. 

O fiscal foi recebido por um funcionário que informou que a farmacêutica estaria realizando uma verificação de 
pressão arterial de uma senhora que reside no prédio onde se situa a empresa. Na defesa, a farmacêutica alegou o 
mesmo e anexou um “informativo de deslocamento para prestação de atenção ou serviço farmacêutico domiciliar”. 
Observo que tal informativo não foi apresentado ao fiscal no momento da inspeção e que não há evidências de que 

o serviço de fato foi prestado, como apresentação de nota fiscal ou cópia do registro de serviço farmacêutico. 
Empresa primária, motivo pelo qual opto pela multa de menor valor possível. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.196,47, 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$ 1.196,47 Luiz Lodi 
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5 Processo 
2313/2018 V-24984 

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

proprietário, que informou que a farmacêutica viria somente à tarde. Em defesa, a empresa alegou que a 
farmacêutica se sentiu mal naquela manhã e foi consultar o que resultou num atestado (anexado na defesa). A 

empresa estava no perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, com histórico de 10 inspeções, sendo 5 presenças, 
3 ausências, e 2 ausências com afastamento. Contudo, considero a primariedade da empresa (está no seu segundo 

processo, sendo que o primeiro não transitou em julgado) e a primariedade da farmacêutica, sendo que esta foi à 
primeira inspeção no seu horário de assistência no estabelecimento. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 2º 
processo. 

 

Arquivar Luiz Lodi 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
3.5 – Estabelecimentos funcionando sem a presença de assistente técnico: 
 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2248/2018 V-1795 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, o estabelecimento 
estava funcionando sem a presença de farmacêutico assistente técnico, em desacordo com a legislação vigente. Trata-se de uma 
farmácia hospitalar com manipulação e funcionamento 24 horas por dia. A assistente técnica havia declarado afastamento para a 

data, porém a empresa é perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, ou seja, obteve menos de 40% de presenças de 
farmacêutico nas inspeções realizadas nos últimos 12 meses. Considerando até a data desta autuação, o estabelecimento possui 

histórico de 29 inspeções, 17 presenças, 11 ausências e 1 ausência com justificativa. A fiscal observou a presença de 4 
funcionárias paramentadas na área de manipulação, porém, não constatou manipulação de fórmulas durante a inspeção. Em 

defesa, a empresa alegou que a farmacêutica assistente técnica estava em férias e havia declarado afastamento ao CRF-RS e que 
a diretora técnica cumpriria com suas funções no turno da manhã e, após, estaria locada numa farmácia do mesmo prédio, há 

menos de 2 minutos de deslocamento, sendo chamada sempre que tivesse uma internação, de modo que as atividades privativas 
de farmacêutico somente estivessem sendo realizadas na presença da profissional. A empresa ainda afirmou estar sendo vítima de 

denúncias feitas por “pessoas mal-intencionadas”. Entendo que a ausência de profissional com dedicação exclusiva a esta 
farmácia oferece risco à saúde da população, ainda mais se tratando de paciente hospitalar, sendo dever deste conselho fiscalizar 
e exigir presença efetiva de farmacêutico para garantir a qualidade na execução das demandas. Empresa reincidente, condenada 

em processo anterior (2143/17) já transitado em julgado, motivo pelo qual a multa é dobrada. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, 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$ 7.178,82 Luiz Lodi 

2 Processo 
2301/2018 V-14002 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, no momento da inspeção foi 
apresentado para o fiscal um atestado datado daquele dia, no qual a médica orientava 3 dias de repouso para o 
farmacêutico assistente técnico. O fiscal fez registro fotográfico do atestado. Em defesa, a empresa apresentou o 

atestado original e alegou que o farmacêutico estivera afastado das atividades por motivo de saúde. Empresa perfil 
3, com histórico de 20 inspeções, sendo 10 presenças, 7 ausências, 1 ausência com afastamento e 2 ausências 

justificadas. 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 7º 
processo. 

 

Arquivar Luiz Lodi 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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3.6 – Estabelecimentos funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS: 
 

 PROCESSO CADASTRO  RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1480/2018 V-536989 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, o 

estabelecimento estava funcionando sem assistência farmacêutica para todo o horário de funcionamento e sem 
registro ativo junto ao CRF-RS, em desacordo com a legislação vigente. Trata-se de uma farmácia hospitalar. Foi 

constatado pela fiscalização fracionamento irregular e dispensação de medicamentos controlados da Portaria 
SVS-MS 344/98 e antimicrobianos regulamentados pela RDC ANVISA 20/2011. Em defesa, o estabelecimento 

informou que, após análise da legislação pertinente e orientações da fiscal, estará providenciando a contratação 
de farmacêutico. Empresa primária, multa no único valor possível. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, 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$ 3.589,41 Luiz Lodi 

2 Processo 
1966/2018 V-537288 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, o 
estabelecimento estava funcionando sem registro ativo junto ao CRF-RS, em desacordo com a legislação vigente. 

Trata-se de um posto de coleta. No dia da inspeção foi informado à fiscal que a responsabilidade técnica do 
estabelecimento era da proprietária do laboratório de análises clínicas, que é bióloga. A fiscal esclareceu que a 

responsabilidade técnica de laboratórios de análises clínicas e postos de coleta só pode ser legalmente concedida 
a farmacêuticos, médicos ou biomédicos. Em defesa, a empresa justificou que a está regularizando sua situação 

junto ao conselho pertinente. Empresa primária, multa no único valor possível. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, 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$ 3.589,41 Luiz Lodi 

3 Processo 
2482/2018 V-537576 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, o 

estabelecimento estava em funcionamento sem possuir registro ativo junto CRF-RS, em desacordo com a 
legislação vigente. Trata-se de uma drogaria. Inspeção em 04/12/2018. Havia farmacêutica presente no momento 
da inspeção. Ela explanou que no local funcionava outra drogaria até 28/11/2018. Apresentou Alvará Sanitário e 
Alvará de Localização e Funcionamento já expedidos em nome da nova empresa, e protocolo de solicitação de 

Certidão de Regularidade Técnica junto ao CRF-RS datado de 29/11/2018. O protocolo 314837 possuía pendência 
por causa do registro ainda ativo da antiga empresa, tendo sido sanada após a inspeção. Em defesa, o 

estabelecimento alegou que pensava estar regularizado, pois na ocasião da inspeção todos os documentos 
haviam sido encaminhados e deferidos. Também alegou que não houve comercialização de medicamentos, 

apenas artigos de perfumaria, e que não agiu de má-fé. Empresa primária, multa no único valor possível de acordo 
com o enquadramento da infração. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, 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$ 3.589,41 Luiz Lodi 
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4 Processo 
2527/2018 V-537668 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, o 

estabelecimento estava em funcionamento sem possuir registro ativo junto CRF-RS, em desacordo com a 
legislação vigente. Trata-se de uma drogaria. Inspeção em 11/12/2018. Havia farmacêutica presente no momento 

da inspeção. Não havia protocolo de regularização tramitando junto ao CRF-RS na data da inspeção. A 
proprietária explanou no local funcionava outra drogaria uma sociedade empresarial da qual ela fazia parte e que 
estava sendo dissolvida. Em defesa, o estabelecimento alegou ter passado por várias dificuldades em virtude da 

dissolução da sociedade anterior, mas que estariam encaminhando documentação para regularização. O protocolo 
318597 (entrada em 17/12/2018) foi deferido apenas em 04/02/2019, após resolução de pendências. Empresa 

primária, multa no único valor possível de acordo com o enquadramento da infração. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, 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$ 3.589,41 Luiz Lodi 

5 Processo 
2404/2018 V-536516 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, trata-se de um posto de 

coleta de um laboratório de análises clínicas. O estabelecimento foi autuado em 23/10/2018. Havia um protocolo 
solicitando Certidão de Regularidade Técnica datado de 03/05/2018 (anterior à inspeção), porém estava com 
pendências devido ao fato de que o diretor técnico nomeado possuía responsabilidade técnica em outros dois 

CNPJs. A empresa apresentou documentação complementar e sanou as pendências em 07/11/2018. 
Estabelecimento primário. 

 

Estabelecimento 
sem registro, não 
há informações 
sobre perfil e 

histórico.  
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Luiz Lodi 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
 
 
3.7 – Estabelecimentos funcionando em horário não declarado ao CRF/RS: 
 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1477/2018 V-25360 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, o 

estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Fiscal chegou às 17:58 sendo que o 
estabelecimento deveria estar fechado desde às 17:30. Farmacêutico estava presente, porém legalmente não 

abona a infração. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 5.982,35, 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 CRFRS. 
 

- R$ 5.982,35 Tarso 
Bortolini 

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

 PROCESSO REGISTRO / 
CADASTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
3367/2017 V-535374 

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

inspeção na UBS de Caxias do Sul em 10.07.17 e autuada às 12h34min. A fiscal do CRFRS foi recebida pela 
técnica de enfermagem. Estava funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 

de farmacêutico. No local há armazenamento e dispensação de medicamentos antimicrobianos tais como: 
Amoxicilina, Cefalexina, Nitrofurantoína, entre outros. Não há protocolo tramitando junto ao CRFRS. Portanto, 

sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 2.991,17, 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.° 

1.511/2016 do CRFRS. 
 

- R$ 2.991,17 Roseli 
Richter 

2 Processo 
1694/2018 V-21925 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, 
inspeção na farmácia pública do Município de Barra do Quarai em 05.09.18. A farmácia funciona das 08:00 às 
12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. A farmácia pública de Barra do Quarai está sem farmacêutico diretor técnico 

desde 21.09.17, ou seja, a mais de 30 dias contrariando a legislação vigente. Estava funcionando sem assistência 
farmacêutica para a realização de atividade privativa de farmacêutico (dispensação de medicamentos 

antimicrobianos e controlados pela Portaria SVS/MS 344/98). Não há protocolo tramitando junto ao CRFRS. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, 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 CRFRS. 
 

- R$ 3.589,41 Roseli 
Richter 

3 Processo 
1787/2018 V-25162 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, 
inspeção na farmácia básica do Município de Redentora em 26.09.18. A farmácia funciona de segunda à sexta 
das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas. A farmacêutica (1-8158) desligou-se em 14/08/18 por motivo de 
licença maternidade. Realizado processo seletivo e a nova farmacêutica (1- 15890) se apresentara na prefeitura 
na data de 26.09.18 e assumira a responsabilidade técnica por 20 horas semanais, mas não estava presente no 

momento da inspeção. O município deve cumprir a integralidade do horário com farmacêutico durante todo 
período de funcionamento da farmácia. A farmácia pública de Redentora ficou sem farmacêutico diretor técnico 
por mais de 30 dias contrariando a legislação vigente. Estava funcionando sem assistência farmacêutica para a 
realização de atividade privativa de farmacêutico (dispensação de medicamentos antimicrobianos e controlados 

pela Portaria SVS/MS 344/98). Verificado na data a dispensação de medicamentos como Sertralina 50mg, 
Amitriptilina 25mg, Fluoxetina 20mg e Clavulin 500+125mg. Não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS. Em 
21.01.19 verificado protocolo com pendência e arquivado em 28.02.19 por falta de assistência para todo o horário 

de funcionamento. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 2.991,17, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.° 3.820/1960, observados ainda os 

termos da Deliberação de Plenária n.° 1.511/2016 do CRFRS. 
 

- R$ 2.991,17 Roseli 
Richter 
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4 Processo 
1822/2018 V-21414 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, 
inspeção na Farmácia do Ambulatório Municipal de Vale Real em 18.09.18. A farmácia funciona de segunda à 

sexta das 08:00 às 12:00 e das 13:30 ás 18:00 horas. Há assistência farmacêutica somente no período da manhã 
conforme declaração do auxiliar de farmácia que trabalha no local e recebeu a fiscal. A farmácia pública de Vale 
Real estava funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa de farmacêutico 
no caso dispensação de medicamentos antimicrobianos como, por exemplo, Azitromicina 500 mg e Azitromicina 
suspensão. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, 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 CRFRS.  

 

- R$ 3.589,41 Roseli 
Richter 

5 Processo 
1823/2018 V-22324 

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

inspeção na Farmácia Municipal de Maquiné em 23.08.18. Horário da inspeção às 16h19min. A farmácia funciona 
de segunda à sexta das 08:00 às 16:00 horas. Há assistência farmacêutica somente no período da manhã das 

08:00 às 12:00 conforme declaração da agente administrativa que recebeu a fiscal, mas esclarece que há 
dispensação de controlados em todo o horário de funcionamento e a tarde é ela que os dispensa. A farmácia 

pública de Maquiné estava funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa de 
farmacêutico: dispensação de medicamentos antimicrobianos e controlados pela Port. 344/98 como, por exemplo, 
Amoxicilina, Azitromicina, Fluoxetina, Diazepan entre outros. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 

1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n° 
3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRFRS. 

 

- R$ 1.794,70 Roseli 
Richter 

6 Processo 
1830/2018 V-21881 

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

inspeção na Farmácia Municipal de Itati em 11.09.18. Horário da inspeção às 10:51:08 horas. A farmácia funciona 
de segunda à sexta das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. O farmacêutico (1-6498) presta assistência  

farmacêutica desde o inicio do ano conforme declaração da secretária de saúde que recebeu o fiscal. O 
farmacêutico estava ausente no momento da inspeção. O município foi intimado desde 10.10.2017 a se 

regularizar. A farmácia pública de Itati estava funcionando sem assistência farmacêutica para realização de 
atividade privativa de farmacêutico: dispensação de medicamentos antimicrobianos e controlados pela Port. 

344/98. Nesta data havia dispensação dos seguintes medicamentos de controle especial: Amitriptilina 25mg 60 
comprimidos, Risperidona 2 mg 60 comprimidos, Citalopram 20 mg 60 comprimidos, Haldol 5 mg 120 

comprimidos, Clorpromazina 100mg 120 comprimidos, Clonazepam 2 mg 30 comprimidos e Cefalexina 500mg 40 
comprimidos. A maioria  dos receituários estavam sem data de prescrição e de dispensação. Protocolo de 

solicitação de direção técnica no CRFRS em 08.02.17 deferido em 27.02.17. Portanto, sugiro a aplicação de 
multa no valor de R$ 2.991,17, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo 
único, da Lei n° 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/2016 do CRFRS. 

 

- R$ 2.991,17 Roseli 
Richter 
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7 Processo 
1861/2018 V-24803 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, 
inspeção na Farmácia Municipal de Vila Flores em 04.09.18. Horário da inspeção às 15:05:05 horas. A farmácia 

funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Conforme declaração de Técnica de 
Enfermagem que recebeu o fiscal só há farmacêutico no turno da manhã. A farmácia pública de Vila Flores 

estava funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa de farmacêutico. Há 
dispensação de medicamentos antimicrobianos e controlados pela Port. SVS/MS 344/98: ex: Fluoxetina 20mg, 
Ácido Valpróico 250mg, Diazepam 5mg, Haloperidol 5mg. O armário de medicamentos controlados pela Port. 

SVS/MS 344/98 encontrava-se aberto e dentro havia um talonário com duas notificações de receita amarela sem 
identificação do emitente. Foi informado que no local havia atendimento psiquiátrico as quintas e por este motivo 

o talonário ficava no armário. Durante a inspeção ocorreu a dispensação de medicamentos antimicrobianos e 
controlados pela Port. SVS/MS 344/98 pela técnica de enfermagem: Alprazolam 1mg 60 comprimidos, Uni 

Haloper (haloperidol) 5mg 60 comprimidos, Imipra (cloridrato de imipramina) 25mg 60 comprimidos, entre outros. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n° 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária n° 1.511/2016 do CRFRS. 
 

- R$ 3.589,41 Roseli 
Richter 

8 Processo 
1866/2018 V-4772 

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

inspeção na Farmácia  pública de Erechim em 14.09.2018. Horário da inspeção as 15:06:01 horas.A farmácia 
funciona de segunda a sexta das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00horas. A farmacêutica (1-4851) chegou ás 

15:11 horas durante a inspeção. Informou que presta assistência nesta farmácia central e também no 
almoxarifado da Secretária Municipal de Saúde onde faz a conferência e pedidos de medicamentos. A farmácia 
pública de Erechim estava funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa de 
farmacêutico. Houve a dispensação de medicamentos controlados pela Port.SVS/MS 344/98 na sua ausência: 

Carbamazepina de 200 mg, Fenobarbital 1’00 mg, Neozine 100 mg e Haloperidol 5 mg. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 5.982,35, 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$ 5.982,35 Roseli 
Richter 

9 Processo 
1938/2018 V-17061 

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

inspeção em drogaria na data de 08.10.18. Horário da inspeção as 20:47:38 horas.A drogaria funciona de 
segunda a domingo  das 08h00min as  23h00min. A farmacêutica não estava presente no momento da inspeção. 
Foi informado pela subgerente que recebeu o fiscal que a farmacêutica estava de folga.  Não há comunicado de 

afastamento da farmacêutica junto ao CRF-RS. A drogaria estava funcionando sem assistência farmacêutica 
para a realização de atividade privativa de farmacêutico. Houve a dispensação de medicamentos antimicrobianos 

na sua ausência: Azitromicinaa de 500 mg lote 558907. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 
7.178,82, 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$ 7.178,82 Roseli 
Richter 
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10 Processo 
1957/2018 V-21555 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois, 
inspeção na Farmácia Municipal de Mato Castelhano em 09.10.18. Horário da inspeção as 11h07min. A farmácia 

funciona de segunda à sexta das 07h50min às 11h50min e das 13h00min às 17h00min. Não há assistência 
farmacêutica presente no momento da inspeção conforme declaração da oficial administrativa que recebeu o 
fiscal. O Município de Mato Castelhano realizou concurso público para a contratação de farmacêutica, mas a 

profissional apresentou atestado médico de sessenta dias e só será incluída como responsável técnica após este 
período. A farmácia pública estava funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa de farmacêutico. Houve dispensação de medicamentos antimicrobianos e controlados pela 
Port.SVS/MS 344/98 durante a inspeção: Amoxicilina 500 mg, Clorpromazepina 25 mg, Cloridrato de Fluoxetina 

20 mg e Cloridrato de Sertralina  50 mg. Protocolo de solicitação de direção técnica em 24/10/18 deferido em 
07/11/18 devido a pendência sanada em 01/11/18 (documentação incompleta). 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, 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$ 1.794,70 Roseli 
Richter 

11 Processo 
2235/2018 V-22148 

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

inspeção na Farmácia Municipal de Cristal do Sul em 12.11.18. Horário da inspeção as 10:16:11 horas. A 
farmácia funciona de segunda a sexta das 07h30min às 11h30min e das 13h00min as 17h00min. Não há 

assistência farmacêutica presente no momento da inspeção conforme informou uma funcionária que trabalha no 
turno da manhã dispensando todos medicamentos inclusive medicamentos antimicrobianos e controlados pela 

Port. SVS/MS 344/98 como por exemplo Azitromicina 500 mg, Cefalexina 500 mg, Ciprofloxacino 500 mg, 
Clonazepan gotas, Alprazolan 0,5 mg, Bromazepan 3 mg entre outros. A farmácia pública estava funcionando 
sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa de farmacêutico: Presença de Recibo de 
dispensação de medicamentos controlados pela Port.SVS/MS 344/98 durante turno fiscalizado: Bromazepan 3 
mg e Citalopram  20 mg. Na defesa justificam que estão contratando mais um profissional na área para suprir o 

que menciona o auto de infração. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, 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$ 7.178,82 Roseli 
Richter 

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

 
PROC./REG./ 

RAZ. 
SOCIAL/ 
CIDADE 

IRREGUL. RELATOR RELATO DO RELATOR VOTO DO 
RELATOR REVISOR RELATO DO REVISOR VOTO DO 

REVISOR 
OBSERVA

ÇÕES 
DECISÃO 

DO 
PLENÁRIO 

1 

Processo 
1970/2018 

 
V-537362 

 
 

Funcionando 
sem 

assistência 
farmacêutica 

para 
realização de 

atividade 
privativa de 

farmacêutico 

Maurício 
Nin 

 
Não acolho a defesa 

apresentada pelo 
estabelecimento e proponho a 

aplicação de penalidade ao 
autuado, pois, o 

estabelecimento, que é uma 
farmácia publica de um 

município de médio porte, está 
funcionando sem possuir 

responsável técnico, ou mesmo 
certidão de regularidade, com o 
agravante de ter-se verificado a 

realização de atividade 
privativa farmacêutica, cito: 

dispensação de medicamentos 
constantes na portaria 344/98, 
RDC 20/2011. Quem realiza a 
dispensação são técnicos em 

enfermagem. O 
estabelecimento havia sido 
intimado a regularizar-se. O 
estabelecimento alega, em 
defesa, que tomou todas as 

atitudes para o atendimento da 
legislação, portanto requer o 

arquivamento. Portanto indico 
multa, no limite superior 

possível, de estabelecimento 
que é primário. Assim, 

proponho a aplicação de multa 
no valor de R$ 2.392,94 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$ 
2.392,94 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo 

estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado, pois, a irregularidade 
constata é estar funcionando sem assistência 

farmacêutica para a realização de atividade privativa 
de farmacêutico. Trata-se de uma Unidade Básica de 
Saúde. A inspeção é realizada em 25 de Setembro 
de 2018 às 09h45min e tem duração de apenas 21 

minutos. Não há fotos desta inspeção neste 
processo. A dispensação nesta farmácia é feita por 

Técnicas de enfermagem. Na farmácia não há 
farmacêutico presente no local. Os medicamentos 
são disponibilizados aos usuários sem orientação 
farmacêutica. Há dispensação de medicamentos 

antimicrobianos e controlados pela portaria 344/98, 
estes últimos são armazenados em armários sem 

dispositivos de segurança. A farmácia não tem 
registro junto ao CRFRS. A farmácia não possui 

certidão de regularidade. A farmácia não tem alvará 
sanitário. No termo de inspeção não há identificação 
clara destes profissionais que exercem ilegalmente a 
profissão de farmacêuticos. Quem assina o termo de 
inspeção é o coordenador da UBS. Não há protocolo 

vinculado a irregularidade. Há anexo ao processo 
fotos (Folha 03) do estoque da farmácia onde 

aparece uma lixeira sem tampa junto às prateleiras 
dos medicamentos. Empresa já foi intimada a se 

regularizar anteriormente. Justificativa da empresa: 
anexas fotos e documentos para justificar que está 

buscando a regularização. Alega que está em 
finalização de obras para abrigar o local de 

assistência farmacêutica. Alega que a obra de 
reestruturação precisou ser ampliada e por razões 

técnicas de engenharia ocorreram atrasos. 
Recomendo a fiscalização identificar os profissionais 
que exercem ilegalmente a profissão de farmacêutico 

neste local e que se faça denuncia aos órgãos 
competentes. Pelo exposto acima, não acolho a 

defesa da empresa, assim, proponho a aplicação de 
multa no valor de R$ 2.392,94, uma vez que restou 

comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo 
único, da Lei 3.820/60, c/c a lei 13021/14, art. 6º, inc 

I. 
 

R$ 2.392,94 - - 
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2 

Processo 
1971/2018 

 
V-537363 

 
 

Funcionando 
sem 

assistência 
farmacêutica 

para a 
realização de 

atividade 
privativa de 

farmacêutico 

Maurício 
Nin 

 
Não acolho a defesa 

apresentada pelo 
estabelecimento e proponho a 

aplicação de penalidade ao 
autuado, pois, o 

estabelecimento, que é uma 
farmácia publica de um 

município de médio porte, está 
funcionando sem possuir 

responsável técnico, ou mesmo 
certidão de regularidade, com o 
agravante de ter-se verificado a 

realização de atividade 
privativa farmacêutica, cito: 

dispensação de medicamentos 
constantes na portaria 344/98, 
RDC 20/2011. Quem realiza a 
dispensação são técnicos em 
enfermagem e enfermeira. O 
estabelecimento havia sido 
intimado a regularizar-se. O 
estabelecimento alega, em 
defesa, que tomou todas as 

atitudes para o atendimento da 
legislação, portanto requer o 

arquivamento. Portanto indico 
multa, no limite superior 

possível, de estabelecimento 
que é primário. Assim, 

proponho a aplicação de multa 
no valor de R$ 2.392,94 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$ 
2.392,94 

Sérgio de 
Medeiros 

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

irregularidade constatada é estar funcionando sem 
assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa de farmacêutico. Trata-se de uma Unidade Básica 
de Saúde. A inspeção é realizada em 25 de setembro de 

2018, às 10h20min e tem duração de apenas 15 minutos. A 
dispensação nesta farmácia é feita por enfermeira e técnicas 
de enfermagem. Na farmácia não há farmacêutico presente 

no local. Os medicamentos são disponibilizados aos usuários 
sem orientação farmacêutica. Há dispensação de 

medicamentos antimicrobianos e controlados pela Portaria 
344/98. A farmácia não tem registro junto ao CRFRS. A 

farmácia não possui certidão de regularidade. A farmácia não 
tem alvará sanitário. No termo de inspeção não há 

identificação clara destes profissionais que exercem 
ilegalmente a profissão de farmacêuticos. Quem assina o 

termo de inspeção é a coordenadora da UBS. Não há 
protocolo vinculado a irregularidade. Empresa já foi intimada 

a se regularizar anteriormente. Justificativa da empresa: 
Anexas fotos e documentos para justificar que está buscando 
a regularização. Alega que está em finalização de obras para 
abrigar o local de assistência farmacêutica. Alega que a obra 

de reestruturação precisou ser ampliada e por razões 
técnicas de engenharia ocorreram atrasos. Recomendo a 

fiscalização identificar os profissionais que exercem 
ilegalmente a profissão de farmacêutico neste local e que se 
faça denuncia aos órgãos competentes. Pelo exposto acima, 

não acolho a defesa da empresa, assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94, uma vez que 

restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, 
parágrafo único, da Lei 3.820/60, c/c a lei 13021/14, art 6º, 

inc I. 
 

R$ 2.392,94 - - 
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3 

Processo 
1973/2018 

 
V-537364 

 

Funcionando 
sem 

assistência 
farmacêutica 

para a 
realização de 

atividade 
privativa de 

farmacêutico 

Maurício 
Nin 

 
Não acolho a defesa apresentada 

pelo estabelecimento e proponho a 
aplicação de penalidade ao 

autuado, pois o estabelecimento, 
que é uma farmácia pública do 
município de Santa Rosa, está 
funcionando sem assistência 

farmacêutica, com o agravante de 
ter-se verificado a realização de 
atividade privativa farmacêutica, 

cito: comercialização de 
medicamento controlado pela 

portaria 344/98 e RDC 20/2011. O 
estabelecimento foi previamente 
intimado a regularizar-se junto ao 

CRF-RS. O serviço está sendo feito 
por técnicos em enfermagem. O 

estabelecimento alega, em defesa, 
que necessita de tempo para 

adequar-se e reestruturar-se, mas 
que tomou todas as providencias 

possíveis. Ainda anexa o “Relatório 
de gestão da saúde do 2º 

quadrimestre de 2018”, que em 
nada cita a resolução da questão 

especifica da assistência 
farmacêutica. Pela intimação 

previa, indico limite superior da 
multa, de estabelecimento que é 

primário. 
Assim, proponho a aplicação de 

multa no valor de R$ 2.392,94 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$ 
2.392,94 

Sérgio de 
Medeiros 

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

irregularidade constatada é estar funcionando sem assistência 
farmacêutica para a realização de atividade privativa de 

farmacêutico. Trata-se de uma Unidade Básica de Saúde. A 
inspeção é realizada em 24 de setembro de 2018 às 11h29min e 

tem duração de apenas oito minutos. A dispensação nesta 
farmácia é feita por servidoras do município não farmacêuticas. 

Na farmácia não há farmacêutico presente no local. Os 
medicamentos são disponibilizados aos usuários sem orientação 
farmacêutica. Há dispensação de medicamentos antimicrobianos 
e controlados pela portaria 344/98. A farmácia não tem registro 

junto ao CRFRS. A farmácia não possui certidão de regularidade. 
A farmácia não tem alvará sanitário. No termo de inspeção não há 
identificação clara destes profissionais que exercem ilegalmente a 
profissão de farmacêuticos. Quem assina o termo de inspeção é 

uma técnica de enfermagem. Não há protocolo vinculado a 
irregularidade. Há anexo ao processo fotos do estoque da 
farmácia onde aparece uma lixeira junto às prateleiras dos 

medicamentos. Empresa já foi intimada s se regularizar 
anteriormente. Justificativa da empresa: anexas fotos e 

documentos para justificar que está buscando a regularização. 
Alega que está em finalização de obras para abrigar o local de 
assistência farmacêutica. Alega que a obra de reestruturação 
precisou ser ampliada e por razões técnicas de engenharia 
ocorreram atrasos. Recomendo a fiscalização identificar os 

profissionais que exercem ilegalmente a profissão de 
farmacêutico neste local e que se faça denuncia aos órgãos 
competentes. Pelo exposto acima, não acolho a defesa da 

empresa, assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
2.392,94, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto 
art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, c/c a Lei 13021/14, art 

6º, inc I. 
 

R$ 2.392,94 - - 
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4 

Processo 
2063/2018 

 
V-537328 

 

Funcionando 
sem 

assistência 
farmacêutica 

para a 
realização de 

atividade 
privativa de 

farmacêutico 

Maurício 
Nin 

 
Não acolho a defesa 

apresentada pelo 
estabelecimento e proponho a 

aplicação de penalidade ao 
autuado, pois, o 

estabelecimento, que é uma 
farmácia publica de um 

município de médio porte, está 
funcionando sem possuir 

responsável técnico, ou mesmo 
certidão de regularidade, com o 
agravante de ter-se verificado a 

realização de atividade 
privativa farmacêutica, cito: 

dispensação de medicamentos 
constantes na RDC 20/2011. O 

estabelecimento havia sido 
intimado a regularizar-se. O 
estabelecimento alega, em 

defesa, que neste local 
funciona apenas um 

dispensário, e que possui 2 
farmacêuticos em uma UBS, e 
mais 1 em outra UBS. Alega 

que está estudando uma 
regionalização e assim 

adequação da assistência 
farmacêutica. Estabelecimento 

é primário. Portanto, indico 
multa no limite superior 

possível, já que haviam sido 
previamente intimados. Assim, 
proponho a aplicação de multa 
no valor de R$ 2.392,94 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$ 
2.392,94 

Sérgio de 
Medeiros 

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

irregularidade constatada é estar funcionando sem 
assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa de farmacêutico. Trata-se de uma Unidade Básica 
de Saúde. A inspeção é realizada em 14 de setembro de 

2018 às 13h40min e tem duração de apenas 23 minutos. A 
dispensação nesta farmácia é feita por servidores do 

município. O estabelecimento não possui registro junto ao 
CRFRS. Na farmácia não há farmacêutico presente 

trabalhando no local. Os medicamentos são disponibilizados 
aos usuários sem orientação farmacêutica. Há dispensação 

de medicamentos antimicrobianos. Fiscal não informa no 
termo de inspeção se há dispensação de medicamentos da 

portaria 344/98. A farmácia não tem registro junto ao 
CRFRS. A farmácia não tem alvará sanitário. No termo de 
inspeção não há identificação clara deste profissionais que 
exercem ilegalmente a profissão de farmacêuticos. Quem 

assina o termo de inspeção é uma técnica de enfermagem. 
Não há protocolo vinculado a irregularidade. Justificativa da 
empresa: alega que não se trata de uma farmácia, mas um 

dispensário de medicamentos e que estes não se sujeitam a 
exigência legal da presença de farmacêutico para 

funcionamento. Recomendo a fiscalização identificar os 
profissionais que exercem ilegalmente a profissão de 

farmacêutico neste local e que se faça denuncia aos órgãos 
competentes. Pelo exposto acima, não acolho a defesa da 
empresa, assim, proponho a aplicação de multa no valor de 
R$ 2.392,94, uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60 c/c a lei 

13021/14, art 6º, inc. I. 

R$ 2.392,94 - - 
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5 

Processo 
2173/2018 

 
V-6902 

 

Funcionando 
em horário 

não 
declarado ao 

CRF-RS 

Luiz Lodi 

 
Não acolho a defesa apresentada 

pelo estabelecimento e proponho a 
aplicação de penalidade ao 

autuado, pois, o estabelecimento 
estava em funcionamento fora do 
horário declarado ao CRF-RS, em 

desacordo com a legislação 
vigente. Não havia farmacêutico 

presente. A empresa estava aberta, 
com atendimento ao público, às 

14h06 do dia 11/11/2018 
(domingo), porém, declara horário 
de funcionamento ao CRF-RS das 

10h às 13h aos domingos. A 
empresa alegou em defesa que a 
farmacêutica que trabalhava aos 

domingos foi desligada em 
05/11/2018, que contrataram nova 
profissional que ocupará a vaga e 

trabalhará no horário em que a 
fiscal visitou a farmácia. 

Posteriormente, entrou com 
protocolo para alteração no horário 

de funcionamento (protocolo de 
14/11/2018, deferido em 

27/11/2018). Estabelecimento 
primário, motivo pelo qual opto pelo 

menor valor de multa possível. 
Portanto, sugiro a aplicação de 

multa no valor de R$ 1.794,70, 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$ 
1.794,70 

Aline da 
Cunha 

Não acompanho o voto do Relator, decidindo 
pelo arquivamento do presente processo, pois, 
o estabelecimento estava em funcionamento 

fora do horário declarado ao CRFRS. No 
momento da inspeção, dia 11/11/18, a empresa 
estava aberta em um domingo às 14h06, sendo 
que declara seu horário de funcionamento das 
10h às 13h. A farmacêutica que trabalhava aos 
domingos se desligou em 05/11/18 (conforme 

consta no aviso prévio em anexo), 6 dias antes 
da inspeção. A empresa já estava em 

contratação de nova profissional e também 
entrou com protocolo para alteração no horário 
de funcionamento do estabelecimento no dia 

14/11/18, ou seja, 3 dias após a inspeção. Por 
se tratar de uma empresa com perfil 1 de 

assistência e primária, voto pelo arquivamento 
deste processo. 

 

Arquivar 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 
3 

Ausências: 
1 

Não se 
aplica: - 
Chegou 

durante: - 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

- 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
 
 
 
 
3.10 – Processos com auto de infração homologado pela Diretoria do CRF/RS (reunião de 29/04/2019), mediante ato “ad referendum”: 
 
 PROCESSO REGISTRO IRREGULARIDADE MOTIVO VOTO 

1 2247/17                                                                                                                      V-22396 Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF-RS Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 1.762,72 
2 2442/17 V-20908 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF-RS Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 5.875,75 
3 80/18 V-21923 Funcionando sem a presença de responsável técnico Não foi oferecida defesa R$ 1.762,72 
4 266/18 V-21393 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
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5 330/18 V-5362 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
6 349/18 V-16638 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
7 363/18 V-13044 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
8 364/18 V-19077 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
9 377/18 V-22901 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 
10 387/18 V-24986 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 
11 509/18 V-21462 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
12 531/18 V-18406 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 
13 558/18 V-12237 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
14 592/18 V-18531 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
15 598/18 V-20146 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
16 639/18 V-3431 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
17 650/18 V-9967 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
18 651/18 V-19835 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 5.982,35 
19 655/18 V-10868 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 
20 688/18 V-18992 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
21 691/18 V-19215 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
22 712/18 V-20614 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
23 728/18 V-525346 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 
24 752/18 V-873 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
25 758/18 V-20809 Funcionando sem a presença de responsável técnico Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
26 759/18 V-23566 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
27 763/18 V-22365 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
28 768/18 V-15937 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
29 775/18 V-23222 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
30 776/18 V-23835 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
31 777/18 V-25041 Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 
32 778/18 V-9220 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
33 785/18 V-535982 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 
34 787/18 V-22269 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
35 789/18 V-13812 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 5.982,35 
36 797/18 V-20134 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
37 852/18 V-7989 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
38 854/18 V-16454 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
39 858/18 V-24300 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
40 860/18 V-22772 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 5.982,35 
41 862/18 V-13722 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
42 868/18 V-24376 Funcionando sem a presença de responsável técnico Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
43 871/18 V-17479 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
44 885/18 V-24902  Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
45 888/18 V-23399 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
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46 936/18 V-21437 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 2.991,17 
47 937/18 V-24690 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 5.982,35 
48 945/18 V-21462 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
49 1034/18 V-21467 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
50 1061/18 V-18015 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
51 1128/18 V-525189 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 5.982,35 
52 1129/18 V-16336 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 5.982,35 
53 1130/18 V-14603 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

54 1153/18 V-536800 Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de 
atividade privativa Defesa Intempestiva R$ 5.982,35 

55 1194/18 V-18566 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 
56 1230/18 V-535540 Funcionando sem a presença de responsável técnico Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 1.196,47 
57 1262/18 V-22221 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 2.991,17 
58 1285/18 V-9209 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
59 1297/18 V-24318 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
60 1471/18 V-25301 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 2.392,94 
61 1868/18 V-21694 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 2.991,17 

62 1895/18 V-12402 Funcionando 
sem responsável  técnico há mais de trinta dias Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 3.589,41 

63 1907/18 V-25298 Funcionando sem a presença de responsável técnico Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 2.392,94 
64 1910/18 V-24459 Funcionando sem a presença de responsável técnico Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 2.392,94 

65 1920/18 V-5483 Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de 
atividade privativa Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 4.785,88 

66 2012/18 V-2324 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
67 2099/18 V-536381 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 2.991,17 
68 2247/18 V-536496 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

69 2252/18 V-25301 Funcionando 
sem responsável  técnico junto ao CRF/RS Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 2.991,17 

70 2256/18 V-18078 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 7.178,82 
71 2274/18 V-536050 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 2.991,17 
72 2279/18 V-537050 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 1.794,70 
73 2309/18 V-535440 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 3.589,41 
74 2331/18 V-535694 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 3.589,41 
75 2384/18 V-18287 Funcionando sem a presença de responsável técnico Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 
76 2458/18 V-16886 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 
77 2464/18 V-18814 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 
78 2466/18 V-20397 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 
79 2554/18 V-20696 Funcionando sem a presença de responsável técnico Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 7.178,82 
80 7/19 V-5845 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 7.178,82 
 
Os valores das multas aplicadas observam o disposto na Deliberação n.º 1.511/16.                                  


