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A SESSÃO PLENÁRIA SERÁ ABERTA AO PÚBLICO A PARTIR 
DAS 18h DEVIDO AO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS 

 
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - VI/2019 

 
Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 25 de março de 2019 

– 13h30min às 20h15min (término previsto)  
 

CONSELHEIROS CONVOCADOS: 
Alberi Adolfo Feltrin 
Aline Andrea da Cunha 
Anaí Maria Raymundo Belleza 
Luciana Alves Legg 
Luciana Carvalho Fernandes 
Luiz Henrique Lodi 
Maria Letícia Raupp dos Santos 
Maurício Schuler Nin  
Rafaela de Oliveira 
Renato Vianna 
Roseli da Silva Richter 
Sérgio de Medeiros 
Silvana de Vargas Furquim 
Suélen de Souza Pando 
Tarso Bortolini 

CONSELHEIROS FEDERAIS CONVIDADOS: 
Josué Schostack – Efetivo 
William Peres – Suplente 
 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 
 

CONVIDADOS: 
Sindifars –  
Sinprofar –   
Anfarmag –  
Sbac –  
Afargs –  
Funcionários – 
Grupos de Trabalho Técnico –  

CONSELHEIROS CONVIDADOS:  
Carlos Augusto Gaiger Xavier (Conselheiro Suplente) 
Daniela Correa Camacho (Conselheira Suplente) 
Maria Rozário Bica (Conselheira Suplente) 

 

 
– PAUTA DA SESSÃO – 

 
 
01 – PROCESSOS ÉTICOS PROFISSIONAIS: 13h30min – 18h 
 
02 – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS: 18h15min – 19h 
 
03 – APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA XXIII/18 DE 03/12/2018: 19h – 19h05min 
 
04 – APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA XXIV/18 DE 10/12/2018: 19h05min – 19h10min 
 
05 – APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA I/19 DE 07/01/2019: 19h10min – 19h15min 
 
06 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 19h15min – 19h20min  
  
07 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 19h20min – 19h25min 
 
08 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 19h25min – 20h15min 
 
09 – COMUNICAÇÕES:  
09.1 Da Diretoria: 
09.2 Dos Conselheiros Federais: 
09.3 Dos Conselheiros Regionais: 
09.4 Aniversários: 01/04 – Carlos Augusto Gaiger Xavier 
09.5 Agendas de eventos: de 25 de Março a 08 de Abril de 2019: 
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1. Contraceptivos hormonais e a importância da orientação farmacêutica  
Data: 26 de março  
Horário: Das 19h às 21h 
Local: Lajeado – Av. Benjamin Constant, 1194/2° piso, Auditório Diamond Center - Centro 
 
2. Palestra: Medicamentos Biológicos e Biossimilares  
Data: 28 de março 
Horário: Das 19h30 às 21h30min 
Local: Sede do CRF/RS (Rua São Nicolau, 1070 - B.Santa Maria Goretti)  
 
3. Gestão de resultados em três passos: Processos, Pessoas e Conflitos 
Data: 04 de abril  
Horário: Das 19h às 21h30min 
Local: Pelotas – a definir  

 
4. Palestra – Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica 
Data: 04 de abril 
Horário: Das 19h15min às 21h 
Local: Santiago – a definir  
 
5. Qualificação em Serviços Farmacêuticos 
Data: 04 e 05 de abril 
Horário: Turma 01: 09h às 12h / Turma 2: 14h às 17h 
Local: Uruguaiana – Unipampa - Salão de atos (BR 472 - Km 585 - Caixa Postal 118) 

 
6. Aplicação de Vacinas: aspectos legais  
Data: 05 de abril  
Horário: Das 19h15min às 21h 
Local: URI Santo Ângelo - auditório do prédio 13 (Rua Universidade das Missões, 464) 

 
7. Farmacêutico na Praça – Uruguaiana 
Data: 06 de abril 
Horário: Das 09h às 16h 
Local: Praça Barão do Rio Branco 

 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 
 

06 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS: 
 
6.1 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 
1 Fernanda da Silva Jardim UFSM – Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria 
2 Carlos Henrique Blum da Silva UPF - UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO Tapejara  
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

6.2 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória: 
 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 
1 Leticia Frizon FEEVALE – Universidade Feevale São Leopoldo 
2 Cicero Decio Soares Grangeiro FJN – Faculdade de Juazeiro do Norte Passo Fundo 
3 Marcos de Freitas Silva UNIFSA – Centro Universitário Santo Agostinho Carlos Barbosa 
4 Vanderley Jose da Silva FCSA – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas Cachoeirinha 
5 Andrea Celestino de Souza UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais Porto Alegre 
6 Luana Soares Martinez UCS – Universidade de Caxias do Sul Porto Alegre 
7 Queli Lacerda Bento ULBRA – Universidade Luterana do Brasil Alvorada 
8 Gessyca Roquete Righi IPA – Centro Universitário Metodista Porto Alegre 
9 Fernando Lopez Alvez UFPEL – Universidade Federal de Pelotas Pelotas 
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10 Lisiane Santos da Silveira FEEVALE – Universidade Feevale Estância Velha 
11 Thamyris Silva dos Reis FASEM – Faculdade Serra da Mesa Caxias do Sul 
12 Jessica Dias Feitosa FAESF – Faculdade de Ensino Superior de Floriano Pelotas 
13 Fernanda Gonçalves de Souza FASI – Faculdade de Saúde Ibituruna Cachoeirinha 
14 Caroline Vinhas Selbach URCAMP - UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA Bagé  
15 Renata Granata de Mattos PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Porto Alegre 
16 Ana Paula da Silva Martins FACISA – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas Gravataí 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

6.3 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória – Ad referendum: 
 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 
1 Camila Schafer Rojas UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre  
2 Liane Franconi Mimbarcas Universidade Federal de Pelotas – UFPEL Pelotas 
3 Renan Stein URI - ERECHIM Porto Alegre 
4 Livian Carla Azevedo Monteiro FAAA – Faculdade Anhanguera de Anápolis Viamão 
5 Rafael Silva de Camillis ULBRA – Universidade Luterana do Brasil Viamão 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

6.4 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 
 NOME CRF DE ORIGEM 
1 Debora Maria Cardoso Goncalves CRF-AM 
2 Marcia da Silva Oliveira CRF-MG 
3 Letícia Lorena Bessa Ribeiro CRF-MG 
4 Vanessa Andréia Fredrich CRF-MS 
5 Valdirene Silva Paz CRF-PI 
6 Jaynne Veras de Melo CRF-PI 
7 Cálita Cesar de Carvalho CRF-GO 
8 Ana Paula de Lima Campana CRF-SP 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
6.5 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por Cancelamento em outro Regional – Ad referendum: 

 NOME CRF DE ORIGEM 
1 Adilson Brito dos Santos CRF-GO 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
6.6 – Inscrição Definitiva de não Farmacêutico – Técnico de Laboratório: 

 NOME ESCOLA MUNICÍPIO 
1 Simone Rosário da Silva Ferreira ETS - Escola Estadual Técnica de Saúde do Hosp. Clínicas Porto Alegre  
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

6.7 – Inscrição Definitiva de não Farmacêutico – Técnico de Laboratório – Ad Referendum: 
 NOME ESCOLA MUNICÍPIO 
1 Stephanie Krause Almeida ETS - Escola Estadual Técnica de Saúde do Hosp. Clínicas Porto Alegre  
2 Eduarda Marques Zauza Escola Técnica Cristo Redentor - ETCR Porto Alegre 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

6.8 – Inscrição Provisória de Farmacêutico: 
 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 
1 Jéssica Cristina Oliveira da Mota FIBRA - FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL Caxias do Sul  
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
6.9– Inscrição Provisória de Farmacêutico – Ad referendum: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 
1 Gabriela Karla Silva de Oliveira Faculdade Santo Agostinho – FASA São Miguel das Missões 
2 Gustavo Souza Saraiva UniEVANGELICA – Centro Universitário de Anápolis Getulio Vargas 
3 Werkison Martins Vermelho UNIRITTER Porto Alegre 

4 Anni Caroline Baumer Carvalho FAEMA – Faculdade de Educação e Meio Ambiente Dom Feliciano 
5 Jefferson Gomes Santos UNIFSA - CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO - UNIFSA Serafina Corrêa  
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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6.10 – Inscrição Provisória de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 
 NOME CRF DE ORIGEM 
1 Andressa Brito Vieira CRF-MG 
2 Italo Sebastião dos Santos Lopes CRF-MG 
3 Junia da Luz Santos Cunha CRF-MG 
4 Maicon Douglas Marques CRF-PR 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
6.11 – Inscrição Remida de Farmacêutico: 

 NOME MUNICÍPIO 
1 José Jorge Queiroz Machado Vieira Itaqui 
2 Maria Antonieta Fritsch Porto Alegre 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
6.12 – Reinscrição de Farmacêutico – Ad referendum: 

 NOME MUNICÍPIO 
1 Liliana Urdangarin de Sousa Santa Maria 
2 Fernanda Silveira Dutra  Passo Fundo  
3 Eliandra Guedes Grassi da Luz Porto Alegre 
4 Mariana Colombo Porto Alegre 
5 Danielle Bertodo Santana Porto Alegre 
6 Gabriella da Rosa Monte Machado Porto Alegre 
7 Gianinna Rotava Porto Alegre 
8 Fernanda Pedrotti Moreira Porto Alegre 
9 Neila de Lira Bessa Sain Porto Alegre 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

6.13 – Reinscrição de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 
 NOME CRF DE ORIGEM 
1 Luiz Felipe Tavares Fonseca CRF-AM 
2 Ana Elize Barcelos Carrion CRF-SC 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
6.14 – Baixa de Farmacêutico: 

 INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO VOTO 
RELATOR 

1 I-14550 Olavo Silon Lumertz Hendler Mudança de estado  Torres Deferido 
2 I-4059 Lisiane Maria Rizzi Aposentadoria Uruguaiana Deferido 
3 I-9153 Michel Perrone Simão Não irá exercer a profissão Bagé Deferido 
4 I-17317 Angélica Signor Vestena Doutorado Porto Alegre Deferido 
5 I-3035 Rosane Bertila Zanatta Óbito Frederico Westphalen Deferido 
6 I-606 Gustavo Baptista Eboli Óbito Porto Alegre Deferido 
7 I-9617 Elizandra Coelho Rodrigues Não irá exercer a profissão farmacêutica Passo de Torres Deferido 
8 I-15083  

Marcelo Holzbach Tagliari  Não Irá Exercer A Profissão Farmacêutica Passo Fundo  Deferido 

9 I-18286 Marceli Vilaverde Diello 
Rebelo Não Irá Exercer A Profissão Farmacêutica Porto Alegre Deferido 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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ANEXO 2 
 
 

07 – PROCESSOS DE EMPRESAS: 
 
 

7.1 – Solicitação de Registro de Empresas: 
 

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

TÉCNICO(S) CRF 

1 537978 M. da Silva 
Assistência 

Assistec 
Distribuidora de 
Produtos para 

Saúde 
Erechim Carina Filippini Bedin I-12389 

2 537992 
Farmácia Realeza 

Eireli 
Farmácia 
Realeza Drogaria Porto Alegre 

Janine Maria de Almeida 
Maroso I-5268 

3 537938 
R. J. Aguiar – 
vacinação Ltda Vaccinus Drogaria Gravataí Débora Aguiar de Ávila I-7570 

4 537790 
Associação 

Beneficiente São 
João da Reserva 

Centro de 
Saúde São 
João da 
Reserva 

Laboratório Clínico São Lourenço 
do Sul 

Joice Peters Iepsen 549824 

5 538003 
Comércio de 

Medicamentos 
Nodari Eireli 

Farmácia São 
Luiz 

Drogaria Jacutinga Manoela Nodari I-11377 

6 538019 
Laboratório Pasteur 

Ltda Não informado Posto de coleta Santa Maria Sandro Goulart Martins I-11622 

7 538009 Parque da Guarda 
Ltda. 

Não informado Piscina Santo Antônio 
da Patrulha 

Fernanda Airoldi 547893 

8 538014 Farmácia Vivamed 
Ltda 

Agafarma Drogaria Charqueadas Raimundo da Cunha 
Machado 

550802 

9 537851 Farmácia Brasil 
EIRELI 

Farmácia Brasil Drogaria Chuí Lia Nara Rodrigues e 
Rodrigues 

I-4320 

10 537863 Farmácia Brasil 
EIRELI Farmácia Brasil Drogaria Chuí Amanda Lemos Gonçalves I-13307 

 
 

7.2 – Solicitação de Registro de Empresas – Ad Referendum: 
 

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

TÉCNICO(S) CRF 

1 537969 

Instituto Filhas de 
Santa Maria da 

Providência 
IFISMAP 

Oásis Santa 
Ângela 

Farmácia privativa 
equivalente de 

unidade hospitalar 
Canela Cristiana Lanz I-5363 

2 537947 
Empreendimentos 
Pague Menos S/A 

Farmácias 
Pague Menos 

S.A 
Drogaria Porto Alegre Rafael Amorim de Menezes I-16021 

3 537878 Paula Bomfiglio 
Marcal Sica Paz 

Vita Estética 
Avançada Clínica Estética Porto Alegre Paula Bomfiglio Marcal Sica 

Paz I-9775 

4 537987 
PMP Drogaria e 

Comércio de 
Eletrônicos LTDA 

Preço Mais 
Popular 

Drogaria Santo Antônio 
da Patrulha 

Monika Glenda Vieira Aguiar  I-18840 

5 537758 Camila Lais Fuhr Camila Fuhr Clínica Estética 
Novo 

Hamburgo Camila Lais Fuhr 521095 

6 537979 
Fernandez Comércio 

de Medicamentos 
S.A. 

MB Farmácias Drogaria Santa Maria Lauren Sattis Onofrio I-16701 

7 537991 Lapidare Clínica 
Estética Ltda Lapidare Clínica Estética Sarandi Jociane Modanese I-6032 

8 53991 Município de Vera 
Cruz 

Estação de 
Tratamento de 

Água – ETA 

Laboratório de 
Análises Físico-

Químicas 
Vera Cruz Tanise Etges 550245 
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9 538013 Bruna Lopes Piccoli Espaço Bruna 
Piccoli Clínica Estética Santana do 

Livramento Bruna Lopes Piccoli I-16796 

10 538029 
Comercio de 

Medicamentos Brair 
Ltda 

São João 
Farmácias 

Drogaria Taquara 
Bruna Rafaela Wallauer I-17572 

Jose Pereira Barbosa Junior 549923 
Ricardo Lemos Leal I-5880 

11 538012 Bruna Lopes Piccoli 
Espaço Bruna 

Piccoli Clínica Estética 
Santana do 
Livramento Bruna Lopes Piccoli I-16796 

 
 
7.3 – Solicitação de Reativação de Empresas 
 

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

TÉCNICO(S) CRF 

1 13958 Transportadora 
Minuano Ltda 

Transportador
a Minuano 

Transportadora Porto Alegre Tatiane Fochezatto I-11958 

 
 
7.4 - Baixas de Empresas: 
 

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE MOTIVO 

1 18738 LCL Drogaria Ltda ME Farmácia Taquarense Drogaria Taquara Baixa por Solicitação 

2 25120 Queiroz, Fontoura & Cia Ltda ME Farmácia Itaquiense Drogaria Itaqui Baixa por Solicitação 

3 535931 CML Vacaria Laboratório de 
Análises Clínicas Ltda 

CML Vacaria Laboratório 
de Análises Clínicas 

Laboratório de 
Análises Clínicas Vacaria Baixa por Solicitação 

4 25482 
Honesth Produtos Hospitalares 

Ltda – Me Honesth Company 
Distribuidora de 
Medicamentos Porto Alegre Baixa por Solicitação 

5 20933 Roberto Luiz Hesse Farmácia Salutar Drogaria Esteio Baixa por Solicitação 

6 6206 Farmácias Hamburguesa Ltda Farmácias Hamburguesa Drogaria 
Novo 

Hamburgo Baixa por Solicitação 

7 25338 M. R. Drogaria Ltda ME Megafarma RS Drogaria Cachoeirinha Baixa por Solicitação 

8 22869 Fabíola Cristine Tolotti ME Kali Farmácias Drogaria Porto Alegre Baixa por Solicitação 

9 342616 
Pré-Natal Farmácia de 

Manipulação Ltda Pré-Natal Farmácia Porto Alegre Baixa por Solicitação 

10 534883 Drogaria Sulmédica Ltda ME Nutrifarma Drogaria Pelotas Baixa por Solicitação 

11 23423 Farmácia Nicolly Ltda ME Vida e Saúde Drogaria Pinheirinho 
do Vale 

Baixa por Diligência 

12 24801 Zoila Maria Correa Severo Eireli 
ME 

Distribuidora Hospitalar 
do Sul 

Distribuidora de 
Medicamentos 

Camaquã Baixa por Diligência 

13 24367 A.Braga da Rocha ME Braga Transportes 
Transportadora 

de 
Medicamentos 

Gravataí Baixa por Diligência 

14 23042 
Drogaria Nova Conquista Ltda 

ME Farmácia Nova Conquista Drogaria Gravataí Baixa por Diligência 
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15 18753 Claudia Vargas Conter Guarize & 
Cia Ltda ME Rede Vida Farmácias Drogaria Charqueadas Baixa por Diligência 

16 23151 Instituto Devita de Oncologia e 
Hematologia Ltda 

Cent. Reg. Hem. Onc. 
Dom João Becker – 

CRHO Grav 

Farmácia 
privativa 

equivalente de 
unidade 

hospitalar 

Gravataí Baixa por Diligência 

17 24864 Rejane Barcelos Eireli Drogaria Drogaria Viamão Baixa por Diligência 

18 23821 Instituto de Saúde e Educação 
Vida 

ISEV Filial Bom Jesus Farmácia 
Hospitalar 

Bom Jesus Baixa por Diligência 

19 23629 S. L. dos Santos Silva ME Farmácia Essência Farmácia Capão da 
Canoa 

Baixa por Diligência 

20 23839 A. C. dos Reis & Cia Ltda ME Farmácia Reis Drogaria 
Santo 

Antônio da 
Patrulha 

Baixa por Diligência 

21 23179 
Luvex Ind de Equip de Proteção 

Ltda Luvex 
Distribuidora de 

Cosméticos Porto Alegre Baixa por Solicitação 

22 23805 
Farmácia Flores & Larreia Ltda 

ME Rede Vida Farmácias Drogaria Portão Baixa por Solicitação 

23 6443 Geroni S Bernardes Rede Vida Farmácias Drogaria Taquara Baixa por Diligência 

24 20387 
Laboratório Marques D Almeida 

Ltda 
Laboratório Marques D 

Almeida Ltda Posto de Coleta 
São 

Leopoldo Baixa por Diligência 

25 25110 
Donata Regina Melgarecho Dias 

Drogaria ME Drogaria Geofarma Drogaria 
Nova Santa 

Rita Baixa por Diligência 

26 21792 SSVL Drogaria Ltda Servfarma Farmácia Drogaria Capão da 
Canoa 

Baixa por Diligência 

27 25045 
Homero – Transporte e 

Comércio de Mat. De Construção 
Ltda ME 

Homero Transportes 
Transportadora 

de 
Medicamentos 

Eldorado do 
Sul Baixa por Diligência 

28 12736 RH Drogaria Ltda ME Farmácia do Povo Drogaria São 
Leopoldo 

Baixa por Diligência 

29 24427 Solis Farmácia S.A Solis Farmácia Porto Alegre Baixa por Diligência 

30 21659 Martins & Ribeiro Comércio de 
Medicamentos Ltda ME Farmalar Drogaria Cachoeirinha Baixa por Diligência 

31 24137 Drogaria Luisa Ltda ME Drogaria Luisa Drogaria Nova Araça Baixa por Diligência 

32 21874 Drogaria Ibiraiaras Ltda ME Pharmacia Santo Antônio Drogaria Nova Prata Baixa por Diligência 

33 23855 Drogaria ADPS Ltda ME Rede Farma Drogaria Cachoeirinha Baixa por Diligência 

34 23838 
J R Comércio de Produtos 
Farmacêuticos Ltda ME 

Farmácia Nossa Senhora 
Aparecida Drogaria Cachoeirinha Baixa por Diligência 

35 24348 PFM Drogaria Eireli EPP 
RS Farma Popular Assis 

Brasil Drogaria Porto Alegre Baixa por Diligência 



 

8 
 

36 12289 Mirelis Farnácia de Manipulação 
Ltda 

Biomisturas Farmácia de 
Manipulação Farmácia Porto Alegre Baixa por Diligência 

37 12991 Romilda Burke Kaiszewski Romilda Burke Kaiszewski Drogaria Tapes Baixa por Diligência 

38 23401 Gislaine Oliveira Barboza ME Telefarma Express Drogaria Porto Alegre Baixa por Diligência 

39 25070 
Barth Indústria e Comércio de 

Fraldas Ltda ME Barth Fraldas 
Indústria de 
Cosméticos Paim Filho Baixa por Diligência 

40 19427 VF Farmácia Ltda Rede Tchê Farmácias Drogaria Portão Baixa por Diligência 

41 25039 Frizon e Frizon Comércio e 
Representações Ltda ME 

Frizon e Frizon Comércio 
e Representações Ltda 

ME 
Drogaria Pelotas Baixa por Diligência 

42 24403 Caslu Comércio de 
Medicamentos Ltda ME 

Bella Farma Drogaria Eldorado do 
Sul 

Baixa por Diligência 

43 18882 M. L. Ishizaka & Cia Ltda Drogaria Lucena Drogaria Pelotas Baixa por Diligência 

44 17791 Comércio de Medic. e Perf. N & 
D Ltda 

Farmácia Brasil Drogaria Chuí Baixa por Diligência 

45 15825 Laboratório Paverama de 
Análises Clínicas Ltda ME 

Laboratório Paverama 
Ltda 

Posto de Coleta Paverama Baixa por Diligência 

46 20395 Posser & Moraes Ltda Vale Vida Farmácia e 
Manipulação Farmácia Vale do Sol Baixa por Diligência 

47 24517 Fisitech Comercio E Repres. De 
Prod. Hospitalares Ltda - Me 

Fisitech Representacao 
Comercial Ltda 

Distribuidora de 
Produtos para 

Saúde 
Porto Alegre Baixa por Diligência 

48 534830 Thales Luis Peinado Mendes ME 
Thales Luis Peinado 

Mendes ME Drogaria Cachoeirinha Baixa por Diligência 

49 25169 
H. D. M. Comércio e 

Distribuidora de Medicamentos 
Ltda ME 

Huber Distribuidora de 
Medicamentos 

Distribuidora de 
Medicamentos Cachoeirinha Baixa por Diligência 

50 19585 Farmácia Nossa Senhora dos 
Navegantes Ltda 

Masterfarma Drogaria Viamão Baixa por Diligência 

51 24696 Infotal Drogaria Ltda ME Infotal Drogaria Drogaria Porto Alegre Baixa por Diligência 

52 24154 Laborplan Lab. Análises de Água 
do Planalto Médio Laborplan 

Laboratório de 
Análises Fisico-

Químicas e 
Microbiológicas 

Passo Fundo Baixa por Diligência 

53 21512 
Associação Educadora São 

Carlos – AESC 
Hospital Pronto Socorro 

de Canoas 
Laboratório de 

Análises Clínicas Canoas Baixa por Diligência 

54 22683 Drogaria Segabinazzi Ltda ME Drogaria Segabinazzi Drogaria Uruguaiana Baixa por Diligência 

55 24450 Drogaria do Lami Ltda ME Agafarma Drogaria Porto Alegre Baixa por Diligência 

56 24637 Comércio de Medicamentos Brair 
Ltda 

São João Farmácias Drogaria Pelotas Baixa por Solicitação 
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ANEXO 3 
 
08 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS: 
 
8.1 – Estabelecimentos funcionando sem diretor/responsável técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2023/18 V-17035 

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

estabelecimento estava realizando atividade privativa de farmacêutico (Lei 3820/60,artigo 24, parágrafo Único c/c a 
Lei 13021/14, art 6º, inc.I c/c ao art. 21, parágrafo Único, do anexo I da Resolução CFF nº 648/17) sem a presença 

de farmacêutico, em desacordo com a legislação vigente. 
Trata se de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração 45301 ausência de farmacêutico. No momento da 
inspeção foi recebido pela (atendente), que informou que a farmacêutica estava ausente para resolver assuntos 
pessoais, não há comunicado de afastamento para esta data. A farmacêutica chega 9 minutos após o início da 

inspeção. Empresa perfil 3, 38 visitas (24 presente e 14 ausente), sendo as 14 ausências sempre com a mesma 
farmacêutica. 

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 Alberi Feltrin 

2 Processo 
1358/18 V-536400 

 
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 está desatualizado. A inspeção ocorre no dia 
17/07/2018 (terça-feira), às 10h53min. O estabelecimento declara assistência técnica neste dia das 08h às 22h. Quem 

recebe o fiscal é a farmacêutica CRF/RS 17301. Há protocolo (286280) tramitando no CRF/RS desde 13/07/18 e 
aguardando análise para nova contratação de profissional. É a farmacêutica CRF/RS 17301 quem assina o termo de 

inspeção e o auto de infração. Não há relato neste processo, ou outra prova que no momento da inspeção havia 
atividades exclusivas de farmacêutico. Não há relato no processo, de dispensação de medicamentos da portaria 

344/98, nem de antimicrobianos durante a fiscalização. Verifico que a empresa tem excelente histórico de assistência 
técnica. Nos últimos 12 meses, nas ultimas três (3) inspeções havia farmacêutico presente em todas. O perfil atribuído 

a empresa é 1, conforme pagina 33 do processo. Justificativa da empresa: A empresa justifica que no momento da 
inspeção havia farmacêutica presente e que já haviam contratado outra farmacêutica CRF/RS 547846. Pelo exposto 
acima, e verificando que havia profissional farmacêutica no momento da inspeção, assinando o TI e AI, e contando 
com um bom histórico de assistência técnica e sendo razoável neste sentido, acolho a defesa da empresa, uma vez 

que me ficou comprovada assistência técnica por profissional habilitada e inscrita no CRF/RS no momento da 
inspeção. Desta forma, não vejo prejuízo à assistência técnica e aos clientes desta empresa.  

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: - 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 
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3 Processo 
1535/18 V-25200 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo. Trata-se de uma farmácia. A empresa possui 
registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade desatualizada (aguarda emissão de nova CR) e alvará sanitário apresentado. A inspeção 
ocorre no dia 24/07/2018 (terça-feira), às 9h12min. O estabelecimento declara assistência técnica, neste dia, no período da manha das 09h 

às 12h. Quem recebe o fiscal são as funcionárias Aline e Quelli. O fiscal solicita adentrar no laboratório de manipulação e tem sua passagem 
franqueada. A farmacêutica Diretora Técnica está de licença saúde (Há dois (2) atestados de saúde anexados ao processo). O farmacêutico 

CRF/RS 17776 foi contratado para substituir esta profissional desde 19/07/18 (cópia da carteira de trabalho anexa ao processo e está 
assinada pelo empregador), para substituir a farmacêutica que se encontra em licença saúde. Há protocolos referentes a esta suposta 
irregularidade (288314 e 288315) tramitando no CRF/RS e aguardando análise para formalizar a assunção de novo profissional (DT). 

Durante a inspeção do fiscal do CRF/RS no laboratório de manipulação, são observadas cinco ordens de serviço em nome da farmacêutica 
CRF/RS 535350, que se encontra afastada das suas atividades por motivos de saúde. Não há indícios de manipulação durante esta 

inspeção, ou seja, não há flagrante de estarem manipulando sem a presença do farmacêutico no exato momento da inspeção. O 
farmacêutico CRF/RS 17776 chega durante a inspeção as 9h36minh. O farmacêutico estava retido numa abordagem policial no 

supermercado, sendo revistado e onde foi constatado que não portava seus documentos (há no processo documento de ocorrência policial, 
emitida pela policia civil, sobre a abordagem realizada em 24/07/18 das 8h30minh até às 9h40min. Não há relato no processo, de 

dispensação de medicamentos da portaria 344/98, nem de antimicrobianos durante a fiscalização. Verifico que a empresa, nos últimos 12 
meses, nas ultimas cinco (5) inspeções havia farmacêutico presente em três e duas (2) ausências. O perfil atribuído a empresa é 5, 

conforme pagina 30 do processo. Justificativa da empresa: A empresa justifica que no momento da inspeção o farmacêutico estava retido 
em abordagem policial (anexo ocorrência policial valida para a data e horário da inspeção). Alega que há protocolo no CRF/RS aguardando 
ser homologado para emissão de nova CR. Alega que tem em seus quadros o farmacêutico CRF/RS 17776 desde o dia 19/07/18 (cópia da 
pagina 6 e 7 da Carteira de trabalho onde comprova esta afirmação). Alega que o prazo expirado em mais de 30 dias (desde 18/06/18) foi 

em função da grande dificuldade de se contratar um profissional farmacêutico. Sobre as ordens de serviços, declara que foi manipulado pela 
farmacêutica que está de licença médica, no dia 02/06/18 mas que em função da impressora estar na assistência técnica (anexo documento 

do assistente técnico CNPJ: 08.969.870/85, confirmando que do dia 02 a 26 de junho de 2018, a impressora estava em manutenção por 
obstrução de papel, sendo necessário a desmontagem do equipamento) a impressão só foi efetuada a pedido desta farmacêutica, somente 
após o retorno da assistência técnica. (anexo solicitação da farmacêutica para a funcionária Quelli imprimir assim que fosse possível). Alega 
que não houve má fé em nenhum momento por parte da empresa. Pelo exposto acima, e verificando todos os detalhes desta inspeção e dos 

documentos anexos que comprovam todas as justificativas da empresa, acolho a defesa e desta forma não vejo prejuízo à assistência 
técnica aos clientes desta empresa.  

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: 1 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 

4 Processo 
1781/18 V-25396 

 
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 está desatualizada. (Aguarda homologação) e alvará 

sanitário apresentado. A inspeção ocorre no dia 04/10/2018 (quinta-feira), às 20h15min. O estabelecimento declara 
assistência técnica neste dia das 8h às 22h. Quem recebe o fiscal é a farmacêutica Vânia, que informa que há 

protocolo junto ao CRF/RS, solicitando sua inscrição definitiva. Verifico que nesta data aguardava a homologação 
em plenária do CRF/RS. Quem assina o termo de inspeção é a subgerente. Não há relato neste processo, ou outra 

prova, que no momento da inspeção havia atividades exclusivas de farmacêutico. Não há relato no processo, de 
dispensação de medicamentos da portaria 344/98, nem de antimicrobianos. Verifico excelente assistência técnica 

neste estabelecimento. Em 6 inspeções anteriores havia assistência técnica efetiva em todas. O perfil da empresa é 
1, e neste caso é de 100% de presença. Justificativa da empresa: A empresa justifica que, independente de quem 
assina o termo de inspeção e o auto de infração, há uma farmacêutica presente no ato desta inspeção e que tem 

protocolo aguardando ser homologado pelo plenário do CRF/RS. Pelo exposto acima, e verificando que havia 
profissional farmacêutica, funcionária do estabelecimento no momento da inspeção e, desta forma não deixando 

desassistida a sociedade da assistência técnica durante o atendimento ao público e contando com um histórico de 
100% de assistência técnica nas últimas 6 inspeções, e sendo razoável neste sentido, acolho a defesa da empresa, 

uma vez que ficou comprovada assistência técnica por profissional no momento da inspeção.  
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 4 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 
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5 Processo 
1791/18 V-13722 

 
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 esta desatualizada. A inspeção ocorre 
no dia 05/10/2018 (sexta-feira), às 12h36min. O estabelecimento declara assistência técnica neste dia das 10h às 
21h. Quem recebe o fiscal é a farmacêutica CRF/RS 6397, que informa que está trabalhando na empresa desde 

03/08/18. Quem assina o termo de inspeção é a farmacêutica CRF/RS 6397. Não há relato neste processo, ou outra 
prova, que no momento da inspeção havia atividades exclusivas de farmacêutico. Não há relato no processo, de 

dispensação de medicamentos da portaria 344/98, nem de antimicrobianos. Verifico que em 22 inspeções anteriores 
havia assistência técnica efetiva em 18 e em 4 havia ausência. O perfil da empresa é 5, conforme verifico na pagina 
13 deste processo. Justificativa da empresa: A empresa justifica que quem assina o termo de inspeção e o auto de 
infração é uma farmacêutica, presente no ato desta inspeção comprovado pelo próprio fiscal no termo de inspeção. 
Pelo exposto acima, e verificando que havia profissional farmacêutica, funcionária do estabelecimento no momento 

da inspeção e sendo razoável neste sentido, acolho a defesa da empresa, uma vez que me ficou comprovado 
assistência técnica por profissional no momento da inspeção.  

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: - 
Ausências: - 

Não se aplica: 5 
Chegou durante: 

- 
 

Obs.: havia 
farmacêutico 
presente em 

todas as 
inspeções “não 

se aplica”. 
 

Reincidente, 10º 
processo. 

 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 

6 Processo 
1753/18 V-1043 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 
empresa estava sem farmacêutico diretor técnico desde 02/03/18. Inspeção dia 13/09/18. Mais de 6 meses sem 
farmacêutico registrado junto ao CRF-RS. Protocolo de regularização com início da responsabilidade técnica dia 

05/12/18. 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 nº 3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  
 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

7 Processo 
1740/18 V-11040 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento estava a mais de 30 dias sem farmacêutico e não havia farmacêutico presente no momento da 

inspeção. Inspeção dia 12/09/18, estava sem farmacêutico desde 08/06/18. Protocolo de direção técnica deferido em 
25/10/18. 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 nº 3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 
Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  

 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

8 Processo 
1917/18 V-18413 

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

dia 13/09/18. Não havia farmacêutico no local. Empresa sem farmacêutico desde 23/07/18. Empresa estava 
esperando uma farmacêutica de Goiás, porém este registro só se concretizou dia 07/11/18. Empresa ficou a quase 4 

meses sem farmacêutico. 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 nº 3820/1960, observados ainda os termos 

da Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  
 

- R$ 5.982,35 Tarso 
Bortolini 
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9 Processo 
1930/18 V-24690 

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

havia farmacêutico presente na inspeção e nem protocolo vinculado no processo. Inspeção em 04/10/18 e a 
empresa estava sem farmacêutico desde 29/08/18, a mais de 30 dias, sem protocolos de regularização vinculados 

ao processo. 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 nº 3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação 

de Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  
 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

10 Processo 
1936/18 V-3621 

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

dia 08/10/18. Não havia farmacêutico no local. Empresa sem farmacêutico desde 01/11/17, ou seja, quase 1 (um) 
ano. Constatada comercialização de antimicrobiano na inspeção. Não constam no processo protocolos vinculados a 

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 nº 3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação 

de Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  
  

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

11 Processo 
1941/18 V-22879 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento está a mais de 5 meses sem farmacêutico. Inspeção dia 18/10/18 e está sem responsável técnico 
desde 30/03/18. Não há protocolos vinculados ao processo. 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 nº 3820/1960, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  

 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

12 Processo 
1952/18 V-18050 

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

Estabelecimento estava a mais de 30 dias sem responsável técnico e não havia farmacêutico presente no momento 
da inspeção. Inspeção dia 03/10/18. Estava sem responsável técnico desde 14/08/18. O início da direção técnica foi 

somente dia 12/11/18. 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 nº 3820/1960, observados ainda os termos 

da Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  
 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

13 Processo 
1958/18 V-25200 

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

estabelecimento ficou sem responsável técnico por mais de 30 dias. Inspeção dia 15/10/18. Empresa estava sem RT 
desde 22/08/18. Farmacêutica estava em licença maternidade. Estabelecimento conseguiu a primeira 

responsabilidade somente dia 14/12/18, quase 4 meses após. 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 nº 3820/1960, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  
 

- R$ 2.991,17 Tarso 
Bortolini 
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14 Processo 
1995/18 V-7873 

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

apesar de ter farmacêutico presente, a empresa está sem responsável técnico desde 28/11/17, sendo a inspeção no 
dia 08/10/18, ou seja, a quase um ano sem farmacêutico responsável técnico registrado junto ao CRF-RS. 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 nº 3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 

1511/2016 do CRF-RS.  
 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

15 Processo 
1528/18 V-22817 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois havia farmacêutico presente na 
hora da inspeção com protocolo de regularização com pendência, porém farmacêutica havia vindo de outro estado. 
Na carteira consta admissão dia 12/06/18. Estabelecimento ficou sem diretor técnico dia 18/05/2018. Pelo contrato 

não ficou 30 dias sem diretor técnico.  
  

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 2º 
processo. 

 

Arquivar Tarso 
Bortolini 

16 Processo 
1911/18 V-19187 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. Inspeção dia 24/10/18. 

Farmacêutica (I-12186) presente informa que há outro farmacêutico contratado. Empresa apresentou  documento de 
contratação de farmacêutico no dia 03/08/18. Além de farmacêutico presente, já havia outro contratado.  

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 5º 
processo. 

 

Arquivar Tarso 
Bortolini 

17 Processo 
1940/18 V-21577 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a inspeção foi dia 15/10/18 e a 
empresa apresentou recibo de pagamento comprovando que o farmacêutico permaneceu na empresa até 17/09/18, 

além disto, chegou a protocolar uma nova farmacêutica, segundo consta no processo. Este protocolo teve 
desistência posterior. Sugiro nova inspeção visto que não fica comprovada a ausência de mais de 30 dias.  

 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: - 
Ausências: 1 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 5º 
processo. 

 

Arquivar Tarso 
Bortolini 
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18 Processo 
1955/18 V-16763 

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

em 31/08/18. Solicitação de responsabilidade técnica, sendo que a empresa estava sem RT desde 03/08/18, ou 
seja, menos de 30 dias. Protocolo foi deferido dia 05/11/18. Arquivo por entender que não ultrapassou o prazo legal 

de 30 dias.  
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

OBS: havia 
farmacêutico 
presente na 

inspeção “não se 
aplica”. 

 
Reincidente, 2º 

processo. 
 

Arquivar Tarso 
Bortolini 

19 Processo 
2001/18 V-10515 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a empresa apresentou no 

momento da inspeção carta de contratação de farmacêutica com início das atividades dia 15/10/18. Empresa sem 
diretor técnico desde 14/09/18. Informou que a farmacêutica veio de outro estado e já estará na loja na próxima 

semana. Protocolo referente ao caso foi deferido.  
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Tarso 
Bortolini 

20 Processo 
2026/18 V-25101 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. Uma farmacêutica que alegou que 
será a responsável técnica chegou durante a inspeção. Também estabelecimento comprovou contratação de mais 

uma farmacêutica dia 22/08/18. Estava sem farmacêutico desde 01/08/18, sendo assim ficou menos de 30 dias sem 
diretor técnico presente.  

 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Tarso 
Bortolini 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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8.2 – Estabelecimentos funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS: 
 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1819/18 V-25345 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS para todo o horário de funcionamento 
declarado desde 25\07\18. Não havia farmacêutica presente no momento da inspeção (18\09\18), e nem protocolo 
tramitando junto ao CRFRS para regularização. A empresa é perfil 1 de assistência, e em virtude de ser reincidente 
(2 processos anteriores) não há possibilidade de gradação da multa. Assim, proponho a aplicação de multa no valor 

de R$ 7178,82, 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$ 7.178,82 Aline Cunha 

2 Processo 
1820/18 V-25397 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS para todo o horário de funcionamento 
declarado desde 23\04\18. Não havia farmacêutica presente no momento da inspeção (18\09\18), e nem protocolo 
tramitando junto ao CRFRS para regularização. A empresa é perfil 5 de assistência, e em virtude de ser reincidente 
(2 processos anteriores) não há possibilidade de gradação da multa. Assim, proponho a aplicação de multa no valor 

de R$ 7178,82, 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$ 7.178,82 Aline Cunha 

3 Processo 
1833/18 V-21924 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS para todo o horário de funcionamento 
declarado desde 14\05\18. Não havia farmacêutica presente no momento da inspeção (17\09\18), e nem protocolo 

tramitando junto ao CRFRS para regularização. A empresa é perfil 2 de assistência. Assim, proponho a aplicação de 
multa no valor de R$ 2991,17, 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$ 2.991,17 Aline Cunha 

4 Processo 
1854/18 V-21310 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS para todo o horário de funcionamento 
declarado. Não havia farmacêutica presente no momento da inspeção, e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS 
para regularização. Constatada (registro fotográfico) a comercialização de medicamentos controlados pela Portaria 

344\18 na ausência do profissional farmacêutico. A empresa é perfil 4 de assistência, e reincidente (1 processos 
anteriores). Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 5982,35, 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$ 5.982,35 Aline Cunha 

5 Processo 
1872/18 V-16229 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS para todo o horário de funcionamento 
declarado desde 22\08\18. Não havia farmacêutica presente no momento da inspeção (24\09\18), e nem protocolo 
tramitando junto ao CRFRS para regularização. A empresa é perfil 1 de assistência, e em virtude de ser reincidente 
(2 processos anteriores) não há possibilidade de gradação da multa. Assim, proponho a aplicação de multa no valor 

de R$ 7178,82, 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$ 7.178,82 Aline Cunha 
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6 Processo 
1877/18 V-19068 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS para todo o horário de funcionamento 
declarado desde 28\08\18. Havia farmacêutica presente (iniciando suas atividades no dia da inspeção (03\10\18) no 
momento da inspeção, mas não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS para regularização. A empresa é perfil 4 
de assistência, e em virtude de ser reincidente (2 processos anteriores) não há possibilidade de gradação da multa. 

Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, 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$ 7.178,82 Aline Cunha 

7 Processo 
1879/18 V-22126 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS para todo o horário de funcionamento 
declarado desde 17\07\18. Havia farmacêutica presente no momento da inspeção (21\09\18), mas não havia 

protocolo tramitando junto ao CRFRS para regularização. A empresa é perfil 1 de assistência, e em virtude de ser 
reincidente (5 processos anteriores) não há possibilidade de gradação da multa. Assim, proponho a aplicação de 
multa no valor de R$ 7178,82, 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$ 7.178,82 Aline Cunha 

8 Processo 
1882/18 V-24260 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS para todo o horário de funcionamento 
declarado desde 01\07\18. Não havia farmacêutica presente no momento da inspeção (25\09\18), mas havia 

protocolo tramitando junto ao CRFRS para regularização com data de 08\08\18, porém com pendências. A empresa 
é perfil 1 de assistência, e pelo fato de ser um estabelecimento primário, opto pelo menor valor possível de multa. 

Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1794,70, 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$ 1.794,70 Aline Cunha 

9 Processo 
1890/18 V-18637 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 15\08\18. Havia farmacêutica 

presente no momento da inspeção (28\09\18), mas não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS para 
regularização. A empresa é perfil 5 de assistência, e por ser um estabelecimento primário opto pelo menor valor 

possível de multa. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, 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$ 1.794,70 Aline Cunha 

10 Processo 
1906/18 V-21062 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 05\08\18. Não havia 
farmacêutica presente no momento da inspeção (05\10\18), e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS para 
regularização. A empresa é perfil 4 de assistência, e reincidente em 1 processo anterior. Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 5982,35, 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$ 5.982,35 Aline Cunha 
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11 Processo 
1918/18 V-536447 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 05\08\18. Não havia 
farmacêutica presente no momento da inspeção (3\09\18) e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS para 

regularização. A empresa é perfil 1 de assistência, e por ser um estabelecimento primário opto pelo menor valor 
possível de multa.. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1794,70, 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$ 1794,70 Aline Cunha 

12 Processo 
1934/18 V-21404 

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

O estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 31\08\18. Não havia 
farmacêutica presente no momento da inspeção (08\10\18) e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS para 

regularização. Durante a inspeção foi constatada a comercialização de medicamento controlado pela Portaria 344\18 
sem a presença do farmacêutico. A empresa é perfil 5 de assistência e reincidente (8 processos anteriores). Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, 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$ 7.178,82 Aline Cunha 

13 Processo 
1942/18 V-24872 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 16\06\18. Havia farmacêutica 
presente no momento da inspeção (18\10\18), porém não consta na CR. Não havia protocolo tramitando junto ao 

CRFRS para regularização. A empresa é perfil 5 de assistência e reincidente (3 processos anteriores). Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, 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$ 7.178,82 Aline Cunha 

14 Processo 
1949/18 V-25133 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 21\06\18. Não havia 
farmacêutica presente no momento da inspeção (18\10\18) e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS para 
regularização. A empresa é perfil 1 de assistência e reincidente (2 processos anteriores). Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, 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$ 7.178,82 Aline Cunha 

15 Processo 
1950/18 V-9454 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 01\09\18. Não havia 
farmacêutica presente no momento da inspeção (02\10\18) e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS para 
regularização. A empresa é perfil 1 de assistência e reincidente (3 processos anteriores). Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, 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$ 7.178,82 Aline Cunha 
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16 Processo 
1994/18 V-72 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 13\09\18. Havia farmacêutica 

presente no momento da inspeção (08\10\18), porém não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS para 
regularização. A empresa é perfil 2 de assistência e reincidente (2 processos anteriores). Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, 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$ 7.178,82 Aline Cunha 

17 Processo 
1996/18 V-5456 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 07\05\18. Não havia 
farmacêutica presente no momento da inspeção (08\10\18) e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS para 
regularização. A empresa é perfil 5 de assistência e reincidente (7 processos anteriores). Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, 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$ 7.178,82 Aline Cunha 

18 Processo 
2027/18 V-701 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 04\06\18. Não havia 
farmacêutica presente no momento da inspeção (13\09\18) e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS para 

regularização. No momento da inspeção estava ocorrendo a dispensação de medicamento controlado pela Portaria 
344\18 sem a presença do farmacêutico. A empresa é perfil 5 de assistência e reincidente (3 processos anteriores). 

Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, 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$ 7.178,82 Aline Cunha 

19 Processo 
1110/18 V-14679 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 24\11\2017. Havia farmacêutica 
presente no momento da inspeção 07\03\18, mas não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS para 

regularização. A empresa é perfil 4 de assistência, e em virtude de ser reincidente (5 processos anteriores) não há 
possibilidade de gradação da multa. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, 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. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: - 
Ausências: 1 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 7º 
processo. 

 

Arquivar Aline Cunha 

20 Processo 
1912/18 V-16690 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 30\06\18. Havia farmacêutica 
presente no momento da inspeção, e protocolo tramitando junto ao CRFRS datado de 27\09\18 anterior a inspeção, 
porém com pendências. A empresa comprovou através de cópia da carteira de trabalho que a profissional assumiu a 
função de assistente técnica após sanada as pendências com protocolo deferido em 09\10\18.  A empresa é perfil 1 

de assistência. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 2º 
processo. 

 

Arquivar Aline Cunha 
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21 Processo 
1880/18 V-23712 

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

estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRFRS desde 20\08\18. Havia farmacêutica 
presente no momento da inspeção – aguardando homologação de sua transferência do CRF\GO (21\09\18), e 

protocolo tramitando junto ao CRFRS datado de 05\09\18 anterior a inspeção, porém com pendências. A empresa é 
perfil 1 de assistência. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 5º 
processo. 

 

Arquivar Aline Cunha 

22 Processo 
1534/18 V-18095 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando com atendimento ao público no dia 20/07/18, sem 
assistente técnico registrado no CRF/RS desde 11/06/18. Não havia farmacêutico presente. Não havia protocolo 

relacionado à infração no momento da inspeção, o qual foi feito em 17/08/18 e deferido em 29/08/18, com início da 
assistência na mesma data do protocolo. Em sua defesa o estabelecimento alega possui farmacêuticos devidamente 

qualificados e registrados junto ao CRF/RS, citando dois profissionais, argumenta também que não foram 
comercializados medicamentos sujeitos a controle especial na ausência do farmacêutico. PERFIL 5. Histórico de 24 

presenças, 2 ausências e 2 ausências com afastamento. Estabelecimento reincidente, processo transitado em julgado 
1137/13, 272/15, 931/15, 2171/15, 2361/16, 1311/17, 2155/17, 2446/17 e 2964/17. Assim, proponho a aplicação de 

multa no único valor possível, R$ 7178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, 
parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Luciana Legg 

23 Processo 
1736/18 V-23981 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando com atendimento ao público no dia 12/09/18, sem 

farmacêutico presente. O estabelecimento não possuía responsável declarado para o horário de 14h01min a 
15h59min, sendo intimada a regularizar-se em 04/05/18 (termo de inspeção 845212). Segundo a contadora está em 

andamento a alteração de horário de assistência farmacêutica junto ao CRF/RS, no entanto não havia protocolo 
relacionado à infração no momento da inspeção, o qual foi feito em 25/09/18 e foi arquivado com pendências 

(desligamento da farmacêutica 16030), tendo sido avisado da pendência por e-mail. Em sua defesa o estabelecimento 
alega que sofrera ajustes por motivos financeiros e devido à dificuldade, optaram por reduzir o horário de 

funcionamento, mas por possuírem certidão de regularidade vigente até 2019, presumiram ter maior flexibilidade para 
regularização. Perfil 3. Histórico de 3 presenças e 5 ausências. Estabelecimento reincidente, processo transitado em 
julgado 1342/16. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 5982,35, menor valor possível, uma vez que 

restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da 
Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 5.982,35 Luciana Legg 
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24 Processo 
1792/18 V-21175 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando com atendimento ao público no dia 05/10/18, sem 

farmacêutico presente. O estabelecimento está funcionando sem assistente técnico declarado desde 27/03/18. 
Segundo a gerente, trabalham no local a farmacêutica CRF/RS 6917 das 7h30min às 11h30min e outra farmacêutica 

das 16h às 22h. Não há protocolo relacionado à irregularidade no momento da inspeção. Em sua defesa 
estabelecimento alega que nunca deixou de possuir assistência técnica, tendo em seu quadro 3 profissionais e que a 

ausência foi momentânea, no entanto na certidão de regularidade constava apenas uma farmacêutica. Salienta 
também que não houve comercialização de medicamentos sujeitos a controle na ausência do farmacêutico. Perfil 5. 

Histórico de 6 presenças e 2 ausências. Estabelecimento reincidente, processos transitados em julgado 885/13, 
3130/14, 1523/15, 2095/15, 1057/16, 2417/16, 1926/17, 2902/17, 863/18, 1089/18 (após autuação) e em tramitação 

85/18. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, único valor possível, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da 

Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Luciana Legg 

25 Processo 
1799/18 V-3672 

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

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando com atendimento ao público no dia 17/09/18. Embora 
houvesse farmacêutico presente, o estabelecimento está funcionando sem assistente técnico declarado desde 

21/09/17. Na certidão de regularidade não há declaração de assistente técnico das 16h às 22h e não há, junto ao 
CRF/RS, protocolo de solicitação para adequação tramitando no momento da inspeção. Em sua defesa a empresa 

ressalta que havia profissional presente no momento da inspeção, tendo este assinado o laudo, atendendo aos 
requisitos das normas. Perfil 5. Histórico de 21 presenças, 4 ausências e 1 ausência com afastamento. 

Estabelecimento reincidente, processos transitados em julgado 61/15, 2090/15, 2225/16, 891/17, 359/18 (após 
autuação) e em tramitação 153/17 e 874/18. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, único 
valor possível, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Luciana Legg 

26 Processo 
1800/18 V-536566 

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

estabelecimento com atividade de drogaria estava funcionando, com atendimento ao público, no dia 18/09/18 e não 
havia farmacêutico presente. A empresa está sem assistente técnico desde 22/07/18 e não havia protocolo tramitando 
junto ao CRF/RS relacionado à irregularidade apurada no momento da inspeção. O gerente informou que a empresa 
está à procura de um farmacêutico assistente técnico. Em sua defesa empresa alega que nunca deixou de possuir 
assistência técnica e cita apenas a farmacêutica CRF/RS 12470 como responsável e diz que a ausência não é uma 
situação costumeira, ocorrendo de forma excepcional, estando dentro do período máximo de 30 dias permitido pelo 
art. 17 da Lei Federal 5991/73. No entanto, o horário declarado da referida profissional consta como das 8h às 12h e 

das 14h às 18h, permanecendo a empresa aberta até às 21h, ou seja, não há assistência farmacêutica declarada das 
18h01min às 21h. Perfil 5. Não há histórico disponível. Estabelecimento primário. Assim, proponho a aplicação de 

multa no valor de R$ 1794,70, menor valor possível, como demonstração de boa fé, uma vez que restou comprovada 
a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 1.794,70 Luciana Legg 
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27 Processo 
1811/18 V-536455 

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

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando com atendimento ao público no dia 15/09/18 e não 
havia farmacêutico presente. A empresa está sem assistente técnico desde 06/08/18 e não havia protocolo 

tramitando junto ao CRF/RS relacionado à irregularidade apurada no momento da inspeção. Segundo o atendente a 
empresa já contratou um farmacêutico, mas este estaria de licença saúde naquela data. Em sua defesa empresa 

alega que possui profissional farmacêutica atuante na ”loja” inspecionada, cita a farmacêutica CRF/RS 18672 como 
responsável e relata que a outra profissional pediu demissão em 05/08/18 e ainda não conseguiu contratar outra para 
substituir. Argumenta que se em algum momento a profissional farmacêutica esteve ausente, isso ocorreu de modo 
breve, não ultrapassando o período legal máximo de 30 dias permitido pelo art. 17 da Lei Federal 5991/73, contanto 
que não sejam manipulados medicamentos ou vendidos medicamentos sujeitos a controle especial. No entanto, o 

horário declarado da referida profissional consta como das 7h30min às 12h e das 14h às 17h30min, permanecendo a 
empresa aberta até às 21h, ou seja, não há assistência farmacêutica declarada das 17h31min às 21h. Perfil 5. 

Histórico 2 presenças. Estabelecimento primário. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1794,70, 
menor valor possível, como demonstração de boa fé, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 
24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 1.794,70 Luciana Legg 

28 Processo 
1302/18 V-15441 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo baseada no princípio 
da razoabilidade, pois o estabelecimento, com atividade de drogaria, embora estivesse funcionando no dia 03/07/18, 

sem assistente  técnico registrado no CRF/RS desde 16/05/18, no momento da inspeção contava com 2 
farmacêuticas presentes. Em sua defesa alega que possui três profissionais (CRF/RS 11937, 8321 e 8237) para 

suprir a demanda de todo horário de funcionamento, comprovou que protocolou o pedido de assistência técnica para 
a farmacêutica CRF-RS 520912 em 25/05/18, e esta possuía inscrição provisória que venceria em menos de 30 dias 
e como não havia protocolado o pedido de inscrição definitiva, primeiro precisou regularizar sua inscrição e tão logo 
foi sanado este problema, o protocolo de solicitação de assistência técnica foi deferido (07/08/18, com data de início 

03/08/18). PERFIL 5. Histórico de 34 presenças, 1 ausência e 1 ausência com justificativa. Estabelecimento 
reincidente, processo transitado em julgado 1391/14, 1975/14, 621/16, 1998/16, 2374/16 e um processo em 

tramitação, 1126/18. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 4 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 7º 
processo. 

 

Arquivar Luciana Legg 

29 Processo 
1692/18 V-5437 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo baseada no princípio 
da razoabilidade, pois o estabelecimento, com atividade de drogaria, embora estivesse funcionando no dia 27/08/18, 
sem assistente técnico registrado no CRF/RS desde 07/07/18, contava com 3 farmacêuticos presentes no momento 

da inspeção e havia protocolo relacionado à irregularidade tramitando. Em sua defesa alega que possui três 
profissionais (CRF/RS 7331, 6608 e 549574) para suprir a demanda de todo horário de funcionamento, comprova 
que protocolou o pedido de assistência técnica para a farmacêutica CRF/RS 549574, presente na inspeção, em 

21/08/18, o qual foi deferido em 30/08/18, com assistência técnica a partir de 28/08/18. Perfil 5 na data da autuação e 
Perfil 1 na data da análise. Histórico de 33 presenças e 3 ausências. Estabelecimento reincidente, processo 

transitado em julgado 1389/14, 1905/14, 151/15, 933/15, 2006/16 2371/ 16 e 1266/17. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 5 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 8º 
processo. 

 

Arquivar Luciana Legg 
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30 Processo 
1710/18 V-21315 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo baseada no princípio 

da razoabilidade, pois o  estabelecimento, com atividade de farmácia, embora estivesse funcionando no dia 06/09/18, 
sem assistente técnico registrado no CRF/RS desde 30/07/18, contava com farmacêutica presente no momento da 

inspeção, a qual informou que trabalha no local desde 08/08/18, havendo protocolo relacionado à irregularidade 
tramitando junto ao CRF/RS datado de 22/08/18, o qual não foi deferido devido a falta do desligamento da 

farmacêutica anterior. Em sua defesa alega que possuía protocolo tramitando junto ao CRF/RS relacionado a 
irregularidade apontada, e que tomaram conhecimento da pendência do protocolo no momento da inspeção, onde 

obtiveram a informação que deveriam juntar a rescisão da farmacêutica anterior, encaminhando-a em 10/09/18. Perfil 
3. Histórico de 9 presenças, 4 ausência e 1 ausência com justificativa. Estabelecimento primário. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Luciana Legg 

31 Processo 
1776/18 V-20604 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. Estabelecimento com atividade de 

drogaria, inspecionado em 02.10.18. A farmacêutica assistente técnica desligou-se em 17.08.18. A empresa 
contratou a farmacêutica (I-549683) que possui protocolo de transferência do CRF/MG com data de 10.09.18. A 

fiscal foi recebida pelo farmacêutico. Há protocolo tramitando no CRF-RS com data de 17/09/18 para solicitação de 
assistência técnica com pendência devido a transferência da farmacêutica (I-549683).  Entendo que o 

estabelecimento possui assistência efetiva e está aguardando a transferência da farmacêutica para emissão da 
certidão. O protocolo para assistência técnica foi deferido em 10/10/18. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 4º 
processo. 

 

Arquivar Luciana Legg 

32 Processo 
470/18 V-13160 

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

Estabelecimento com atividade de drogaria. Inspeção em 08/03/18 das 15:10 as 15:45 horas. Não havia 
farmacêutico presente no momento da inspeção e não havia protocolo tramitando no CRF-RS. A última farmacêutica 

solicitou desligamento em 04/12/17. A empresa declara estar com dificuldades de encontrar profissional. Estava 
comercializando medicamentos sujeitos a regime especial de controle. Ex: amoxicilina 500 mg 1cx com 21 cápsulas 
– Eurofarma.. A empresa está a mais de 30 dias sem assistente técnico contrariando a legislação vigente. 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 

33 Processo 
1197/18 V-11394 

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

estabelecimento com atividade de drogaria foi inspecionado em 04/07/18 as 14:39 horas. Não havia protocolo 
tramitando junto ao CRF-RS. A empresa estava sem assistente técnico desde 02.01.18.  Havia uma farmacêutica 

presente que relata ter sido contratada desde 02.07.18. A empresa estava a mais de 30 dias sem assistente técnico 
contrariando a legislação vigente. Entrada de protocolo de solicitação de assistência técnica em 05/07/18 e 

arquivado em 15/08/18 . Verificado inconsistência no endereço informado na documentação. Foi enviado e-mail mas 
não houve regularização. Estabelecimento reincidente. Regularização deferida em 11/09/18. 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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34 Processo 
1458/18 V-20726 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 
farmácia pública de Dom Pedrito foi inspecionada em 24.07.18 pelo CRF-RS. A empresa estava funcionando sem 

assistência técnica desde 04.05.18, ou seja, a mais de 30 dias contrariando a legislação vigente. Havia uma 
farmacêutica presente no momento da inspeção. Em 30.07.18 foi protocolado alteração de pj – horário de 

funcionamento que foi deferido em 31.07.18 . Estabelecimento primário. 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 

35 Processo 
1603/18 V-16345 

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

Estabelecimento com atividade de drogaria inspecionado em 13.08.18 as 16:08 horas. A empresa estava sem 
assistente técnica desde 10.03.18. A gerente do estabelecimento recebeu a fiscal. Não havia farmacêutico presente 

no momento da inspeção. A empresa ainda declara que vai contratar uma farmacêutica que está vindo de Góias. 
Não havia protocolo tramitando junto ao CRF-RS. Empresa reincidente. 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 

36 Processo 
1690/18 V-5507 

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

Estabelecimento Hospital Municipal de Passo Fundo inspecionado em 27.08.18 as 14:07 horas. A empresa está sem 
assistência técnica no horário das 13:00 as 19:00 desde 16.04.18 há mais de 30 dias contrariando a legislação 

vigente. Há protocolo tramitando junto ao CRF-RS com data de 20.08.18 para alteração pj  - horário de assistência 
farmacêutica que foi arquivado em 26/09/18 por pendência: assistência parcial e documentação incompleta. 

Estabelecimento reincidente. 
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 

37 Processo 
1734/18 V-18215 

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

Estabelecimento com atividade de drogaria, inspecionado em 12/09/18. A empresa estava sem assistência técnica 
desde 08/08/18. Não há protocolo tramitando junto ao CRF-RS. Não havia farmacêutico presente no momento da 

inspeção. Falta horário de assistência das 11:31 as 13:29 e das 17:11 as 20:00 horas. Estabelecimento reincidente. 
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 

38 Processo 
1794/18 V-8783 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. Empresa 
com atividade de drogaria inspecionada em 04.10.18 as 15:55 horas. Fiscal foi recebida pela farmacêutica (I-7475) 

que informou que a farmacêutica (I-15777) também esta trabalhando na empresa. Não há protocolo tramitando junto 
ao CRF-RS. A empresa está sem assistente técnico desde 14.02.18 para o horário das 14:40 as 15:40 horas ou seja  

há mais de 30 dias contrariando a legislação vigente. Protocolado pedido de solicitação de assistência técnica em 
17.10.18 e deferido em 01.11.18 estabelecimento reincidente. 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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8.3 – Estabelecimentos funcionando sem a presença de responsável técnico: 
 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1109/18 V-5329 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento estava realizando atividade privativa de farmacêutico (dispensação de medicamentos controlados 
da Portaria SVS-MS 344/98) sem a presença de farmacêutico, em desacordo com a legislação vigente. Trata-se 

de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração 45.140 a ausência de farmacêutico. Na defesa apresentada 
refere que a farmacêutica CRF-RS3776, no momento da fiscalização estava numa sessão de fisioterapia, mas não 
informou a ausência no portal do CRF-RS, mesmo se tratando de uma atividade regular. O outro farmacêutico que 
deveria estar prestando assistência no momento da fiscalização alega que sofreu um acidente doméstico, porém 
não comunicou sua ausência ao CRF-RS e nem apresentou atestado. Empresa perfil 3, no total de 24 visitas 15 
presenças, 8 ausências e 1 ausente afastamento. Total de autuações 5. Portanto, sugiro a aplicação de multa no 
valor de R$R$ 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.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 2.991,17 Alberi Feltrin 

2 Processo 
1851/18 V-25416 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento estava realizando atividade privativa de farmacêutico(dispensação de medicamentos controlados 
da Portaria SVS-MS 344/98) sem a presença de farmacêutico, em desacordo com a legislação vigente. Trata se de 

uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração 46.646 a ausência de farmacêutico. Na defesa apresentada 
refere que a farmacêutica estava ausente, pois estava em consulta médica de urgência. No entanto, não 

comunicou a ausência e não apresentou atestado médico comprovando atendimento médico. Empresa perfil 3, 5 
visitas(1 presença, 4 ausências). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$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 Alberi Feltrin 

3 Processo 
1853/18 V-534846 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento estava realizando atividade privativa de farmacêutico (dispensação de medicamentos controlados 
da Portaria SVS-MS 344/98) sem a presença de farmacêutico, em desacordo com a legislação vigente. Trata se de 
uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração 46.650 a ausência de farmacêutico. No momento da inspeção 

o proprietário informa que o farmacêutico foi ao médico. Na defesa apresentada, o proprietário refere que a 
farmacêutica não foi ao médico e sim no escritório de contabilidade para solicitar seu desligamento. Empresa com 
perfil 5, 4 visitas (4 ausências). 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 Alberi Feltrin 
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4 Processo 
1889/18 V-23417 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento estava realizando atividade privativa de farmacêutico (dispensação de medicamentos controlados 
da Portaria SVS-MS 344/98) sem a presença de farmacêutico, em desacordo com a legislação vigente. Trata se de 
uma farmácia. O fiscal registrou no auto de infração 46.331 a ausência de farmacêutico. No momento da inspeção 
o proprietário informa que a ausência foi comunicada no site do CRF-RS. A profissional possui 126 comunicados 
de afastamentos, somente de janeiro a setembro de 2018, os afastamentos totalizaram 94 dias de afastamento. A 

farmacêutica reside à 60 km da farmácia que é RT. Empresa perfil 3 nos últimos doze meses. Total de visitas 
18(13 ausente; 4 ausente afastamento e 1 ausente justificativa). Total de autuações: 16, sendo a grande maioria 

sem a presença do RT. Portanto, por ser reincidente por 6 vezes,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 Alberi Feltrin 

5 Processo 
1790/18 V-19173 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois o estabelecimento estava 
realizando atividade privativa de farmacêutico (dispensação de medicamentos controlados da Portaria SVS-MS 
344/98) sem a presença de farmacêutico, em desacordo com a legislação vigente. Trata se de uma drogaria. O 

fiscal registrou no auto de infração 46.864 a ausência de farmacêutico. Na defesa apresentada refere que a 
farmacêutica não estava presente no momento da inspeção, pois encerrou suas atividades no local em 

01/10/2018, conforme aviso prévio e rescisão apresentados. Empresa perfil 3, 23 visitas (10 presenças, 10 
ausências e 3 ausências justificadas). Voto pelo arquivamento, visto que o empregador tem até 30 dias para repor 

o farmacêutico (desligamento da farmacêutica foi 01/10/2018 e a inspeção foi dia 02/10/2018). 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 4º 
processo. 

 

Arquivar Alberi Feltrin 

6 Processo 
1935/18 V-15361 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois o estabelecimento estava 
realizando atividade privativa de farmacêutico (Lei Federal 5991 e resolução CFF 596/14) sem a presença de 
farmacêutico, em desacordo com a legislação vigente. Trata-se de uma drogaria. A fiscal registrou no auto de 

infração 46.850 a ausência de farmacêutico. No momento da inspeção a atendente informou que o farmacêutico 
estava no posto de gasolina ao lado e solicitou que outro funcionário o chamasse. O farmacêutico chegou 2 min 

depois, alegando que estava na loja de conveniência fazendo um pagamento. Em sua defesa alega o problema de 
comunicação de afastamento ser 12 horas antes. Empresa perfil 3 o farmacêutico Fabiano tem 14 presenças e 2 

ausências. Como o farmacêutico poderia ser rapidamente acionado em caso de necessidade, voto pelo 
arquivamento. 

 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Alberi Feltrin 

7 Processo 
1948/18 V-20501 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois o estabelecimento estava 
realizando atividade privativa de farmacêutico (Lei 3820/60,artigo 24, parágrafo Único c/c a Lei 13021/14, art 6º, 

inc.I c/c ao art. 21, parágrafo Único, do anexo I da Resolução CFF nº 648/17) sem a presença de farmacêutico, em 
desacordo com a legislação vigente. Trata se de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração 46.336 

ausência de farmacêutico. No momento da inspeção a funcionária informou que a farmacêutica estava ausente, 
sem comunicado de afastamento.Outro funcionário foi chamar a farmacêutica proprietária (I-12952) que chegou 9 

minutos após o início da inspeção.  A farmacêutica (I-12952) apresentou o comunicado de afastamento da 
farmacêutica (I-12024) com data de 08/10/18. Lembro que a inspeção foi realizada dia 09/10/18. O recurso 

apresentado mostra uma cópia da tela de computador do site CRF-RS, confirmando o afastamento. Desta forma, 
voto pelo arquivamento. 

 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 6º 
processo. 

 

Arquivar Alberi Feltrin 
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8 Processo 
1964/18 V-14770 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois o estabelecimento estava 
realizando atividade privativa de farmacêutico (Lei 3820/60,artigo 24, parágrafo Único c/c a Lei 13021/14, art 6º, 

inc.I c/c ao art. 21, parágrafo Único, do anexo I da Resolução CFF nº 648/17) sem a presença de farmacêutico, em 
desacordo com a legislação vigente. Trata se de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração 46.769 

ausência de farmacêutico. No momento da inspeção foi recebido pela farmacêutica (I-549752) que informou que 
os farmacêuticos (I-7567) e (I-2615) não trabalhavam mais no local desde 01/10/18. Estes farmacêuticos não 

tinham protocolo de desligamento e continuavam com vínculo de responsabilidade técnica com esse Conselho. O 
fiscal entrou em contato telefônico com a seccional de Passo Fundo, que confirmou protocolos com solicitação de 

direção e assistência técnica para (I-549752) e (I-549753), que estavam aguardando análise. Há registro do 
Protocolo 306733 de 19/10/2018 de desligamento da assistência técnica dos farmacêuticos (I-7567) e I-2615). 

Apesar de ter passado o prazo de 5 dias para o desligamento, a drogaria não estava sem assistência farmacêutica 
no momento da inspeção. Desta forma, como a drogaria não estava sem assistência farmacêutica, voto pelo 

arquivamento. 
 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 2 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 12º 
processo. 

 

Arquivar Alberi Feltrin 

9 Processo 
1965/18 V-8726 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois o estabelecimento estava 
realizando atividade privativa de farmacêutico (Lei 3820/60,artigo 24, parágrafo Único c/c a Lei 13021/14, art 6º, 

inc.I c/c ao art. 21, parágrafo Único, do anexo I da Resolução CFF nº 648/17) sem a presença de farmacêutico, em 
desacordo com a legislação vigente. Trata se de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração 46.337 a 
ausência de farmacêutico. No momento da inspeção, funcionária do estabelecimento informou que não havia 

farmacêutica no presente momento e informa que a farmacêutica (I-11165) está afastada, em razão de ter sido 
submetida a uma cirurgia. Não há comunicado de afastamento para este dia. A farmacêutica (I-4410) chegou 

durante a inspeção, 8 min após o início, e disse que estava no correio; farmacêutica (I-11165) apresentou atestado 
médico e na defesa alegam que tinha assistência farmacêutica. 2 visitas 2 ausente Desta forma, como a ausência 

está justificada e outro profissional estava presente, voto pelo arquivamento. 
 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 2º 
processo. 

 

Arquivar Alberi Feltrin 

10 Processo 
1036/18 V-11926 

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

empresa estava sem assistência farmacêutica no momento da inspeção. Proprietário alegou durante a inspeção que 
profissional estava no “mercadinho da frente”. Na defesa é apresentado atestado médico. O plano anual de 

fiscalização em vigor à época dos fatos não isenta que esta ausência seja registrada na empresa.  De acordo com o 
perfil de presença da empresa (perfil 3), mais uma vez há ausência de profissional na inspeção. Por ser empresa 

reincidente em dois processos, indico valor único possível da multa. Ainda, após diligencia solicitada por este 
conselheiro relator, encaminhada ao hospital de onde provem o atestado médico apresentado, foi respondido que 

não somente o atendimento não ocorreu, como o referido médico alega, através do departamento jurídico do 
hospital, que a assinatura constante no atestado é falsa. Assim, solicito que seja dado o devido encaminhamento a 

este ato, tanto na esfera administrativa, quanto aos devidos encaminhamentos aos demais órgãos, tanto sob a 
responsabilidade do profissional, quanto da empresa que apresentou um documento falso em sua defesa. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 

art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do 
CRF-RS.  

 

- R$ 7.178,82 Maurício Nin 
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11 Processo 
1484/18 V-22098 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento está funcionando sem assistência farmacêutica com o agravante de ter-se verificado a realização 

de atividade privativa farmacêutica, cito: intercambialidade e comercialização de medicamento controlado pela 
portaria 344/97. Farmacêutico chegou em meio à inspeção, mas depois de verificada as atividades citadas 

anteriormente. O estabelecimento alega, em defesa, que o farmacêutico compareceu em outra filial por motivo de 
reunião e que inclusive assina o termo de inspeção. Não havia comunicado de afastamento. O histórico da empresa 

é adequado, assim como o histórico do profissional na empresa, sendo esta a única ausência. Entretanto, a 
atividade verificada durante a inspeção, que é “ainda mais privativa”, me impede de arquivar este processo, portanto 
indico multa no limite inferior possível. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1196,47, uma vez que 
restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos 

da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 1.196,47 Maurício Nin 

12 Processo 
1504/18 V-21010 

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

estabelecimento está funcionando sem assistência farmacêutica. É informado, durante a inspeção, que a 
farmacêutica responsável por o referido horário está em licença maternidade há cerca de 3 meses. Já em defesa, a 
empresa alega que a profissional estava grávida, e que necessitou, somente no dia da inspeção, estar em repouso. 
Há atestado médico anexado. Neste caso específico, levo em inteira consideração o informado em inspeção sobre 

“há quanto tempo a profissional estava ausente”. Ainda, em defesa a empresa não anexa nenhuma informação 
sobre a licença da referida profissional, e assim entendo que não era conveniente para esta informar tal período, o 

que é um direito que lhe assiste. Já dentro de meu dever, voto pela multa, que devido ao indecente histórico de 
ausências (11 ausências em 11 inspeções), e ao obvio histórico de reincidências (11 reincidências, sendo este o 

13º processo) está enquadrada já em limite superior. Ainda, solicito que se tomem as devidas providencias 
administrativas cabíveis em relação à empresa e aos profissionais. Assim, proponho a aplicação de multa no valor 
de R$ 7178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Maurício Nin 

13 Processo 
1515/18 V-24014 

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

estabelecimento está funcionando sem assistência farmacêutica. É informado, durante a inspeção, que a 
farmacêutica responsável pelo referido horário está em férias. Não há comunicado de afastamento. Em defesa, a 

empresa alega que a profissional estava em férias, e anexa comprovante contábil. Indico multa, em empresa que é 
reincidente em 3 processos, sendo este o 4º. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, uma 

vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os 
termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Maurício Nin 
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14 Processo 
1518/18 V-21355 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento está funcionando sem assistência farmacêutica. É verificada a manipulação de medicamentos. É 

informado, durante a inspeção, que a farmacêutica havia conferido a pesagem antes de sair, e que esta teria ido na 
vigilância sanitária. Não há comunicado de afastamento. Em defesa, a empresa alega que a profissional havia ido à 

vigilância sanitária “para entrega de relatórios mensais, e também a reunião com o fiscal sobre um evento que 
fomos convidados que ocorrerá no município em comemorações no dia do colono.”. A empresa tem um histórico 
regular (8 presenças em 12 inspeções). Entretanto, a empresa não anexa um documento sequer que auxilie este 

relator a confirmar tal alegação, que entendo não seria algo complicado, já que havia ido protocolar documentos em 
um órgão fiscalizador. Assim, indico multa, que por ser reincidente em 2 processos, sendo este o 3º, possui valor 
único. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7178,82, uma vez que restou comprovada a infração 

ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 
1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Maurício Nin 

15 Processo 
1588/18 V-24695 

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

estabelecimento está funcionando sem assistência farmacêutica. Não havia comunicado de afastamento. É 
informado, durante a inspeção, que a farmacêutica responsável por o referido horário estaria em consulta 

odontológica. Em defesa é alegado o mesmo, e há como anexo um atestado odontológico, que deve ser utilizado 
para fins ético-profissionais da farmacêutica. A profissional, que é proprietária, passou por 4 inspeções nesta 
empresa, sendo esta a 4ª ausência. Pelo histórico razoável da empresa, elevado justamente pelos demais 

profissionais que já tiveram vinculo nesta empresa (4 presenças em 4 inspeções), indico limite inferior da multa, de 
estabelecimento que é primário. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1196,47, uma vez que restou 

comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da 
Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 1.196,47 Maurício Nin 
 

16 Processo 
1591/18 V-24376 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento está funcionando sem assistência farmacêutica. A empresa alega, em defesa, que a profissional 
está em afastamento por motivos de saúde e anexa atestado médico. Ainda, durante inspeção há a informação de 

que a outra profissional está em licença maternidade, e assim foi informado pelo agente fiscal que a empresa 
deveria comunicar isto ao CRF/RS e providenciar outro profissional. Das oito inspeções feitas na empresa e 

constantes no histórico, em nenhuma havia farmacêutico. Solicito reiteradas inspeções na empresa que, 
evidentemente, não presta real assistência farmacêutico a seu público. Empresa reincidente em dois processos, 

sendo este o sexto. Assim indico multa, que possui valor único possível. Assim, proponho a aplicação de multa no 
valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 

3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Maurício Nin 

17 Processo 
1605/18 V-18809 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento está funcionando sem assistência farmacêutica. A empresa alega, em defesa, que a profissional 

não conseguiu fazer afastamento devido a problemas na internet. Histórico inadequado de presença de profissional 
farmacêutico no estabelecimento. Desde 2007 a única profissional é a mesma que não se encontrava presente na 
referida inspeção. Contando as 17 inspeções apresentadas no histórico da empresa, somente havia farmacêutico 

em 6, sendo que nas 3 constantes no ano de 2018, em nenhuma havia profissional (ausente). Empresa reincidente 
em três processos, sendo este o quarto. Assim indico multa, que possui valor único possível. Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, 

parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Maurício Nin 
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18 Processo 
1668/18 V-15365 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento está funcionando sem assistência farmacêutica. A empresa alega, em defesa, que o profissional 
estava em atendimento odontológico. Foi anexado atestado odontológico, que considero que deve ser levado em 

consideração para questões ético-profissionais. Desde 2004 e até a data que envolve este processo, foram 
realizadas 18 inspeções em horário deste profissional nesta empresa. Destas, havia farmacêutico em 4, sendo que 
das 6 que contemplavam 24 meses anteriores a data da referida inspeção, havia profissional em 1. Desta forma, 

entendo que reiteradas inspeções são necessárias neste estabelecimento. Empresa reincidente em quatro 
processos, sendo este o sétimo. Assim indico multa, que possui valor único possível. Assim, proponho a aplicação 

de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo 
único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Maurício Nin 

19 Processo 
1482/18 V-21013 

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

estabelecimento está funcionando sem assistência farmacêutica. O profissional alega em defesa que foi realizar 
um atendimento odontológico de urgência. Há atestado apresentado com uma justificativa adequada realizada 

pela profissional. Tomo a decisão do arquivamento com base na defesa, mas apoiado no histórico da profissional 
na empresa, onde há 4 “ausente”, das 14 realizadas em seu horário na empresa. Há duas ausências seguidas em 

2018, que me incitam preocupação, assim entendo que deve-se realizar reiteradas inspeções. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Maurício Nin 

20 Processo 
1595/18 V-11072 

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

estabelecimento está funcionando sem assistência farmacêutica. Não havia comunicado de afastamento. É 
informado, durante a inspeção, que a farmacêutica responsável por o referido horário estaria com crise de 

enxaqueca. Em defesa é alegado o mesmo, e há como anexo um atestado médico condizente. A profissional, que 
é proprietária, passou por 21 inspeções nesta empresa, sendo esta a 6ª ausência. Pelo histórico razoável da 

empresa, assim como o da profissional vinculada a esta inspeção, entendo pelo arquivamento, de estabelecimento 
que é primário. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Maurício Nin 

21 Processo 
1878/17 V-2098 

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

estabelecimento com atividade  de drogaria foi inspecionado em 14.07.17. Das 9:48 as 13:25 horas. A fiscal foi 
recebido pela sub-gerente e foi flagrada a comercialização de medicamentos de controle especial da Portaria 
344/98.  A farmacêutica proprietária e assistente técnica (I-16996) chegou durante a inspeção as 9:52 horas. 
Constatado fracionamento de medicamento em desacordo com a legislação vigente. A farmacêutica (I-8517) 

estava ausente por motivo de falecimento de familiar, foi apresentado comunicado de afastamento. Ainda assim, 
pelo fato da venda de medicamentos controlados ter ocorrido na ausência de farmacêutico, atividade privativa da 

classe, houve irregularidade, mas por ser estabelecimento primário opto pela multa de menor valor. Portanto, 
sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.175,15, 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$ 1.175,15 Roseli 
Richter 
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22 Processo 
442/18 V-25086 

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

empresa com atividade de drogaria foi inspecionada em 07.03.18 as 15:21 horas. A fiscal foi recebida pelos 
proprietários, que informaram que a empresa está encerrando as atividades até o fim do mês. A farmacêutica (I-

16946) foi embora duas horas mais cedo pois está cumprindo aviso prévio e a farmacêutica (I-17512) foi desligada 
e a empresa agora está trabalhando em horário reduzido das 8 as 18 horas. A data que consta no termo de 

rescisão da farmacêutica (I-17512) é 31.03.18.  Não há farmacêutico presente no momento da inspeção.  Os 
proprietários recusaram-se a assinar o termo de inspeção.  Baixa de registro homologada na plenária de 23.07.18. 
Não foi flagrado venda de controlados durante a inspeção desta forma como estabelecimento primário opto pela 

multa de menor valor. 
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 Roseli 
Richter 

23 Processo 
1699/18 V-60 

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

Estabelecimento com atividade de drogaria inspecionada em 04.09.18 as 10:11 horas. As fiscais foram recebidas 
pelo gerente que informou que não há farmacêutica presente, pois a mesma foi desligada da empresa no último 

sábado. Não há termo de rescisão e não há comunicado de afastamento da farmacêutica junto ao CRF-RS. 
Flagrado durante a inspeção a comercialização de medicamento antimicrobiano. Atividade privativa do profissional 
farmacêutico.  Anexado ao processo com data de 01.09.18 o comunicado de aviso indenizado da farmacêutica (I-

5699).estabelecimento primário. 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 Roseli 
Richter 

24 Processo 
1715/18 V-12365 

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

Estabelecimento com atividade de manipulação de fórmulas inspecionada em 14.09.18 as 15:11 horas . Não havia 
farmacêutica presente no momento da inspeção e não há comunicado de afastamento junto ao CRF-RS. Havia 
manipulação durante a inspeção sendo realizada por funcionários. Anexado ao processo atestado da cirurgiã 

dentista referente ao atendimento da farmacêutica (I-8312) as 15:00 horas Estabelecimento primário. 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$ 1.176,47 Roseli 
Richter 

25 Processo 
1737/18 V-8592 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Estabelecimento com atividade de drogaria inspecionado em 12.09.18 as 10:21. A fiscal foi recebida pelo 

proprietário que informou que a farmacêutica chegaria atrasada. Na defesa foi informado que o motivo do atraso foi 
um engarrafamento no transito que fez com que o ônibus da mesma atrasasse para chegar ao centro. A 

farmacêutica teria chegado a empresa as 11 horas conforme declarado pelo proprietário na defesa . 
Estabelecimento reincidente. 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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26 Processo 
1738/18 V-16623 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Estabelecimento com atividade de drogaria. Inspecionado pelo CRF-RS em 12.09.18 as 10:50 horas. Fiscal 

recebida pela caixa operadora que informou que a farmacêutica teve um contratempo com o filho e chegará mais 
tarde. Não havia comunicado de afastamento no CRF-RS. Empresa reincidente. 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 

27 Processo 
1779/18 V-21737 

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

Estabelecimento com atividade de farmacia de manipulação. Inspecionada em 03.10.18 as 14:00 horas. A fiscal foi 
recebida pela funcionaria que informou que as farmacêuticas (I-13575) e (I-14868) deram uma saída e logo 

retornarão. Uma funcionaria estava manipulando um tônico no momento da inspeção que é atividade privativa do 
profissional farmacêutico. Estabelecimento primário. 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 Roseli 
Richter 

28 Processo 
1713/18 V-16252 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. Estabelecimento com atividade de 
farmácia de manipulação inspecionado em 10.09.18 as 11:03 horas. A farmacêutica chegou durante a inspeção as 
11:07 horas. O laboratório estava fechado e não houve manipulação de formulas na sua ausência. Entendo que a 
farmacêutica não causou danos a população a mesma é proprietária e justificou que se ausentou por 4 minutos 

para ir ao banco na rua lateral. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 6º 
processo. 

 

Arquivar Roseli 
Richter 

29 Processo 
1727/18 V-14101 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. Estabelecimento com atividade de 

drogaria inspecionado em 11.09.18 as 09:26 horas. Alvará sanitário não está valido. A farmacêutica (I-11422) 
estava ausente, mas não havia comunicado de afastamento junto ao CRF-RS. A fiscal foi recebida pela sócia 

proprietária que informou que a farmacêutica está se desligando e estão à procura de nova farmacêutica para a 
empresa. No momento da inspeção estava presente uma estudante de farmácia que provavelmente colaria grau 

em janeiro de 2019 pela Univates.  Anexado ao processo atestado da farmacêutica (I-11422) que na defesa alega 
ter passado mal e então se ausentou para ir ao médico. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 10º 
processo. 

 

Arquivar Roseli 
Richter 
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30 Processo 
1775/18 V-20081 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. Estabelecimento com atividade de 
drogaria. Inspecionado pelo CRF-RS em 21.09.18 as 10:48. A fiscal foi recebida pelo proprietário que informou que 
a farmacêutica não estava presente naquele momento. Não havia comunicado de afastamento junto ao CRF-RS. 
Foi anexado posteriormente ao processo o comunicado de afastamento com data de 21.09.18 das 8:00 as 20:00 
horas para um curso de aperfeiçoamento. Entendo que não teve prejuízo a comunidade, pois não há relato de 

comercialização de medicamentos especiais durante sua ausência. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 4º 
processo. 

 

Arquivar Roseli 
Richter 

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

8.4 – Estabelecimentos funcionando assistência farmacêutica para todo o horário de funcionamento e sem registro ativo junto ao CRF/RS: 
 PROCESSO CADASTRO  RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1561/18 V-537031 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Inspeção realizada em 31/07/2018 às 20h31min para verificar assistência farmacêutica e funcionamento de 

empresa. No local funciona uma farmácia equiparada à hospitalar, pois fraciona e fornece medicamentos aos 
usuários do Pronto Atendimento, inclusive Controlados pela Portaria 344/98 e antimicrobianos. Não há 

farmacêutico durante a inspeção. A empresa está funcionando sem Assistência Farmacêutica e sem registro ativo 
junto ao CRF/RS. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3589,41, uma vez que restou comprovada 
a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 3.589,41 Suélen 
Pando 

 
 
 
 

8.5 – Estabelecimentos sem Certidão de Regularidade válida: 
 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1436/18 V-25286 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 
empresa estava sem Certidão de Regularidade válida desde 31/03/2018 (inspeção dia 24/07/2018). Sem protocolo 
vinculado à regularidade. Não havia farmacêutico presente. Em defesa, empresa alega que ficou esperando a CR 
pelo correio, mas isto não ocorreu, e que recebeu a informação que poderia ser feita pelo site. Alega também que 
a CR já foi gerada e encontra-se, agora, adequada. Estabelecimento primário. Pela falta de profissional durante a 
inspeção, indico limite superior possível da multa. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1794,70, 
uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados 

ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 1.794,70 Maurício Nin 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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8.6 – Estabelecimentos funcionando em horário não declarado ao CRF/RS: 
 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1131/18 V-4588 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 
o estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando com atendimento ao público no dia 08/04/18, 

um domingo, em horário não declarado ao CRF/RS, sem farmacêutico presente. Funcionária declara que a 
empresa funciona aos domingos das 9h às 12h e das 16h às 20h50min, e que as farmacêuticas às vezes 

prestam assistência aos domingos, conforme escala. Em sua defesa o estabelecimento alega que tem 
assistência farmacêutica para todo horário de funcionamento, estando aberta excepcionalmente no momento da 
inspeção e que a regra é funcionar dentro do horário declarado ao CRF/RS. Perfil 1. Histórico de 19 presenças e 
3 ausências. Estabelecimento reincidente, processo transitado em julgado 1241/13. Assim, proponho aplicação 

do menor valor possível de multa, R$ 5.982,35, pelo estabelecimento ser perfil 1, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no 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$ 5.982,35 Luciana Legg 

2 Processo 
1716/18 V-22253 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 
o estabelecimento com atividade de drogaria estava funcionando com atendimento ao público no dia 16/09/18, 

um domingo, em horário não declarado ao CRF/RS, sem farmacêutico presente. Gerente declara que a empresa 
funciona aos domingos há muitos anos e que provavelmente deve haver algum engano no horário do cadastro 

junto ao CRF/RS. Em sua defesa o estabelecimento alega que houve uma equívoco com relação a abertura aos 
domingos, na antiga razão social  possuía responsável técnico declarado ao CRF/RS aos domingos, mas com a 
mudança, por orientação do contador, a farmacêutica preencheu o formulário e realizou assistência farmacêutica 
apenas no horário declarado, mas foi solicitada que ficasse responsável pelos domingos até que seja contratado 

outro farmacêutico, e por esta razão estão refazendo a Declaração de Responsabilidade Técnica. Perfil 3. 
Histórico de 7 presenças, 3 ausências, 1 ausência com afastamento e 1 ausência com justificativa. 
Estabelecimento reincidente, processo transitado em julgado 249/13. Assim, por ter encaminhado a 

regularização logo após a inspeção, o qual foi deferido em 02/10/18, proponho a aplicação do menor valor 
possível de multa, R$ 5.892,35, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 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$ 5.982,35 Luciana Legg 
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3 Processo 
1718/18 V-24539 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 
o estabelecimento com atividade de drogaria estava funcionando com atendimento ao público no dia 16/09/18, 

um domingo, em horário não declarado ao CRF-RS, sem farmacêutico presente. Em sua defesa o 
estabelecimento informa que possui profissionais farmacêuticos para suprir a demanda do dia todo, sendo as 
farmacêuticas CRF-RS 10076 e CRF-RS 18071 e que a fiscalização apenas aduziu que não havia assistência 
farmacêutica para todo horário de funcionamento sem especificar se havia venda de medicamentos sujeitos a 
controle especial. No entanto, o motivo da autuação não é esse e sim estar aberta em horário não declarado. 
Perfil 1. Histórico de 7 presenças e 1 ausência. Estabelecimento reincidente, processo transitado em julgado 

2144/16. Assim, pelo estabelecimento ser perfil 1, proponho a aplicação do menor valor possível de multa, R$ 
5982,35, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 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$ 5.982,35 Luciana Legg 

4 Processo 
1722/18 V-21916 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 
o estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando com atendimento ao público no dia 16/09/18, 

um domingo, em horário não declarado ao CRF/RS, sem farmacêutico presente. A Subgerente declara que a 
empresa está fazendo uma experiência para ver se é vantajoso abrir aos domingos, informa que há um 

farmacêutico trabalhando no local de segunda a sábado. No entanto nos registros do CRF/RS a empresa não 
possui diretor técnico registrado desde 20/07/18, ou seja, há mais de 30 dias e no momento da inspeção não 

havia protocolo em andamento junto ao CRF/RS relacionado à irregularidade verificada ou qualquer outro. Em 
sua defesa o estabelecimento alega que nunca deixou de possuir assistência técnica, sendo o farmacêutico 
CRF/RS 13193 e que “a loja” estava aberta excepcionalmente no momento da inspeção, mas que em regra 

funciona no horário declarado ao CRF/RS. Ressalta que no referido período não foram comercializados 
medicamentos sujeitos a controle especial ou realizadas atividades privativas de farmacêutico. Perfil 5. Histórico 
de 5 presenças, 4 ausências e 1 ausência com afastamento. Estabelecimento reincidente, processos transitados 

em julgado 1360/15, 1072/16, 1972/17 e mais dois processos em tramitação. Assim, proponho a aplicação de 
multa, no único valor possível, R$ 7178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 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$ 7.178,82 Luciana Legg 
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5 Processo 
1723/18 V-17783 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 
o estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando com atendimento ao público no dia 16/09/18, 

um domingo, em horário não declarado ao CRF/RS, sem farmacêutico presente, conforme declaração do 
Gerente.  O mesmo informa que há uma nova farmacêutica trabalhando do estabelecimento desde a terça-feira 
daquela semana. Em sua defesa o estabelecimento alega que possui assistência farmacêutica por todo período 
declarado, sendo exercida pelos profissionais CRF/RS 15236 e 18386, sendo que a última está contratada mais 

ainda não vinculada junto ao CRF/RS. Informa que tal fato foi excepcional, pois a empresa sempre possui 
farmacêutico para atender ao público. Salienta que no referido período não foram comercializados medicamentos 

sujeitos a controle especial ou realizadas atividades privativas de farmacêutico. Perfil 5. Histórico de 22 
presenças, 5 ausências, 1 ausência com afastamento e 2 ausências com justificativa. Estabelecimento 

reincidente, processos transitados em julgado 1739/14, 858/15 e 639/16. Assim, proponho a aplicação de multa, 
no único valor possível, R$ 7178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 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$ 7.178,82 Luciana Legg 

6 Processo 
1733/18 V-25186 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 
o estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando com atendimento ao público no dia 11/09/18, 

em horário não declarado ao CRF/RS, sem farmacêutico presente. Não havia protocolo tramitando junto ao 
CRF/RS relacionado à irregularidade constatada no momento da inspeção. Conforme declaração da atendente, 

a drogaria funciona das 8h às 19h. Em sua defesa o estabelecimento informa que possui profissionais 
farmacêuticos para suprir a demanda do dia todo, sendo a farmacêutica CRF/RS 16020, e que a fiscalização 
apenas aduziu ausência de assistência farmacêutica para todo horário de funcionamento sem especificar se 

havia venda de medicamentos sujeitos a controle especial, no entanto o motivo da autuação não é esse e sim 
estar aberta em horário não declarado. Perfil 1. Histórico de 4 presenças e 1 ausência. Estabelecimento primário. 
Assim, proponho a aplicação de multa, no menor valor possível de multa, R$ 1794,70, pelo estabelecimento ser 

perfil 1 e primário, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 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$ 1.794,70 Luciana Legg 
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7 Processo 
1751/18 V-535572 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 
o estabelecimento, com atividade de drogaria estava funcionando com atendimento ao público no dia 13/09/18, 

às 13h32min, horário não declarado ao CRF/RS, sem farmacêutico presente. Conforme declaração da gestora, a 
farmacêutica acabou de sair para seu intervalo e o estabelecimento funciona das 8h às 19h, no entanto declara 

ao CRF/RS funcionar das 8h às 13h e das 14h50min às 19h. Em sua defesa o estabelecimento informa que 
possui profissionais farmacêuticos para suprir a demanda do dia todo, relaciona a farmacêutica CRF/RS 520797, 

argumenta que a fiscalização apenas aduziu ausência de assistência farmacêutica para todo horário de 
funcionamento sem especificar se havia venda de medicamentos sujeitos a controle especial. Saliento que o 

motivo da autuação não é esse e sim estar aberta em horário não declarado. Perfil 4. Histórico de 1 presença e 1 
ausência. Estabelecimento primário. Assim, proponho a aplicação de multa, no menor valor possível de multa, 
R$ 1794,70, pelo estabelecimento ser primário, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 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$ 1.794,70 Luciana Legg 

8 Processo 
644/18 V-3057 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo. Conforme parecer 
jurídico, não tinha autonomia para sanar a irregularidade constatada na inspeção, uma vez que suas instalações 
estavam sob a responsabilidade do Município de Restinga Seca e não do Hospital de Caridade São Francisco, 
sendo a autuação contra o CNPJ 94.795.804/0001-78 (ilegal). Diante deste fato opino pela anulação do auto de 

infração.  
 

 
Perfil*: 4 

 
Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Luciana Legg 

9 Processo 
1188/18 V-536454 

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

a empresa estava aberta no domingo, embora não declare, estando sem farmacêutico presente. Não havia 
protocolo de alteração de horário vinculado. Empresa alega em defesa que nunca deixou de possuir assistência 

técnica. Somente entrou com protocolo de alteração de horário após o auto de infração. Por, além de estar 
aberta em horário não declarado, também não haver farmacêutico presente, e tampouco protocolo, opto pelo 

limite superior da multa, para 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 Maurício Nin 
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10 Processo 
1805/18 V-21892 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 
a empresa estava aberta às 14:23 de uma segunda-feira, quando declara estar fechada entre as 13:00 e 15:00 

horas, em Esteio. Segundo a atendente que recebe a agente fiscal, “a farmacêutica está em seu intervalo e 
retorna às 15:00”. A farmacêutica RT chegou às 14:27. Não havia protocolo referente à infração. Em defesa, o 

estabelecimento alega algo muitíssimo diferente do constatado durante a inspeção e informado pelos 
funcionários, a qual cito: “a loja foi aberta alguns minutos antes, devido ao recebimento de mercadorias”. Indico 
multa para empresa que é reincidente em 3 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 

7.178,82 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$ 7.178,82 Maurício Nin 

11 Processo 
2084/18 V-4291 

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

a empresa estava aberta no domingo, embora não declare, estando sem farmacêutico presente. Não havia 
protocolo de alteração de horário vinculado. Empresa alega em defesa que nunca deixou de possuir assistência 
técnica, e que não foi constatado comercialização de medicamentos controlados. Por, além de estar aberta em 

horário não declarado, também não haver farmacêutico presente, opto pelo limite superior da multa, para 
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 Maurício Nin 

12 Processo 
2085/18 V-25120 

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

a empresa estava aberta no domingo, embora não declare, estando sem farmacêutico presente. Não havia 
protocolo de alteração de horário vinculado. Empresa alega em defesa que não estava aberta, somente com a 

porta aberta por um erro. Apesar desta defesa, em lugar algum é citada tal informação pela proprietária que 
estava presente durante a inspeção e nada que sequer indique tal comportamento, tanto no termo de inspeção, 

quanto no auto de infração. Por, além de estar aberta em horário não declarado, também não haver farmacêutico 
presente, opto pelo limite superior da multa, para 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 Maurício Nin 

13 Processo 
2088/18 V-19977 

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

a empresa estava aberta no domingo, embora não declare, estando sem farmacêutico presente. Não havia 
protocolo de alteração de horário vinculado. É informado durante a inspeção que a farmacêutica está em férias. 

Há comunicado de afastamento de 20 dias da profissional. Empresa alega em defesa que estavam abertos, 
excepcionalmente, para o fechamento das metas do mês. Por, além de estar aberta em horário não declarado, 
de não promover a substituição para os vinte dias de afastamento e de desassistência farmacêutica, também 

não haver farmacêutico presente, opto pelo limite superior da multa, para estabelecimento que é reincidente em 
um processo. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 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$ 7.178,82 Maurício Nin 
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14 Processo 
2096/18 V-535157 

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

a empresa estava aberta às 12:52 de uma quinta-feira, quando declara estar fechada entre as 12:00 e 13:00 
horas, em São Leopoldo. Segundo o atendente que assina o termo de inspeção, “a farmacêutica está em seu 
intervalo de almoço”, assim como assume que a farmácia não fica fechada no horário do meio dia. Ocorreu 

atendimento durante a inspeção. A Farmacêutica DT chegou às 13:07. Então, um dos proprietários alega que a 
farmácia não estava aberta antes da chegada da farmacêutica. Assim, a fiscal, prudentemente, tira fotos da 

placa na porta que indica abertura, cito: “Entre, aberta”. Apesar de pensar ser prudente o ato dirigido pela agente 
fiscal, o atendimento ao público fica comprovado, mais que solidamente, devido ao atendimento e à assunção do 
atendente de que a farmácia não fecha neste horário. Em defesa, o estabelecimento alega que estava fechado e 

que teve de abrir para a agente fiscal, e que somente realizou atendimento porque a fiscal permitiu. Alegam 
ainda, que a porta estava com o cartaz por ser uma zona vulnerável, e que à noite trancam a porta e 

permanecem com a empresa aberta. Resta-me claro que a empresa estava disponível para atendimento 
farmacêutico, embora estivessem sem profissional e sem declaração para o referido horário. Por ter verificado a 
chegada do profissional no devido horário, indico limite inferior da multa, para empresa que é primária. Assim, 

proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70 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$ 1.794,70 Maurício Nin 

15 Processo 
2098/18 V-25504 

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

a empresa estava aberta às 17:35 de uma quinta-feira, quando declara estar aberta apenas até as 17:00, em 
São Leopoldo. Segundo o atendente que assina o termo de inspeção, “estão abertos para aguardar um rapaz 
que fará manutenção”. Em defesa a empresa alega que não estava aberta, apenas a porta estava aberta. Não 

havia protocolo de alteração do horário. Por, além de estar aberta em horário não declarado, também não haver 
farmacêutico presente, opto pelo limite superior da multa, para 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 Maurício Nin 

16 Processo 
1671/18 V-25277 

 
Não acolho a defesa, pois a drogaria estava funcionando em horário não declarado ao CRF/RS e sem 

assistência farmacêutica para o domingo. Não há protocolo tramitando junto ao CRF/RS. Data da inspeção: 
26/08/18. Empresa perfil 1. Em 6 inspeções, havia farmacêutico presente em todas. Assim, proponho a aplicação 

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

17 Processo 
1674/18 V-536532 

 
Não acolho a defesa, pois a empresa estava funcionando sem a presença de farmacêutico em horário não 

declarado ao CRF/RS. Data da inspeção: 26/08/18, domingo – 13:37hs. Não há protocolo tramitando junto ao 
CRF/RS vinculado à irregularidade. Empresa perfil 1, com assistência farmacêutica efetiva, por isto opto pelo 

menor valor possível de multa – R$ 1.794,70. 
 

- R$ 1.794,70 Rafaela 
Oliveira 
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18 Processo 
1700/18 V-16886 

 
Não acolho a defesa da empresa pois a drogaria estava aberta em horário não declarado ao CRF/RS e sem a 

presença de farmacêutico. A empresa declara funcionar das 08h às 12h e das 14h às 18h. O horário da inspeção 
foi 13:56h.  A farmacêutica chegou às 14:01h e informou que o horário de funcionamento da drogaria é das 08h 

às 12h e das 13h às 18h, horário confirmado por outro colaborador da drogaria. Data da inspeção:05/09/18. 
Empresa sem dados para análise de perfil. Em 6 visitas, 4 presenças e 2 ausências. Nenhum protocolo vinculado 

à irregularidade. Estabelecimento reincidente. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 5.982,35  
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$ 5.982,35 Rafaela 
Oliveira 

19 Processo 
1702/18 V-536470 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois esta estava funcionando em horário não declarado ao CRF/RS no horário 
de intervalo da farmacêutica RT. Horário declarado ao CRF/RS: 8h às 12h e das 14h às 20h. Data da inspeção: 

06/09/18 às 12:28h. Empresa perfil 1, com assistência farmacêutica efetiva, por isto opto pelo menor valor 
possível de multa: R$ 1.794,70. 

 

- R$ 1.794,70 Rafaela 
Oliveira 

20 Processo 
1703/18 V-24565 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois estava funcionando em horário não declarado ao CRF/RS, sem a 

presença de farmacêutico. Houve dispensação de medicamentos sujeitos a regime especial de controle no 
momento da inspeção. Horário de funcionamento declarado pela empresa: 08h às 13h e das 14:50h às 19:00h. 

Data da inspeção: 06/09/18 às 14:00 horas. O farmacêutico chegou às 14:22h e informou que estava no seu 
intervalo até 14:50h. Nenhum protocolo tramitando junto ao CRF/RS vinculado à irregularidade.  Empresa perfil 

1, com assistência farmacêutica efetiva, por isto opto pelo menor valor de multa possível: R$ 1.794,70. 
 

- R$ 1.794,70 Rafaela 
Oliveira 

21 Processo 
1721/18 V-23516 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois estava aberta no domingo e declara funcionar de segunda a sábado, além 

disso, não possui farmacêutico contratado para este dia da semana. Nenhum protocolo tramitando junto ao 
CRFRS vinculado à irregularidade. Data da inspeção: 16/09/18. Estabelecimento reincidente. Empresa sem 

dados para análise de perfil, em 6 visitas havia farmacêutico presente em todas. Apesar da assistência 
farmacêutica efetiva até o momento da inspeção, opto pelo único valor possível de multa devido o 

estabelecimento ser reincidente: R$ 7.178,82. 
 

- R$ 7.178,82 Rafaela 
Oliveira 

22 Processo 
1757/18 V-11041 

 
Não acolho a defesa, pois a empresa declara ao CRF/RS não funcionar aos domingos, entretanto está 

funcionando sem possuir assistência farmacêutica declarada junto ao CRF/RS. Nenhum protocolo vinculado à 
irregularidade.  Data da inspeção: 16/09/18. Estabelecimento primário. Empresa perfil 1, com assistência 

farmacêutica efetiva, portanto opto pelo menor valor de multa possível: R$ 1.794,70. 
 

- R$ 1.794,70 Rafaela 
Oliveira 

23 Processo 
1840/18 V-536448 

 
Não acolho a defesa, pois a drogaria estava funcionando em horário não declarado ao CRF/RS e sem 

assistência farmacêutica para o domingo. Não há protocolo tramitando junto ao CRF/RS. Data da inspeção: 
30/09/18. Empresa perfil 3. Em 3 inspeções, havia farmacêutico presente em 1 e ausente em 2. Assim, proponho 

a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70 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$ 1.794,70 Rafaela 
Oliveira 
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24 Processo 
2013/18 V-15033 

 
Não acolho a defesa, pois a drogaria estava funcionando em horário não declarado ao CRF/RS e sem 

assistência farmacêutica. Não há protocolo tramitando junto ao CRF/RS. Data da inspeção: 25/10/18 às 12:32h. 
Empresa sem dados para análise de perfil.  Em 23 inspeções, havia farmacêutico presente em 15, ausente em 6 
e 2 ausências justificadas. Empresa reincidente. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 

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$ 7.178,82 Rafaela 
Oliveira 

25 Processo 
2016/18 V-20035 

 
Não acolho a defesa, pois a drogaria estava funcionando em horário não declarado ao CRF/RS e sem 

assistência farmacêutica. Não há protocolo tramitando junto ao CRF/RS. Data da inspeção: 29/10/18k, ÀS 
18:39h.  Empresa declara ao CRF/RS  funcionar das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h. Funcionária que 

recebe a fiscal informa que o estabelecimento fecha às 20:00h. Houve atendimentos durante a inspeção. 
Empresa sem dados para análise de perfil. Em 16 inspeções, havia farmacêutico presente em 13 e ausente em 
3. Empresa reincidente  em processo 1297/2014, 287/2016 e 3165/2016. Assim, proponho a aplicação de multa 
no valor de R$ 7.178,82 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$ 7.178,82 Rafaela 
Oliveira 

26 Processo 
1756/18 V-535160 

 
Acolho a defesa da empresa, pois apesar do estabelecimento estar funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS e sem farmacêutico presente na data da inspeção (16/09/18, domingo), tratou de se regularizar, 
contratou farmacêutico e alterou horário de funcionamento, tendo o deferimento da assistência técnica e horários 

em 05/10/18. Empresa perfil 2. Em 4 inspeções, 3 presenças e 1 ausência. 
 

 
Perfil*: 2 

 
Presenças: 2 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 

27 Processo 
1808/18 V-21139 

 
Acolho a defesa da empresa, pois apesar de estar funcionando em horário não declarado ao CRF/RS no 

momento da inspeção (12/09/18 às 12:40h), a empresa alterou o  horário de funcionamento do estabelecimento 
e também o horário de assistência técnica e teve o deferimento do CRF/RS em 25/10/18. Empresa sem dados 

para análise de perfil. Em 18 visitas, 16 presenças, 1 ausência e 1 ausência com afastamento, ou seja, empresa 
com assistência farmacêutica efetiva. 

 

 
Perfil*: 4 

 
Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 
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28 Processo 
1841/18 V-18646 

 
Acolho a defesa da empresa, pois apesar do estabelecimento estar funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS e sem farmacêutico presente na data da inspeção (30/09/18, domingo, às 16:30h), tratou de se 
regularizar e contratou farmacêutico, tendo o protocolo de solicitação  de alteração de horário sido feito dia 

03/10/18 e o deferimento da assistência técnica em 14/11/18. Empresa perfil 1. Em 22 inspeções, 19 presenças, 
2 ausências e 1 ausência com justificativa. 

 

 
Perfil*: 1 

 
Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 

29 Processo 
1961/18 V-25505 

 
Acolho a defesa da empresa pois apesar do estabelecimento estar funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS e sem farmacêutico presente na data da inspeção (16/10/18, terça-feira, às 13:08h), apresentou defesa 
bem embasada justificando que a drogaria estava aberta e sem farmacêutico pois houve um imprevisto com o 
filho de umas farmacêuticas e a farmacêutica proprietária teve que se deslocar da filial onde houve a inspeção 
para a outra, ficando assim a drogaria somente 22 minutos sem assistência farmacêutica. Empresa sem dados 

para análise de perfil. Empresa primária. Em 06 inspeções, 04 presenças e 2 ausências. 
 

 
Perfil*: 1 

 
Presenças: 3 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 

30 Processo 
1670/18 V-24089 

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

Inspeção realizada em 26/08/2018, um domingo, às 9h47min. A empresa está aberta, em funcionamento, sendo 
que declara os CRF/RS não funcionar aos domingos. Não há farmacêutico presente durante a inspeção. 
Empresa primária. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou 

comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da 
Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 1.794,70 Suélen 
Pando 

31 Processo 
1815/18 V-535152 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Inspeção realizada em 23/09/2018, às 10h18min, um domingo. A empresa declara ao CRF/RS funcionar de 

segunda a sábado das 7h30min às 22h, no entanto está aberta, em funcionamento, no domingo. Não há 
farmacêutico presente durante a inspeção. Estabelecimento primário. Assim, proponho a aplicação de multa no 
valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 

3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 1.794,70 Suélen 
Pando 
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32 Processo 
1818/18 V-21587 

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

Inspeção realizada em 17/09/2018, segunda-feira, às 22h31min. A empresa declara ao CRFRS funcionar de 
segunda a sábado das 07h30min às 22h, no entanto está aberta, em funcionamento em horário não declarado. 

Presente o Farmacêutico Rafael, o qual informou à fiscal que estão tentando contratar profissional para este 
horário e que a empresa fica aberta ate às 23h45min. Embora estivesse presente o profissional farmacêutico, 

não acolho a defesa da empresa, tento em vista que a mesma já havia sido intimada, em 16/07/2018, a 
regularizar o horário de funcionamento. Empresa reincidente em outros 4 processos. Assim, proponho a 

aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, 
parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Suélen 
Pando 

33 Processo 
1871/18 V-21441 

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

Inspeção realizada em 24/09/2018, uma segunda-feira, as 19h40min. A empresa declara ao CRF/RS funcionar 
de segunda a sábado, das 8h às 13h e das 14h50min às 19h. A empresa esta aberta, funcionando em horário 

não declarado ao CRFRS, sem a presença de farmacêutico. Estabelecimento reincidente em outros 5 processos. 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 

1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Suélen 
Pando 

34 Processo 
1904/18 V-18832 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Inspeção realizada em 03/10/2018, quarta-feira, às 13h18min. A empresa declara ao CRF/RS funcionar de 

segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h50min às 19h. Esta aberta, com atendimento ao público, às 
13h18min, horário não declarado ao CRF/RS, sem a presença de farmacêutico. Conforme o funcionário que 

atendeu a fiscal, a empresa não fecha ao meio dia e funcionada das 8h às 21h. Estabelecimento reincidente em 
outros 2 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou 

comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da 
Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Suélen 
Pando 

35 Processo 
1908/18 V-22172 

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

Inspeção realizada em 08/10/2018, segunda-feira, as 13h52min. A empresa declara ao CRF/RS funcionar de 
segunda a sábado, das 8h às 13h e das 14h50min às 19h. No entanto está aberta, com atendimento ao público, 

as 13h52min, horário não declarado ao CRF/RS. Não havia farmacêutico presente durante a inspeção. 
Estabelecimento reincidente em outros 3 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 

7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Suélen 
Pando 
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36 Processo 
1921/18 V-19628 

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

Inspeção realizada em 08/10/2018, segunda-feira, às 23h50min. A empresa declara ao CRF/RS funcionar de 
segunda a sábado das 7h30min às 23h. No entanto está com atendimento ao público, as 23h50min. Quem 

atende a fiscal é uma funcionária, através de uma janelinha, que informa que a Drogaria funciona em período de 
24 horas. Havia cartaz informando “plantão noturno bater na porta”. Não havia farmacêutico durante a inspeção. 
A empresa já havia sido orientada em inspeção anterior a respeito da adequação de assistência Farmacêutica. 

Estabelecimento reincidente em outros 2 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Suélen 
Pando 

37 Processo 
1931/18 V-535892 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Inspeção realizada em 04/10/2018, quinta-feira, às 19h34min. A empresa declara ao CRF/RS funcionar de 

segunda a sexta das 9h às 12h e das 14h às 19h e aos sábados das 9h às 13h. Está aberta, com atendimento 
ao público, as 19h34min, horário não declarado ao CRF/RS. Segundo a funcionária que atendeu a fiscal, a 

empresa funciona das 8h às 12h30min e das 14h às 21h. Não havia farmacêutico presente durante a inspeção. 
Estabelecimento primário. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da 

Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 1.794,70 Suélen 
Pando 

38 Processo 
1932/18 V-9896 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Inspeção realizada em 04/10/2018, quinta-feira, às 20h09min. A empresa declara ao CRF/RS funcionar de 

segunda a sábado, das 7h30min às 18h30min. Está aberta, com atendimento ao público, às 20h09min, horário 
não declarado ao CRF/RS. Segundo a subgerente, que atendeu a fiscal, a empresa trabalha ate as 22h. Não 

havia farmacêutico presente durante a inspeção. Estabelecimento reincidente em outro processo. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.991,17, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto 
no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 

do CRF-RS. 
 

- R$ 2.991,17 Suélen 
Pando 

39 Processo 
1951/18 V-24275 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Inspeção realizada em 02/10/2018, terça-feira, às 19h40min. A empresa declara ao CRF/RS funcionar de 

segunda a sábado, das 8h às 13h e das 14h50min às 19h. No entanto está aberta, com atendimento ao público, 
as 19h40min, horário não declarado ao CRF/RS. Não havia farmacêutico presente durante a inspeção. Segundo 
a funcionária que atendeu o fiscal, a empresa funciona ate as 20h30min. Estabelecimento reincidente em outros 
2 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a 
infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Suélen 
Pando 
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40 Processo 
2045/18 V-5480 

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

Inspeção realizada em 18/10/2018, quinta-feira, às 23h11min. O estabelecimento declara ao CRF/RS funcionar 
de segunda a sexta das 8 às 12h e das 13h30min às 17h30min e das 18h às 22h. No entanto esta funcionando 

às 23h11min, horário não declarado ao CRF/RS e sem a presença de farmacêutico. Durante a inspeção foi 
realizada dispensação de diversos medicamentos, incluindo controlados pela Portaria 344/98 e antimicrobianos. 

Estabelecimento reincidente em outros 2 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178,82 Suélen 
Pando 

41 Processo 
2048/18 V-21219 

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

Inspeção realizada em 21/10/2018, Domingo, às 20h08min. A empresa declara ao CRF/RS funcionar de 
segunda a sábado das 7h30min às 22h. No entanto esta aberta, com atendimento ao público, às 20h08min de 
um domingo, horário não declarado ao CRF/RS, sem a presença de farmacêutico. Durante a inspeção ocorreu 

comercialização de medicamentos controlados pela Portaria 344/98. Segundo a funcionária que atendeu a fiscal, 
a empresa funciona das 9h30min às 21h30min aos domingos. Estabelecimento primário, opto pelo limite superior 
da multa pelo caso da atividade privativa presenciada pela fiscal. 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 
3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 2.392,94 Suélen 
Pando 

42 Processo 
2077/18 V-536529 

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

Inspeção realizada em 20/10/2018, sábado, às 14h35min. A empresa declara ao CRF/RS funcionar aos sábados 
apenas das 8h às 12h e está aberta, com atendimento ao público as 14h35min, sem a presença de farmacêutico. 

Estabelecimento primário. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.991,17, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, observados ainda os termos da 

Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 2.991,17 Suélen 
Pando 

43 Processo 
2078/18 V-24765 

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

Inspeção realizada em 21/10/2018, domingo, às 11h53min. A empresa declara ao CRF/RS funcionar apenas de 
segunda a sábado, no entanto está aberta, com atendimento ao público, as 11h53min de um domingo, sem a 

presença de farmacêutico. Segundo a funcionaria que atendeu a fiscal, a empresa trabalha das 9h as 12h30min 
e das 14h30min às 20h aos domingos. Estabelecimento primário. Assim, proponho a aplicação de multa no valor 

de R$ 1.974,70, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 
3820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 1.794,70 Suélen 
Pando 



 

45 
 

44 Processo 
2051/18 V-17602 

Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo. Inspeção 
realizada em 11/11/2018, domingo, às 12h16min. A empresa não declara ao CRF/RS funcionar aos domingos, 
porém estava presente a farmacêutica Amanda (CRFRS I-18752) a qual assina o termo de inspeção. Opto pelo 

arquivamento do presente processo devido ao excelente histórico de assistência farmacêutica deste 
estabelecimento (27 inspeções, havia farmacêutico presente em 25) e solicito intimar a empresa a regularizar o 

horário declarado neste conselho. 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 4 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: 

- 
 

Obs.: Há 
farmacêutico 
presente em 

uma das 
inspeções “não 

se aplica”. 
 

Reincidente, 4º 
processo. 

 

Arquivar  Suélen 
Pando 

45 Processo 
1678/18 V-25243 

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

a empresa possui registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e certidão de regularidade atualizada. Declara 
assistência técnica as segundas-feiras, dia da inspeção, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h30min. O fiscal 

faz a inspeção dia 13/08/2018 às 18h26min, ou seja, a empresa estava aberta em horário não declarado junto ao 
CRF/RS para este horário. No momento da inspeção as portas estavam abertas e as luzes ligadas. Quem 

recebe o fiscal é Marcelo e informa ao fiscal que estaria fazendo pedidos. Após a entrada do fiscal e este se 
identificar, Marcelo fecha as portas da farmácia. Não há nenhum farmacêutico presente no momento da 

inspeção. O Perfil atribuído à empresa é 2. Verifico no histórico da empresa que nas seis (06) últimas inspeções, 
o profissional estava presente em três (03), sendo duas (02) ausências com afastamento cadastrado conforme 

informado na folha 13 deste processo. Justificativa da empresa: Alega que as funcionárias e a farmacêutica 
foram embora às 17h30min. Que o motivo de a farmácia estar com as portas abertas é em função de o 

proprietário ser dono de uma Van Escolar e só chega na farmácia às 18h15min, momento que vai à farmácia 
para realizar pedidos e fazer limpeza no estabelecimento. Alega que no momento da chegada do fiscal o 

proprietário estava na calçada “batendo” os tapetes e limpando a cuia de chimarrão. Alega que nunca houve 
atendimento após as 17h30min, devido os computadores estarem desligados. Reafirma que a farmácia estava 
fechada as 17h30min. Pelo exposto acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida 
que a empresa estava sem farmacêutico no momento da inspeção e aberta em horário não declarado. Assim, 

proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.79470, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto 
no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, c/c a Lei 13021/14, artigo 6º, inciso I. 

- R$ 1.794,70 Sérgio de 
Medeiros 



 

46 
 

46 Processo 
1719/18 V-25229 

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

empresa possui registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Não 
declara assistência técnica aos domingos (dia da inspeção). Só declara de segunda a sábados das 8h às 20h. O 
fiscal faz a inspeção dia 16/09/2018 às 13h15min (domingo), ou seja, a empresa estava aberta em horário e dia 

não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal informa que não há farmacêutico presente no 
estabelecimento. Não há nenhum farmacêutico presente no momento da inspeção. O Perfil atribuído à empresa é 
3. É este funcionário assina o termo de inspeção e o auto de infração. Verifico no histórico da empresa que nas 
cinco (05) ultimas inspeções, o profissional estava presente em três (03), sendo duas (02) ausências conforme 
informado na folha 15 deste processo. Justificativa da empresa: Alega que a empresa tem assistência técnica 

exercida pela farmacêutica CRF/RS 4353. Declara que a empresa estava aberta em dia e horário não declarados, 
mas que isso foi uma excepcionalidade. E que não comercializou neste dia nenhum medicamento controlado pela 
portaria 344/98 ou antimicrobianos. Pelo exposto acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez que não resta 

dúvida que a empresa estava sem farmacêutico no momento da inspeção e em dia e horário não declarado. 
Assim, levando em consideração que não se comprova serviços exclusivos de profissional farmacêutico durante 
esta inspeção, proponho a aplicação da multa no valor de R$ 5.892,35, sendo este o menor valor possível a ser 
aplicado para estes casos de reincidência, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, 

parágrafo único, da Lei 3820/60, c/c a Lei 13021/14, artigo 6º, inciso I. 
 

- R$ 5.982,35 Sérgio de 
Medeiros 

47 Processo 
1758/18 V-525246 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 
a empresa possui registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e certidão de regularidade atualizada, esta 

não visível ao público. Não declara assistência técnica aos domingos (dia da inspeção). Só declara de segunda a 
sábados das 8h às 21h. O fiscal faz a inspeção dia 16/09/2018 às 14h39min (domingo), ou seja, a empresa 

estava aberta em horário e dia não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe é a subgerente Luciara e informa 
ao fiscal que nos domingos o estabelecimento funciona das 10h as 22h. Não há nenhum farmacêutico presente 
no momento da inspeção. O Perfil atribuído à empresa é 5. É esta funcionária que assina o termo de inspeção e 
o auto de infração. Verifico no histórico da empresa que nas cinco (05) últimas inspeções, o profissional estava 

presente em quatro (04), sendo uma (01) ausência conforme informado na folha 23 deste processo. 
Justificativa da empresa: Alega que a empresa tem assistência técnica exercida pela farmacêutica CRF/RS 

14521 e pelo farmacêutico CRF/RS 548439 durante a semana. Declara que a empresa estava aberta em dia e 
horário não declarados, mas que isso foi uma excepcionalidade. E que não comercializou neste dia nenhum 

medicamento controlado pela portaria 344/98 ou antimicrobianos. Pelo exposto acima, não acolho a defesa da 
empresa, uma vez que não me resta dúvida que a empresa estava sem farmacêutico no momento da inspeção e 
em dia e horário não declarado. Assim, levando em consideração que não se comprova serviços exclusivos de 
profissional farmacêutico durante esta inspeção, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70 sendo 
este o menor valor possível a ser aplicado para estes casos de reincidência, uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, c/c a Lei 13021/14, artigo 6º, inciso I. 
 

- R$ 1.794,70 Sérgio de 
Medeiros 



 

47 
 

48 Processo 
1764/18 V-7224 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 
a empresa possui registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada (esta 
não apresentada). Declara assistência técnica às terças-feiras, (dia da inspeção), das 10h às 18h. O fiscal faz a 

inspeção dia 11/09/2018 às 09h38min, ou seja, a empresa estava aberta em horário não declarado junto ao 
CRF/RS para este horário. Quem recebe o fiscal informa que a farmacêutica chega as 12h e permanece na 
farmácia ate as 20h. Não há nenhum farmacêutico presente no momento da inspeção. O Perfil atribuído à 
empresa é 4 (Sem dados para análise de Perfil). Verifico no histórico da empresa que nas vinte e sete (27) 

ultimas inspeções, o profissional estava presente em vinte e três (23), sendo uma (01) ausência com 
afastamento cadastrado conforme informado na folha 13 deste processo. Justificativa da empresa: 

Alega que a empresa possui profissional farmacêutico para cobrir seu horário de atendimento e que neste dia e 
horário estava excepcionalmente sem a assistência. Alega que naquele momento não houve serviços 

farmacêuticos exclusivos, nem a comercialização de medicamentos da portaria 344/98 ou antibióticos. Pelo 
exposto acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que a aplicação de multa no 

valor de R$ 7.178,82 sendo este o único valor possível a ser aplicado (em virtude de haver cinco processos 
anteriores com trânsito em julgado, configurando reincidência de infrações), uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, c/c a Lei 13021/14, artigo 6º, inciso I. 
 

- R$ 7.178,82 Sérgio de 
Medeiros 

49 Processo 
1814/18 V-536601 

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

a empresa possui registro junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade atualizada. Alvará sanitário não atualizado. 
Não declara assistência técnica aos domingos, (dia da inspeção). O fiscal faz a inspeção dia 23/09/2018 às 

10h04min, ou seja, a empresa estava aberta em horário e dia não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o 
fiscal é Sra. Elizete, atendente de farmácia e informa que a farmacêutica não esta presente. Não há nenhum 

farmacêutico presente no momento da inspeção. O Perfil atribuído à empresa é 4 (Sem dados para análise de 
Perfil). Verifico no histórico da empresa que nas duas (02) ultimas inspeções, o profissional estava presente nas 

duas (02), conforme informado na folha 24 deste processo. Justificativa da empresa: Alega que a empresa 
possui profissional farmacêutico para cobrir seu horário de atendimento e que neste dia e horário estava 

excepcionalmente sem a assistência. Alega que naquele momento não houve serviços farmacêuticos exclusivos, 
nem a comercialização de medicamentos da portaria 344/98 ou antibióticos. Pelo exposto acima, não acolho a 

defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que a empresa estava sem farmacêutico no momento da 
inspeção em dia e horário não declarado. Assim, proponho aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70 sendo 

este o menor valor possível a ser aplicado, uma vez restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, 
parágrafo único, da Lei 3820/60, c/c a Lei 13021/14, artigo 6º, inciso I. 

- R$ 1.794,70 Sérgio de 
Medeiros 
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50 Processo 
1836/18 V-24929 

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

a empresa possui registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e certidão de regularidade atualizada. Declara 
assistência técnica as quartas-feiras, (dia da inspeção), das 8h30min às 12h30min e das 14h20min às 19h30min. 
O fiscal faz a inspeção dia 19/09/2018 às 13h49min, ou seja, a empresa estava aberta em horário não declarado 

junto ao CRF/RS para este horário. Quem recebe o fiscal  é o gestor Fabio. Não há nenhum farmacêutico 
presente no momento da inspeção. O Perfil atribuído à empresa é 4 (Sem dados para analise de Perfil). O gestor 
alega que o farmacêutico está no seu intervalo para almoço. Verifico no histórico da empresa que nas quatro (04) 

ultimas inspeções, o profissional estava presente em três (03), sendo uma (01) ausência com afastamento 
cadastrado conforme informado na folha 42 deste processo. Justificativa da empresa: Alega que a empresa 

possui profissionais farmacêuticos para cobrir seu horário de atendimento e que uma nova profissional vinda do 
estado de Minas Gerais iniciará nesta filial, inclusive já está contratada e com carteira de trabalho assinada em 

13/09/18. Pelo exposto acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que a 
empresa estava sem farmacêutico no momento da inspeção e em horário não declarado. Assim, levando em 

consideração a assistência técnica anterior, neste estabelecimento, proponho a aplicação de multa no valor de 
R$ 2.991,17 sendo este o menor valor possível a ser aplicado para estes casos de reincidência, uma vez que 

restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, c/c a Lei 13021/14, artigo 
6º, inciso I. 

 

- R$ 2.991,17 Sérgio de 
Medeiros 
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51 Processo 
1857/18 V-18133 

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

a empresa possui registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e certidão de regularidade atualizada. Declara 
assistência técnica aos sábados, (dia da inspeção), das 08h às 12h. Não declara abrir aos sábados à tarde. O 
fiscal faz a inspeção dia 15/09/2018 às 14h31min, ou seja, a empresa estava aberta em horário não declarado 

junto ao CRF/RS para este horário. Não há nenhum farmacêutico presente. Quem recebe o fiscal é auxiliar 
administrativo Rosângela e informa que a farmácia funciona nos sábados das 08h às 20h e que a farmacêutica 

saiu para fazer aferição de pressão de cliente. Durante a inspeção houve atendimento de clientes. A 
farmacêutica foi contatada via telefone e disse que iria passar em outro cliente antes de voltar à farmácia. O 
fiscal orienta que para fazer a atenção farmacêutica a domicilio, deve haver outro profissional presente na 

farmácia. Sobre o balção há ‘KITs” contendo: frasco de paracetamol +frasco de dipirona + diclofenaco envelope, 
presos com fita adesiva. O fiscal orienta sobre a venda casada e uso racional de medicamentos.Quem assina o 
termo de inspeção e o auto de infração é a auxiliar administrativa Rosangela. O Perfil atribuído à empresa é 2. 
Verifico no histórico da empresa que nas vinte e seis (26) ultimas inspeções, o profissional estava presente em 

vinte e três (25), sendo uma (01) ausência conforme informado na folha 14 deste processo. Justificativa da 
empresa: Alega apenas que a empresa está em busca de mais uma profissional farmacêutica para o 

cumprimento integral da assistência farmacêutica. Não há anexo neste processo nenhuma outra prova ou 
documento que pudesse comprovar a atenção domiciliar alegada, quando da chegada do fiscal.pelo exposto 

acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que a empresa estava sem 
farmacêutico no momento da inspeção e em horário não declarado. Assim, proponho a aplicação de multa no 

valor de R$ 7.178,82 sendo este o único valor possível a ser aplicado (em virtude de haver quatro (4) processos 
anteriores com trânsito em julgado, configurando reincidência de infrações), uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, c/c a Lei 13.021/14, artigo 6º, inciso I. 
 

- R$ 7.178,82 Sérgio de 
Medeiros 
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52 Processo 
1875/18 V-24663 

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

a empresa possui registro junto ao CRF/RS, Alvará sanitário Válido e Certidão de regularidade atualizada. 
Declara assistência técnica às quintas-feiras, (dia da inspeção), das 9h às 12h e das 13h50min às 19h50min. O 
fiscal faz a inspeção dia 27/09/2018 às 12h43min, ou seja, a empresa estava aberta em horário não declarado 

junto ao CRF/RS para este horário. Havia no momento da inspeção atendimento no interior do estabelecimento. 
Quem recebe o fiscal é a operadora de caixa Luana. Não há nenhum farmacêutico presente no momento da 

inspeção. O Perfil atribuído à empresa é 3. A funcionária Luana alega que o farmacêutico se encontra em 
treinamento. 

 Verifico no histórico da empresa que nas sete (07) ultimas inspeções, o profissional estava presente em cinco 
(05), sendo duas (02) ausências com afastamento cadastrado conforme informado na folha 39 deste processo.  
Justificativa da empresa: Alega que a empresa encontra dificuldade de encontrar novo profissional e diminuíram 
seu horário de atendimento.Pelo exposto acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez que não me resta 
dúvida que a empresa estava sem farmacêutico no momento da inspeção e em horário não declarado. Assim, 
levando em consideração a assistência técnica anterior, neste estabelecimento, proponho a aplicação de multa 

no valor de R$ 5.982,35 sendo este o menor valor possível a ser aplicado para estes casos de reincidência, uma 
vez que restou comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3820/60, c/c a Lei 

13021/14, artigo 6º, inciso I. 
 

- R$ 5.982,35 Sérgio de 
Medeiros 

53 Processo 
1783/18 V-18672 

 
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 está desatualizado. A inspeção 
ocorre no dia 16/09/2018 (domingo), às 10h50min. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente 

das 7h30min às 22h de segunda a sábados. Quem recebe o fiscal é a farmacêutica CRF/RS 17106. Quem 
assina o termo de inspeção é a farmacêutica CRF/RS 17106. Não há relato neste processo, ou outra prova que 

fique claro, que no momento da inspeção havia atividades exclusivas de farmacêutico. Não há relato no 
processo, de dispensação de medicamentos da portaria 344/98, nem de antimicrobianos. A farmacêutica alega 

que está prestando assistência técnica neste domingo e que foi encaminhado em 10/09/2018 protocolo 
solicitando sua direção técnica nesta drogaria. Há protocolo (298396) tramitando junto ao CRF-RS para 

solicitação de direção técnica desta farmacêutica, entretanto não está declarado nesta solicitação aos domingos. 
Fiscal orienta para que seja feita a alteração. Protocolo vinculado à irregularidade deferido em 23/10/18. Verifico 
que em 26 inspeções anteriores havia assistência técnica efetiva em 23 e uma das ausências havia afastamento 
cadastrado com antecedência. No termo de inspeção o fiscal aponta que o perfil da empresa é 5 mas na folha 39 
deste processo o perfil atribuído a empresa é 2.  Justificativa da empresa: A empresa justifica que quem assina o 
termo de inspeção e o auto de infração é uma farmacêutica regularmente inscrita no CRF-RS e que primam pela 
cobertura de assistência técnica para todo seu horário de funcionamento. Pelo exposto acima, e verificando que 
havia profissional farmacêutica no momento da inpeção e, desta forma não deixando desassistida a sociedade 

da assistência técnica durante o atendimento ao público, contando com um histórico bom de assistência técnica 
e sendo razoável neste sentido, acolho a defesa da empresa, uma vez que me ficou comprovada assistência 

técnica por profissional habilitada e inscrita no CRF/RS no momento da inspeção. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 4º 
processo. 

 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 
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54 Processo 
1837/18 V-25441 

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 válido. A inspeção 

ocorre no dia 27/09/2018 (quinta-feira), às 13h23min. O estabelecimento declara assistência técnica diariamente 
das 09h às 12h00min e das 14h20minh as 20h00minh de segunda à sábados. Quem recebe o fiscal é uma 

funcionária da farmácia. A farmacêutica CRF/RS 19019 chega as 13h32minh, ou seja, 9 minutos após o inicio da 
inspeção. Inclusive é a farmacêutica CRF/RS 19019 que assina o termo de inspeção e o auto de infração. Não 

há relato neste processo, ou outra prova que fique claro, que no momento da inspeção havia atividades 
exclusivas de farmacêutico. Não há relato no processo, de dispensação de medicamentos da portaria 344/98, 

nem de antimicrobianos durante a fiscalização. 
Verifico que a empresa tem excelente histórico de assistência técnica. Nos últimos 12 meses, nas ultimas duas 
(2) inspeções havia farmacêutico presente. O perfil atribuído a empresa é 4. (sem dados para analise) conforme 

pagina 40 do processo. Justificativa da empresa: A empresa justifica que tem profissionais para cobrir todo o 
horário de assistência sendo ela a profissional CRF/RS 19019 e pela falta de profissionais para contratar, tem 

diminuído seu horário de atendimento ao publico. Pelo exposto acima, e verificando que havia profissional 
farmacêutica no momento da inspeção, assinando o T.I e A.I, e contando com um histórico bom de assistência 

técnica e sendo razoável neste sentido, acolho a defesa da empresa, uma que me ficou comprovado assistência 
técnica por profissional habilitada e inscrita no CRF/RS no momento da inspeção. 

 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

OBS: havia 
farmacêutico 
presente na 

inspeção “não se 
aplica”.  

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 

55 Processo 
1844/18 V-525219 

 
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 válidos e apresentados. A inspeção 
ocorre no dia 26/09/2018 (quarta-feira), às 14h04min. O estabelecimento declara assistência técnica neste dia 

das 9h às 13h30min e das 15h20min às 20h. Quem recebe o fiscal, informa que a farmacêutica foi fazer deposito 
no banco. A farmacêutica CRF/RS 16461 chega à farmácia as 14h09min, 5 minutos após o inicio da inspeção. 
Quem assina o termo de inspeção e o auto de infração é a farmacêutica CRF/RS 16461. Não há relato neste 

processo que no momento da inspeção havia atividades exclusivas de farmacêutico. Não há relato no processo, 
de dispensação de medicamentos da portaria 344/98, nem de antimicrobianos. Verifico excelente assistência 

técnica neste estabelecimento. Em 4 inspeções anteriores havia assistência técnica efetiva em todas. O perfil da 
empresa é 4. Neste caso é de 100% de presença (análise dos últimos 12 meses). Justificativa da empresa: A 

empresa justifica que quem assina o termo de inspeção e o auto de infração é uma farmacêutica funcionária da 
empresa. Informa que tem nos seus quadros farmacêuticos para cobrir todo o horário de funcionamento, 

contando ainda com o farmacêutico CRF/RS 17510 e que pela dificuldade de contratar farmacêuticos no estado 
estão reduzindo o horário de atendimento. Pelo exposto acima, e verificando que havia profissional farmacêutica, 
funcionária do estabelecimento no momento da inspeção e, desta forma não deixando desassistida a sociedade 
da assistência técnica durante o atendimento ao público e contando com um histórico de 100% de assistência 

técnica nas últimas 4 inspeções (12 meses), e sendo razoável neste sentido, acolho a defesa da empresa, uma 
vez que me ficou comprovada assistência técnica por profissional no momento da inspeção.  

 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 
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56 Processo 
1850/18 V-15585 

 
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 (este não atualizado). A inspeção 
ocorre no dia 27/09/2018 (quinta-feira), às 13h10min. O estabelecimento declara assistência técnica neste dia 
das 8h às 12h e das 14h às 20h. Quem recebe o fiscal é a Sra. Carla e informa que farmacêutico está ausente. 
O farmacêutico CRF/RS 16482 chega às 13h20min. Quem assina o termo de inspeção e o auto de infração é o 

farmacêutico CRF/RS 16482. Não há relato neste processo que no momento da inspeção havia atividades 
exclusivas de farmacêutico. Não há relato no processo, de dispensação de medicamentos da portaria 344/98, 

nem de antimicrobianos. Verifico assistência técnica regular neste estabelecimento. Em 25 inspeções anteriores 
havia assistência técnica efetiva em 19. O perfil da empresa é 4. (Empresa nova ou sem dados para análise). 
Justificativa da empresa: A responsável legal pela empresa justifica que ela e o marido são farmacêuticos e 

adquiriram esta farmácia a 1 ano. E como farmacêuticos e proprietários tem atividades contábil e bancária da 
farmácia. Alega que no momento da fiscalização seu marido estava no banco (anexo ao processo comprovante 

de saque do banco Banrisul às 12h42min). Alega que em função desta situação estão mudando o horário de 
atendimento. Pelos fatos descritos acima e sendo razoável neste sentido, acolho a defesa da empresa. 

 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: 

- 
 

Obs.: havia 
farmacêutico 
presente em 

todas as 
inspeções “não 

se aplica”. 
 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 

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

8.7 – Estabelecimentos funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS: 
 PROCESSO CADASTRO  RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2007/18 V-537169 

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

ser um espaço equiparado à farmácia hospitalar e estar realizando dispensações de medicamentos sem a 
devida supervisão de um farmacêutico. A defesa alega a existência deste profissional, para atender os 

diferentes abrigos vinculados à Fundação de Proteção Especial do Estado em outro local. No entanto, as 
atividades descritas no auto de infração configuram-se como atividades privativas de farmacêutico e a técnica 
de enfermagem que atendeu à fiscalização do CRF-RS informou que nenhum farmacêutico presta assistência 
no local.   Entende-se que o estabelecimento está funcionando sem assistência farmacêutica para a realização 

de atividade privativa de farmacêutico e funcionando sem registro ativo junto ao CRF-RS. 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 Alberi Feltrin 

2 Processo 
2008/18 V-534627 

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

pois a empresa Centro Clínico Gaúcho, situada na rua Boqueirão,33, em Canoas, está funcionando sem 
registro de Farmácia Hospitalar (farmácia similar). De acordo com o auto de infração, realizavam dispensação 

e fracionamento de medicamento, caracterizando atividade de farmácia hospitalar. A defesa alega que tem 
farmacêutica na farmácia externa localizada na Rua Gurupi, 60. Portanto, o Centro Clínico Gaúcho está 

irregular, pois a farmácia com farmacêutico está em outro endereço e tem finalidade diferente da autuada. 
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 Alberi Feltrin 
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3 Processo 
2009/18 V-537181 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Empresa funcionando sem registro de drogaria. A empresa Perez & Teixeira Drogaria Ltda. foi autuada em 

13/08/2018. A defesa alega que estava preparando para ser um drogaria, mas tinha desistido do 
empreendimento; e justamente no dia 13/08/2018 estava aberta esperando transporte para retirar alguns 

móveis. De acordo com a fiscalização estava aberta e fornece medicamentos e perfumaria ao público em geral. 
Também não possuía farmacêutico. 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 Alberi Feltrin 

4 Processo 
1478/18 V-536797 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. Voto pelo arquivamento, visto 

que quando da fiscalização já havia um protocolo em andamento, que deu entrada neste Conselho uma 
semana após o Instituto Riograndense de Desenvolvimento Social Integrado de Saldanha Marinho ter 

assumido a direção do hospital de Jaguari. Ainda, como atenuante, dispunha de farmacêutico no ato da 
fiscalização, e em setembro foi regularizada essa situação. 

 

 
Estabelecimento 
sem registro, não 
há informações 
sobre perfil e 

histórico.  
 

Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Alberi Feltrin 

 
 
 
 

8.8 – Estabelecimentos funcionando assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa de farmacêutico: 
 PROCESSO REGISTRO / 

CADASTRO  RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
283/18 V-23680 

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

pois o estabelecimento 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. É informado durante a inspeção que o farmacêutico estava em férias. O estabelecimento 
alega, em defesa, que estava amparado por legislação, já que pode fiar sem profissional por períodos 

inferiores a 30 dias. Havia comunicado de afastamento. O histórico da empresa é positivo, entretanto, a 
atividade verificada durante a inspeção, que é “ainda mais privativa”, me impede de arquivar este processo. 

Portanto, indico multa no limite inferior possível, de estabelecimento que é reincidente em 1 processo. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 5.982,35 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$ 5.982,35 Maurício Nin 
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2 Processo 
1570/18 V-22633 

 
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 Turuçu, 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. É informado durante a 
inspeção que a farmacêutica estava em atestado, já que havia sofrido um acidente. O estabelecimento alega, 

em defesa, que necessitava seguir amparando a população. Município anexa atestado da profissional, que 
está adequado. Não havia comunicado de afastamento. O histórico do estabelecimento e além disso, a 

atividade verificada durante a inspeção me impede de arquivar este processo. Portanto, indico multa no limite 
inferior possível, de estabelecimento que é primário. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
1.794,70 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$ 1.794,70 Maurício Nin 

3 Processo 
1972/18 V-537447 

 
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 Maurício Nin 

4 Processo 
1973/18 V-537364 

 
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 Maurício Nin 
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5 Processo 
1977/18 V-535224 

 
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, e 
fracionamento de medicamentos. O estabelecimento foi previamente intimado a regularizar-se junto ao CRF-

RS. O serviço está sendo feito por atendente de farmácia. O estabelecimento alega, em defesa, que NÃO 
necessita de assistência farmacêutica conforme apontado pelo CRF-RS, e que possui servidora com curso 

específico de atendente de farmácia. Pela reiterada e negativa em entender e cumprir a real necessidade de 
assistência farmacêutica legal, qualificada e integral, indico máximo valor de multa. Como estabelecimento é 
reincidente em 4 processos, solicito reiteradas inspeções e encaminhamentos aos devidos órgãos. Assim, 

proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 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$ 7.178,82 Maurício Nin 

6 Processo 
1980/18 V-536171 

 
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 Ibirama, está funcionando sem 
assistência farmacêutica, com o agravante de ter-se verificado a falta de assistência farmacêutica em 

determinados turnos da semana, para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: comercialização 
de medicamento controlado pela portaria 344/98 e RDC 20/2011. Durante inspeção, a atendente informa que 

a farmacêutica somente atende os processos judiciais durante os três turnos em que presta assistência na 
referida farmácia. O estabelecimento alega, em defesa, que apesar de NÃO possuir assistência farmacêutica 

integral, “os servidores daquele setor não estão autorizados a realizar a dispensação na presença do 
responsável técnico”. Observo, que em nada o município explica se há ou não autorização na ausência do 

profissional farmacêutico. Ainda, indicam que o município “irá apurar a responsabilidade funcional dos atos e 
das declarações proferidas”. Há protocolo, porém com pendências, de estabelecimento que é primário. Pela 
realização de atividade privativa farmacêutica, somada a baixa assistência profissional existente, indico limite 

superior da multa. 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 Maurício Nin 

7 Processo 
1988/18 V-535107 

 
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 Cotiporã, está funcionando sem 
assistência farmacêutica, com o agravante de ter-se verificado a falta de assistência farmacêutica em 

determinados turnos da semana, para a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: comercialização 
de medicamentos controlados pela portaria 344/98 e RDC 20/2011, além de fracionamento de 

medicamentos. Durante a inspeção, é informado que o farmacêutico presta assistência em dois dias, das 
18:00 às 20:00. O estabelecimento alega, em defesa, que a dispensação dos medicamentos controlados não 
tem a ver com a existência de farmacêutico, mas sim é de responsabilidade do estabelecimento em retê-las. 
Não havia protocolo, de estabelecimento que era primário. Valor único possível de multa, portanto a indico. 

Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41 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$ 3.589,41 Maurício Nin 
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8 Processo 
2002/18 V-21594 

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

pois o estabelecimento 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 aferição de pressão arterial sem registro do serviço. É informado por funcionário durante a 
inspeção, que “não sabe qual o motivo da ausência da farmacêutica”. Não há comunicado de afastamento. O 

estabelecimento alega, em defesa, que a profissional estava em convenção da rede, e que não houve 
dispensação de medicamentos controlados. Portanto, indico multa no limite único possível, já que a empresa 
é reincidente em 7 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 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$ 7.178,82 Maurício Nin 

9 Processo 
2020/18 V-537365 

 
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 Maurício Nin 

10 Processo 
2038/18 V-4193 

 
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 Quarai, está funcionando sem 
assistência farmacêutica, com o agravante de ter-se verificado a falta de profissional para a realização de 
atividade privativa farmacêutica, cito: comercialização de medicamento controlado pela portaria 344/98 e 
RDC 20/2011. A inspeção foi acompanhada inicialmente por uma enfermeira e por outra funcionária. O 

estabelecimento já havia sido orientado em inspeção anterior sobre a necessidade de assistência 
farmacêutica. A farmacêutica, segundo a enfermeira, havia ido até o hospital que fica ao lado. A 

Farmacêutica chegou em meio à inspeção, após ser chamada. Segundo a farmacêutica, esta informa que 
realiza assintética das 8:00 às 13:00, já que a outra farmacêutica que completava o horário, desligou-se. A 

secretária de saúde chegou em meio à inspeção e informou que o município está em fase de contratação de 
outro farmacêutico. Em defesa, o município alega que a dispensação dos medicamentos controlados ocorre 

somente no período que há farmacêutico, mas que pela tarde a farmácia funciona como “dispensário”. Já que 
foi informado, durante a inspeção, que no horário da noite (horário da inspeção) há dispensação de todos 

medicamentos, inclusive dos controlados, verifico infração, e indico multa. Como até a data da finalização do 
processo, passados 4 meses, ainda não havia alteração de assistência, indico limite superior da multa, para 
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 Maurício Nin 



 

57 
 

11 Processo 
2040/18 V-7396 

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

pois o estabelecimento está funcionando sem assistência farmacêutica, com o agravante de ter-se verificado 
a realização de atividade privativa farmacêutica, cito: dispensação e aplicação de medicamento injetável. É 

informado pelo gerente durante a inspeção, que a farmacêutica saiu há 10 minutos, e que já estavam 
fechando o estabelecimento. Há comunicado de afastamento da profissional para o mesmo dia, porém em 
horário anterior. O estabelecimento alega, em defesa, que já estavam fechando e que um cliente chegou e 

eles realizaram o procedimento, ou seja, entendo que concordam que houve infração. Portanto indico multa, 
que pelo adequado histórico de assistência do estabelecimento, principalmente nos horários da referida 

profissional, no limite inferior possível. Empresa é primária. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de 
R$ 1.794,70 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$ 1.794,70 Maurício Nin 

12 Processo 
1491/18 V-11267 

 
Não acolho a defesa, pois a empresa estava realizando venda de produto controlado da portaria 344/98 sem 
a presença de farmacêutico segundo Termo de Inspeção 859889 e auto de infração 46008. O município tem 

menos de 20 mil habitantes, portanto ainda não se enquadrava na regra de integralidade de assistência 
farmacêutica. Em defesa, empresa nega a comercialização de medicamentos durante a inspeção e informa 
que possui assistência farmacêutica conforme legislação vigente no momento.  Data da inspeção: 30/07/18. 
Empresa reincidente em processo transitado em julgado.  Em 16 inspeções realizadas pelo CRF/RS, havia 
farmacêutico presente em 16. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 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$ 7.178,82 Rafaela 
Oliveira 

13 Processo 
1574/18 V-536210 

 
Não acolho a defesa, pois a farmácia pública estava funcionando sem assistência farmacêutica para 

dispensação de medicamentos antimicrobianos e controlados pela Portaria 344/98. Data da inspeção: 
10/08/2018. Empresa sem perfil, primeira inspeção. 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 Rafaela 
Oliveira 
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8.9 – Processos retirados de pauta para revisão, a pedido de outro Conselheiro:  

 PROC./REG. IRREGUL. RELATOR RELATO DO RELATOR VOTO DO 
RELATOR REVISOR RELATO DO REVISOR VOTO DO 

REVISOR OBSERVAÇÕES 
DECISÃO 

DO 
PLENÁRIO 

1 

Processo 
1350/18 

 
V-18629 

 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico  
 

Sérgio de 
Medeiros 

 
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 atualizada, 
alvará visível ao público. O fiscal faz a 

inspeção dia 14/07/18 (sábado) às 
09h28min. A empresa declara 

assistência técnica neste dia da semana 
das 08h00min as 12h e das 13h30min 
as 20h. Quem recebe o fiscal, informa 

que a farmacêutica se encontra ausente 
naquele momento e que só virá no turno 

da tarde, pois um dos seus filhos está 
doente. No termo de inspeção, anexo 
ao processo, não constato serviços 

privativo de farmacêutico. Não há relato 
no processo de venda de 

medicamentos da portaria 344/98, nem 
de antimicrobianos. Anexo ao processo 

há uma copia de atestado médico, 
emitido pelo profissional CRM/RS 
22258, Pediatra, confirmando o 

atendimento valido para a data da 
fiscalização. Neste atestado, a pediatra 
solicita que a paciente necessita ficar 

cinco (5) dias em casa. Vinculo da 
profissional farmacêutica: Proprietária. 

Justificativa da empresa: Justifica que a 
farmacêutica se ausentou nesta data 
para cuidar de sua filha de um ano e 

nove meses e que após consulta 
médica realizada, a médica solicita para 
que a paciente fique cinco (5) dias em 

casa. Anexa ao processo cópia do 
atestado. Pelo exposto acima, acolho a 
defesa da empresa, uma vez que não 

há dúvida que a justificativa seja válida, 
e justa, e isto me resta comprovado no 

processo.  

Arquivar Luciana Legg 

Acompanho o voto do relator, 
decidindo pelo arquivamento do 
presente processo. Embora não 

houvesse comunicado de 
afastamento, considerando a 

comprovação do afastamento por 
motivo de doença da filha com 

atestado médico, o histórico e o 
atual perfil da empresa, que é 1, 
assim como a contratação de um 
assistente técnico em 05/09/18, 

demonstrando empenho do 
estabelecimento em garantir a 
integralidade da assistência 
farmacêutica, propondo o 

arquivamento deste processo. 

Arquivar -  
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2 

Processo 
1355/18 

 
V-17809 

 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico  
 
 

Sérgio de 
Medeiros 

 
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 
atualizada, alvará visível ao público. O fiscal faz 

a inspeção dia 04/07/18 (quarta-feira) às 
13h24min. A empresa declara assistência 

técnica neste dia da semana das 09h. Quem 
recebe o fiscal, informa que a farmacêutica está 

ausente naquele momento. A farmacêutica 
chega durante a fiscalização às 13h41min e é 

quem assina o termo de inspeção. No termo de 
inspeção, anexo ao processo constata 

atividades no laboratório de manipulação 
(pesagem do componente dunasterida). Anexo 
também há a ordem de serviço deste produto 
com data de 04 de julho e com entrega para o 

dia seguinte, 05 de julho, as 10h.  Não há relato 
no processo de venda de medicamentos da 

portaria 344/98, nem de antimicrobianos. Anexo 
ao processo há uma copia de nota fiscal da 

empresa glass-pel, discriminando a compra de 
50 und de R-35, 02 und de becker 50 ml, 02 und 

de becker 100 ml, com data de 04 de julho de 
2018 ás 13h35min. Anexo também um mapa do 
aplicativo googlemaps mostrando a localização 
da farmácia e a loja Glass-pel, onde mostra que 

a pé leva 2 minutos de caminhada ou 130 
metros. Das 28 visitas anteriores a profissional 
estava presente em 25. Vinculo da profissional 

farmacêutica: Proprietária. Justificativa da 
empresa: Justifica que a farmacêutica se 

ausentou nesta data e horário para comprar 
alguns materiais para seu laboratório em uma 

loja que fica a 120 metros, na mesma quadra da 
sua farmácia e que avisou apenas uma 

balconista, não avisando as manipuladoras. 
Alega que por estar com numero de pessoal 

reduzido, ela mesma se deslocou a loja.  Anexo 
um mapa de localização da empresa e da loja 
onde alega ter feito a compra, além de nota 

fiscal de compra, com data e horário. Alega que 
chegou ainda durante a inspeção. Pelo exposto 
acima, acolho a defesa da empresa, uma vez 

que não há dúvida que a justificativa seja válida, 
e justa, e isto me resta comprovado no 

processo.  
 

Arquivar Luciana Legg 

Acompanho o voto do relator, 
decidindo pelo arquivamento do 

processo, considerando o histórico e 
presenças da farmacêutica CRF-RS 

5792 de 25 presenças em 28 
inspeções e a justificativa já 

mencionada pelo conselheiro 
relator, proponho o arquivamento.  

Arquivar -  
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3 

Processo 
900/18 

 
V-22463 

 

Funcionando 
sem Diretor 

Técnico junto 
ao CRF/RS 

Sérgio de 
Medeiros 

 
A empresa possui registro junto ao 

CRF/RS. A inspeção ocorre dia 
29/05/18(terça-feira) às 14h27min. O 

horário de funcionamento para este dia 
é das 09h00min as 22h00min. No 

momento da inspeção há no 
estabelecimento profissional 

farmacêutico presente. Quem assina o 
termo de inspeção e o auto de infração 

é este farmacêutico, que está 
regularmente registrado no CRF/RS. No 
termo de inspeção 849496 não há relato 

de venda de antimicrobianos, 
medicamentos da Portaria 344/98 ou 
outra irregularidade sanitária. Resta 

comprovado, portanto, que no momento 
da fiscalização havia a presença de 
assistência farmacêutica e para a 
sociedade não houve, a meu ver, 
nenhum prejuízo. Justificativa da 

empresa: 
alega que quem assinou o termo de 
inspeção e o auto de infração foi um 

farmacêutico e que este está registrado 
na empresa, e é habilitado em sua 

responsabilidade técnica. Desta forma 
não percebo a necessidade de 

aplicação de multa ao estabelecimento 
neste momento. Pelo exposto acima, 

acolho a defesa da empresa. 
 

Arquivar Luiz Lodi 

 
O estabelecimento estava 

funcionando sem diretor técnico 
junto ao CRF/RS havia mais de 30 

dias, em desacordo com a 
legislação vigente. Trata-se de uma 

drogaria. A inspeção foi em 
29/05/2018, sendo que a empresa 
estava sem diretor técnico junto ao 

CRF-RS desde 09/04/2017, ou seja, 
havia 415 dias, e ainda sem 

assistente técnico junto ao CRF/RS 
desde 06/11/2017, ou seja, havia 

204 dias. Havia farmacêutico 
presente no momento da inspeção 

(registro PF 548193). Não havia 
protocolo de regularização em 
trâmite no CRF/RS no dia da 

autuação. A empresa alegou em 
defesa que dispunha de profissional 
presente e que este assinou o auto 

de infração. Apesar disso, a 
empresa protocolou sua 

regularização em 28/11/2018, sendo 
que o protocolo foi deferido em 

03/01/2019 (com reconhecimento do 
início da direção técnica a partir de 
28/11/2018), ou seja, percorridos 

182 dias desde a data da inspeção 
para regularizar-se. Portanto, a 

empresa não comprovou ao 
CRF/RS que dispunha de 

farmacêuticos para todo o seu 
horário de funcionamento declarado 

por quase 600 dias. 
Estabelecimento reincidente, 
previamente condenado em 

processos já transitados em julgado 
(16/14, 1044/14, 2474/14, 545/15, 

2711/15, 1586/17), motivo pelo qual 
a multa aplicada é de valor dobrado. 

A título de esclarecimento, foi 
observado que a empresa tivera 
uma Certidão de Regularidade 

emitida em 08/11/2017, data em que 
não dispunha mais dos profissionais 

baixados (DT foi baixada em 
09/04/2017 e AT em 06/11/2017). 

Foi questionado, por meio de 
diligência, ao que foi retornado que 

as baixas foram registradas 
posteriormente à emissão da 
Certidão de Regularidade (em 

R$ 7.178,82 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Obs.: Havia 
farmacêutico 
presente na 

inspeção “Não se 
aplica”. 

 
Reincidente, 10º 

processo. 
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4 

Processo 
1353/18 

 
V-22309 

 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico  
 

Sérgio de 
Medeiros 

 
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 atualizada e 
alvará sanitário valido e visível ao 
público. O fiscal faz a inspeção dia 

17/07/18 (terça-feira) às 13h47min. A 
empresa declara assistência técnica 
neste dia da semana das 08h às 21h. 

Quem recebe o fiscal é uma funcionária 
(caixa) e informa que a farmacêutica 
não se encontra naquele momento 
devido a uma consulta médica. No 

termo de inspeção, anexo ao processo, 
não constato serviços privativo de 

farmacêutico. Não há relato no 
processo de venda de medicamentos 

da portaria 344/98, nem de 
antimicrobianos. Anexo ao processo há 

um atestado médico, em nome da 
farmacêutica, emitido pelo profissional 

CRM/RS 11342, com código CIDL 25, e 
valido para a data da fiscalização. 

Vinculo da profissional: Proprietária. 
Justificativa da empresa: Justifica que a 

farmacêutica se ausentou nesta data 
para consulta médica e anexa ao 

processo cópia do atestado. 
 

Arquivar Luciana Legg 

 
Não acompanho o voto do relator, 

decidindo pela aplicação de 
penalidade de R$ 7.178,82. No dia 

17/07/18 foi realizada uma inspeção 
às 13h47 na empresa 22309, não 
havia farmacêutico presente e não 
havia afastamento registrado. Às 

14h a farmacêutica diretora técnica, 
e também proprietária, chegou, 

justificando seu atraso por motivo de 
atraso na consulta médica ao 

dermatologista, porém seu horário 
declarado é de 8 a 21h, sem 

intervalo. Juntou atestado. Porém 
observando-se o histórico da 

empresa, que é perfil 3, encontra-se 
o registro de 11 inspeções, havendo 

apenas 2 presenças (CRF-RS 
13323), 7 ausências, 1 ausência 
afastamento e 1 ausência com 

justificativa, sendo que a 
farmacêutica CRF-RS 6357 possui 4 

ausências sem justificativa ou 
afastamento declarado e nenhuma 
presença. A empresa é reincidente 
nos processos 1806/16, 2968/16 e 

está em tramitação o processo 
2565/17. Não uso como informação 

para decisão do meu voto, mas 
constato que após esta inspeção, no 

dia 05/10/18, há mais uma visita 
verificando a ausência da diretora 

técnica/proprietária, sem registro de 
afastamento, na qual em sua defesa 

ofereceu a mesma explicação da 
defesa em tela, consulta ao 

dermatologista. Mesmo já tenso sido 
orientada a comunicar seus 

afastamentos previsíveis, conforme 
consta nos termos de visita do 

histórico da empresa, optou em não 
fazê-lo. Sugiro encaminhar à 

Comissão de Ética para que seja 
analisada se a conduta da 

farmacêutica CRF-RS 6357 fere o 
Código de Ética Farmacêutica.  

   

R$ 7.178,82 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
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5 

Processo 
1425/18 

 
V-25021 

 

Funcionando 
sem Diretor 

Técnico junto 
ao CRF/RS 

Maurício 
Nin 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo 

estabelecimento e proponho a aplicação 
de penalidade ao autuado, pois a 

empresa estava aberta sem diretor 
técnico desde 12/06/2018, ou seja, há 

40 dias. Havia farmacêutica presente na 
inspeção, que afirma que trabalha na 
empresa desde o dia 18/07/2018. Não 
havia protocolo na data da inspeção. 

Empresa alegou em defesa que contava 
com profissional, e que de fato efetivou 

sua contratação dia 18/07/2018, 
sustentada inclusive pela apresentação 
de cópia da CTPS. Assim, entendo que 

a própria farmácia afirma que não 
cumpriu o prazo regulamentar, não 

restando outra opção que não a multa. 
Pelos motivos apresentados, mas 
principalmente pela presença da 

profissional, opto pelo limite inferior 
possível da multa. 

 

R$ 1.794,70 Luciana Legg 

Não acompanho o voto do relator, 
decidindo pelo arquivamento do 

presente processo. Considerando 
que a empresa foi autuada por estar 

funcionando sem diretor técnico, 
permanecendo sem desde 12/06/18 
a 24/07/18, e tendo comprovado em 

sua defesa que contratou a 
profissional CRF-RS 6243, que 

estava presente na inspeção, tendo 
protocolado a solicitação em 

24/07/18, apenas dois dias após a 
inspeção, tempo aceitável para os 
trâmites adicionais necessários, e 
tendo a empresa um histórico de 6 

inspeções, havendo 5 presenças e 1 
ausência, sendo este seu primeiro 

processo, pelo princípio da 
razoabilidade, propondo o 

arquivamento deste.  

Arquivar 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 2 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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8.10 – Processos retirados de pauta para revisão, a pedido de outro Conselheiro Revisor. 
8.10.1 - Processo: 1475/18 
Registro: V-24872 
Irregularidade:   Funcionando sem Assistente Técnico junto ao CRF/RS 
 
Relator(a): Rafaela de Oliveira  
Relato do(a) Relator(a): Acolho a defesa apresentada pela empresa, pois havia farmacêutica presente durante a inspeção, contratada no dia 17/07/18. O motivo da autuação é 
funcionando sem assistente técnico desde o dia 16/06/18 das 13h às 14h e das 16h20min às 19h. Não havia assistência farmacêutica em tempo integral, porém, a farmacêutica 
presente informa que uma das farmacêuticas se desligou no dia 16/07/18. Data da inspeção: 02/08/18 às 13h37min. Não havia protocolo vinculado à irregularidade tramitando junto 
ao CRF/RS no momento da inspeção. Em 4 inspeções, havia farmacêutico presente em todas. 
Voto do(a) Relator(a): Arquivar 
 
Revisor(a) I: Aline Cunha  
Relato do(a) Revisor(a): A inspeção no estabelecimento ocorreu em 02/08/18 e havia farmacêutico presente no momento da inspeção que informou que trabalha no local desde 
17/07/18.  A empresa estava funcionando sem assistente técnico (13h -14h e das 16h40min -19h) junto ao CRF/RS desde 16/06/18, ou seja há 46 dias. Não havia protocolo 
tramitando junto ao CRF/RS. Além disso, conforme informado ao fiscal no momento da inspeção, a Farmacêutica DT não trabalha mais no local desde 17/07/18. Considerando não 
haver protocolo no momento da inspeção, a falta de assistente técnico vinculado em um período longo, mas pela presença de profissional na inspeção e bom histórico da empresa de 
assistência, gostaria de reduzir o valor da multa, mas não posso pelo fato da empresa ser reincidente em 3 processos anteriores. 
Voto do(a) Revisor(a): R$ 7.178,82 
 
Revisor(a) II: Luiz Lodi 
Relato do(a) Revisor(a) II: O estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS havia mais de 30 dias, em desacordo com a legislação vigente. Trata-se 
de uma drogaria. A autuação foi em 02/08/2018, sendo que a empresa estava sem assistente técnico junto ao CRF/RS desde 16/06/2018, ou seja, havia 47 dias. Havia farmacêutica 
presente no momento da inspeção (registro PF 535269). Não havia protocolo de regularização tramitando no CRF/RS no dia da autuação. Durante a inspeção, foi informado que a 
farmacêutica diretora técnica não trabalhava mais no local desde 16/07/2018. A empresa alegou em defesa que dispunha de profissional presente e que esta assinou o auto de 
infração. Até 19/10/2018, data de emissão da Certidão do presente processo (fl. 9), a empresa não havia se regularizado junto ao CRF/RS, ou seja, não comprovou dispor de 
profissionais suficientes para cobrir todo seu horário de funcionamento. Estabelecimento reincidente, previamente condenado em processos já transitados em julgado (1501/17, 
2272/17, 2907/17), motivo pelo qual a multa aplicada é de valor dobrado.  
Voto do(a) Revisor(a) II:  R$ 7.178,82 
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8.10.2 - Processo: 884/2018 
Registro: V-15558 
Irregularidade: Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 
Relator(a): Tarso Bortolini 
Relato do(a) Relator(a): Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois apesar de estar com farmacêutico presente 
na inspeção, o estabelecimento ficou mais de um ano sem farmacêutico registrado junto ao CRF-RS, desde 14/03/2017, sendo a inspeção dia 15/05/18. 
Voto do(a) Relator(a): R$ 7.178,82 
 
Revisor(a) I: Sérgio de Medeiros 
Relato do(a) Revisor(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 aguarda homologação desde 24/04/2018, alvará sanitário em processo de renovação. O fiscal faz a inspeção dia 15/05/18 (terça-feira) às 15h50min. Data do 
desligamento do ultimo profissional em 14/03/018. A empresa declara assistência técnica neste dia da semana das 8h30min às 11h45min e das 13h30min às 18h15min. Quem recebe 
o fiscal, e assina o termo de inspeção 847334 é a farmacêutica contratada pela empresa e informa que a empresa aguarda homologação de sua inscrição desde 24 de abril. Há 
protocolo desde esta data com solicitação de direção técnica (270289). Anexo há o contrato de trabalho da profissional e cópia da sua carteira de trabalho com data de admissão em 
13 de abril de 2018. No termo de inspeção anexo ao processo não constato serviços privativo de farmacêutico. Não há relato no processo de venda de medicamentos da portaria 
344/98, nem de antimicrobianos. Justificativa da empresa: Justifica que há farmacêutico presente no momento da inspeção e. inclusive, é quem assina o termo de inspeção. Anexas 
cópias de documentos comprovando a contratação da profissional (carteira de trabalho e contrato de trabalho).  
Voto do(a) Revisor(a): Arquivamento 
 
Revisor(a) II: Luciana Legg 
Relato do(a) Revisor(a) II: Acompanho o voto do relator, decidindo pela aplicação de penalidade de R$ 7.178,82, considerando que a autuação não foi por sua ausência e sim por 
permanecer sem responsável técnico por mais de 30 dias, sendo mais que um ano, desde 14/03/17, pois a contratação da profissional presente somente ocorreu em 13/04/18, 
infringindo a legislação vigente, bem como o histórico da empresa, que possui 9 processos onde houve condenação com trânsito em julgado e mais 7 processos em andamento, 
tendo em 16 inspeções apenas 5 presenças, com 7 ausências e 4 ausências com afastamento. Pelas razões apresentadas, proponho a aplicação de multa, sendo o único valor 
possível R$ 7.178,82. 
Voto do(a) Revisor(a) II: R$ 7.178,82 
 

 
 
 


