
 

1 
 

SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - VIII/2019 
 

Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 22 de abril de 2019 – 
14h30min 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: 14h30min – 19h  
 
02 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA II DE 21/01/2019: 19h – 19h05min 
 
03 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 19h05min - 19h10min 
  
04 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 19h10min - 19h15min 
 
05 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 19h15min – 20h 
 
06 – COMUNICAÇÕES: 20h – 20h15min 
06.1 Da Diretoria: 
06.2 Dos Conselheiros Federais: 
06.3 Dos Conselheiros Regionais: 
06.4 Aniversários: 23/04 – Daniela Camacho; 01/05 Rafaela de Oliveira 
06.5 Agendas de eventos: de 22 de Abril a 06 de Maio de 2019: 
 

1. Qualificação em Serviços Farmacêuticos  
Data: 25 e 26 de abril   
Horários: Turma 1: 09h às 12h; Turma 2: 14h às 17h 
Local: Caxias do Sul – UCS - Bloco 71, Sala 307 (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130) 
 
2. Farmacêutico na Praça – Caxias do Sul 
Data: 27 de abril 
Horário: Das 08h às 13h 
Local: Praça Dante Alighieri 
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ANEXO 1 
 
 

“Quantos Somos” 
Dados atualizados em 01/04/2019 

 
ANO INSCRIÇÕES BAIXAS ATIVOS 
2017 1.459 496 14.077 
2018 1.667 606 14.879 
2019 507 314 15.072 

 
 

03 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS: 
 
3.1 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Virginia Paladino Cardozo Vasconcellos 
Fernandes 

UFCSPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA 
SAÚDE DE PORTO ALEGRE Porto Alegre  

2 Simone Hentschel Loureiro UniRitter – Centro Universitário Ritter do Reis Porto Alegre  
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

3.2 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico – Ad referendum: 
 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 
1 Maria Edinete da Silva FACUNICAMPS – Faculdade Unida de Campinas  Gravataí 
2 Suellen Ketlen Ferreira FPD – Faculdade Pitágoras de Divinópolis Passo Fundo 
3 Vanessa Angonesi Zborowski UFSM – Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

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

1 Patricia Sossai Vitor FCSA - FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS Tangara 
da Serra – MT Gravataí  

2 Jordan Galli Pereira FACVEST – Centro Universitário Facvest Caxias do Sul 
3 Cezira Caroline Ferrazza URI – Univ. Reg. Integrada do Alto Uruguai e das Missões Santo Ângelo 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

3.4 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória – Ad referendum: 
 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 
1 Ayla Maria Nunes Oliveira UNIFSA - CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO - UNIFSA  Bento Gonçalves 
2 Rosângela Fontella Nunes IPA- Centro Universitário Metodista Porto Alegre 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

3.5 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 
 NOME CRF DE ORIGEM 
1 Alan de Oliveira Silva CRF-BA 
2 Alexssander Martins Dias CRF-MS 
3 Karla Bortolini CRF-SC 
4 Bianca Oliveira dos Reis CRF-SP 
5 Fabiomar Maria CRF-SC 
6 Wlisses Ferreira Terto CRF-PI 
7 Cati Joiciane Oliveira Silveira CRF-SC 
8 Gisele da Silva Rodrigues CRF-AP 
9 Maria Onoedina Alves Otoni de Oliveira CRF-SP 
10 Danielly Damaceno Parreira CRF-GO 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

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

 NOME CRF DE ORIGEM 
1 Robert Anderson Silva Barbosa CRF-RJ 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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3.7 – Inscrição Definitiva de não Farmacêutico – Técnico de Laboratório – Ad referendum: 

 NOME ESCOLA MUNICÍPIO 
1 Priscila Porto Dutra de Oliveira Colégio Estadual Bangu - RJ São Leopoldo 
2 Natália Vaz da Rosa Esc. Educ. Profissional em Saúde - HCPA Porto Alegre 
3 Alessandra Perpétuo de Souza Manhães  Escola Técnica Cristo Redentor São Leopoldo 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

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

 NOME ESCOLA MUNICÍPIO 
1 Liuane Machado Silveira ETCR - Escola Técnica Cristo Redentor Porto Alegre  

2 Maria Carmosina Netto Macedo 
Pozzebon SEG - ESCOLA TÉCNICA ALBERT EINSTEIN - SEG  Santa Maria  

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 
3.9 – Inscrição Provisória de Farmacêutico: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 
1 Alana Kelly Lima de Sousa FAESF – Faculdade de Ensino Superior de Floriano Erechim 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
 
3.10 – Inscrição Provisória de Farmacêutico – Ad referendum: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 
1 Dione Machado Araujo IPA - CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA Porto Alegre  
2 Millany Maria dos Santos Silva FAESFPI – Faculdade de Floriano Rio Grande 
3 Mariana Bertoldi Amato UCPEL – Universidade Católica de Pelotas Pelotas 
4 Jhenyfer Sthefanne Gomes IESUR- Instituto de Ensino Superior de Rondônia Gravataí 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
3.11 – Inscrição Provisória de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 

 NOME CRF DE ORIGEM 
1 Diego Quaresma Dias CRF-MG 
2 Silmara Correia da Silva CRF-MG 
3 Daniele de Souza Soares CRF-MG 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

3.12 – Inscrição Remida de Farmacêutico: 
 NOME MUNICÍPIO 
1 Maria do Carmo Morais Garcez São Leopoldo 
2 Roselene da Cunha Bastolla Cruz Alta 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
3.13 – Reinscrição de Farmacêutico – Ad referendum: 

 NOME MUNICÍPIO 
1 Diana Da Cruz Weber  Santa Cruz do Sul  
2 Caroline Olivieri Da Silva Frozza Caxias do Sul  
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
3.14 – Reinscrição de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 

 NOME CRF DE ORIGEM 
1 Tharcyara Thaís Ferreira da Silva CRF-AM 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
3.15 – Reinscrição de Farmacêutico por cancelamento Ad referendum: 

 NOME MUNICÍPIO 
1 Cristiane Rodrigues Drago Hoffmeister Santa Cruz do Sul 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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3.16 – Baixa de Farmacêutico: 

 INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO VOTO 
RELATOR 

1 I-10216 Priscila Fernandes Signori Não irá exercer A profissão Farmacêutica Caxias do Sul Deferido 
2 I-13371 Vanessa Murliki Não irá exercer A profissão Farmacêutica Canoas Deferido 
3 I-18676 Kelen Arossi Estudante de Pós-Graduação Anta Gorda Deferido 
4 I-5323 Solange Fortuna Fabião Aposentadoria Pelotas Deferido 
5 I-16152 Melina Bucco Soares Não irá exercer A profissão Farmacêutica Uruguaiana Deferido 
6 I-3924 Rosana Jacques Kuhn Aposentadoria Porto Alegre Deferido 
7 I-15039 Natasha Frasson Pavin Não exercer A profissão Farmacêutica Uruguaiana Deferido 
8 I-1170 Eleonara Lang Vallandro Não irá exercer A profissão Farmacêutica Santiago Deferido 
9 I-2511 Eliana Terezinha Mendes Tagliari Não irá exercer A profissão Farmacêutica Frederico 

Westphalen Deferido 
10 I-2607 Madalena Cardoso Boscato Não Irá Exercer A Profissão Farmacêutica Flores da Cunha  Deferido 
11 I-7181 Romulo Martins Kaiser Não Irá Exercer A Profissão Farmacêutica Palmeira das 

Missões Deferido 

12 I-2847 Mirian Maria Ferreira 
Rodenbusch Artus Não Irá Exercer A Profissão Farmacêutica Porto Alegre Deferido 

13 I-14813 Roniele Belusso Não Irá Exercer A Profissão Farmacêutica Farroupilha Deferido 
14 I-13370 Daiane Angela Rizzi Não Irá Exercer A profissão Farmacêutica  Porto Alegre Deferido 
15 I-11411 Fernanda Tavares Sonda Não Irá Exercer A profissão Farmacêutica Caxias do Sul Deferido 
16 I-11501 Thais Serpa Hammes Gestação ou Afastamento para cuidar de 

filhos Livramento Deferido 

17 I-3082 Carmem Ligia Zimmermann 
Carrion Não irá exercer A profissão Farmacêutica Santo Ângelo Deferido 

18 I-8440 Rodrigo Colussi Não irá exercer A profissão Farmacêutica Palmeira das 
Missões Deferido 

19 I-6552 Andrisa Tolotti Pontes Não irá exercer A profissão Farmacêutica Porto Alegre Deferido 
20 I-12933 Michelle Cristina da Rosa 

Romanzini Não irá exercer A profissão Farmacêutica Porto Alegre  Deferido 
21 I-5702 Mônica Dalla Corte Não irá exercer A profissão Farmacêutica Bento Gonçalves Deferido 
22 I-2837 Paulo Pereira Branco Junior Aposentadoria Porto Alegre Deferido 
23 549835 Raquel Oliveira de Sousa Mudança de estado Balneário Pinhal Deferido 
24 I-5125 Juliana Mallmann Tallamini dos 

Santos Não irá exercer A profissão Farmacêutica Pelotas Deferido 
25 I-9120 Renata Possamai Talamini Mudança De País / Intercâmbio Guaporé  Deferido 
26 I-17238 Angelita Rodrigues Vigo Não irá exercer A profissão Farmacêutica Erechim Deferido 
27 I-8552 Aline Chies Baldi Não irá exercer A profissão Farmacêutica Porto Alegre Deferido 
28 I-1938 Irene Silveira Schrank Aposentadoria Porto Alegre Deferido 
30 I-1037 Rogério Silveira de Vasconcelos Não irá exercer A profissão Farmacêutica Soledade Deferido 
31 I-17705 Bianca Estefani Achmidt Não irá exercer A profissão Farmacêutica Porto Alegre Deferido 
32 I-16642 Daiana Elsa de Moura Holzle Mudança de estado Ijuí Deferido 
33 I-3228 Luciana Pereira de Lamare Aposentadoria Porto Alegre Deferido 
34 I-1744 Ubirajara da Silva Duro Óbito São Gabriel Deferido 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 

 
3.17 – Baixa de Farmacêutico por transferência: 

 INSCRIÇÃO NOME CRF DE DESTINO 
1 I-8246 Elisandra da Silva Vargas CRF-SC 
2 521141 Maria Luisa Candido Zago CRF-SC 

3 I-17906  
Camila Conrado Reis CRF-SC 

4 I-18668 Thiago Carneiro Lima CRF-SC 
5 I-13103 Josiane Oro CRF-SC 
6 547882 Fernanda Daiana dos Santos Borges CRF-SC 
7 549945 Catieli de Morais Flores CRF-SC 
8 549503 Fernando Oriques Pereira CRF-SC 
9 I-18303 Gedean Santos Silva CRF-PI 
10 548363 Daiara Schmitz Dupski CRF-RO 
11 I-18951 Luiza Sartori CRF-SC 
12 I-10995 Bibiana Dull Pereira Almeida CRF-SC 
13 547445 Paulo Henrique Soares Xavier CRF-MG 
14 548405 Amanda Dias Martins Xavier CRF-MG 
15 I-17776 Leandro Coelho Fabrino CRF-MG 
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16 I-18563 Bruna Bergmann Santos CRF-SP 
17 I-16193 Hugo Polizel CRF-SP 
18 521246 Ana Paula Ferreira Morais CRF-SP 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 
           3.18 – Baixa de não Farmacêutico 
 INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO 
1 II-6-287 Ilza Ernesta Pizzolato Não irá exercer a profissão São Jerônimo 
2 II-138 Carolini Jacques Fialho Não irá exercer a profissão Porto Alegre 
Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 2 
 
 
 

04 – PROCESSOS DE EMPRESAS: 
 

 
4.1 – Solicitação de Registro de Empresas:  
 

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

TÉCNICO(S) CRF 

1 538073 

FCT -Farmácia do 
Trabalhador 

Sulamericana Ltda 
EPP 

Farmácia do 
Trabalhador Drogaria Caxias do Sul Alexandre Moura de 

Carvalho I-18845 

2 538101 All In Ltda All In 
Distribuidora de 
Produtos para 

Saúde 

Porto 
Alegre 

Thais Cristina Flores de 
Oliveira I-9500 

3 538082 Welfer & Cia Ltda Farmácia Licht Drogaria Santo Ângelo Amanda Klidzio Polanczyk I-18139 

4 538137 
Condomínio 

Residencial Reserva 
Ecolville 

Não informado Piscina Porto 
Alegre Luciano Blumm I-9557 

5 537888 Condomínio Edifício 
Plenno Home Living 

Condomínio Edifício 
Plenno Home Living Piscina Porto Alegre Luciano Blumm I-9557 

6 538140 
 

SB Comércio de 
Medicamentos Ltda 

Farmácia Tri               
Popular 

 
Drogaria 

Boqueirão do 
Leão 

Josiane de Souza Ferreira I-10862 

Sabrina Bresciani I-10323 

7 538132 Farmácia Hermes 
EIRELI Farmácia Hermes Drogaria Miraguaí Gabriele Bester Hermes I-17689 

8 538070 Brenda Keli 
Vargas Lucena Farmácia São Jorge Drogaria Viamão Crislaine Silva Duarte I-15625 

9 538087 Joana Fuhr 
Formentini Farmafuhr Drogaria Braga Joana Fuhr Formentini I-13628 

10 538157 
Menegassi e Milbradt 

Comércio de 
Medicamentos Ltda 

M & M Farmácia Drogaria Caráter 
Precário Nova Palma Maribel Romero de Lima 

Maffini I-4624 
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11 538077 Attivo Medicamentos 
Manipulação Ltda Não informado Drogaria Passo Fundo Tatiana Oro I-10060 

12 538170 
Rosane De Fatima 

Dos Santos Andrade 
Eireli 

Farmácia Chaplin Drogaria Santo Ângelo Rosane de Fátima dos 
Santos Andrade I-10618 

13 538201 Município de Mariana 
Pimentel Farmácia Municipal 

Farmácia 
Equiparada à 

Hospitalar 

Mariana 
Pimentel Fernanda Melle da Silva I-14265 

14 537963 Município de Marau Farmácia Municipal Farmácia Pública Marau Renata Bertosso do 
Amarante I-13293 

15 537959 
TNT Mercúrio Cargas 

e Encomendas 
Expressas Ltda 

Expresso Mercúrio Transportadora Santana do 
Livramento 

Valéria dos Santos dos 
Santos I-9000 

 
 

4.2 – Solicitação de Registro de Empresas – Ad Referendum: 
  

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

TÉCNICO(S) CRF 

1 538186 
MR Marques & 

Miranda Farmácia 
Ltda 

MR Econômica Drogaria Viamão 
Marcela Radaelli I-15624 

Aidee Dourado Laporta I-15434 

2 538134 
PMP Drogaria e 

Comércio de 
Eletrônicos Ltda 

Não informado Drogaria Porto 
Alegre Rodrigo Araújo da Silva 550221 

3 538103 
Belz & Malta Farmácia 

de Manipulação 
Veterinária Ltda 

Belz & Malta Farmácia 
de Manipulação 

Veterinária 
Drogaria Rio Grande Danusa Santos Malta I-15602 

4 537761 Vitor Dirlei Schunck Imunizadora 
Confiança 

Controle de pragas 
urbanas Três Coroas Rebeca Vargas Antunes 

Schunck I-16314 

5 538165 Comércio de 
Medicamentos Brair São João Farmácias Drogaria Caxias do Sul 

Maria Luciene da Costa 
Borges 549593 

Albino Carlos Minuzzi Filho I-4878 

Carla Kuciak I-12701 

6 538183 
PMP Drogaria e 

Comércio de 
Eletrônicos Ltda 

Não informado Drogaria Montenegro Greyci da Silva Garrido 548162 

7 538176 CLV Farmácia Saúde e 
Bem-Estar Ltda 

Farmavida Saúde 
Bem-Estar Drogaria Canoas Cristina Klopsch I-7815 

8 538185 Vanessa Decavata 
Kanitz DKanitz Consultório 

Estético 
São Lourenço 

do Sul Vanessa Decavata Kanitz I-12864 

9 537852 Município de Vera Cruz Estação de 
Tratamento de Água 

Tratamento de 
Água e Efluentes Vera Cruz Tanise Etges 550245 

10 538141 Biosaúde Laboratório 
de Análises Clínicas Biosaúde Posto de Coleta Crissiumal Larissa Scheid Schmid I-13773 
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4.3 – Solicitação de Reativação de Empresas 
  

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

TÉCNICO(S) CRF 

1 19761 Drogaria Tulio de Rose 
Ltda Pharmacymed Drogaria Porto Alegre Marta Matte Machado I-5164 

2 22161 MB Lab - Laboratírio de 
Análises Clínicas MB Lab Laboratório de 

Análises Clínicas 
Pinheirinho do 

Vale Adriane Maria Perlin I-10779 

3 23076 
Fundo Municipal de 

Saúde - FMS de Terra 
de Areia 

FMS - Fundo Municipal 
de Saúde Terra de 

Arreia 
Farmácia Pública Terra de Areia Patricia Bobsin Teixeira 

Flores I-14569 

 
 
 
4.4 – Solicitação de Reativação de Empresas Ad Referendum: 

 

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

TÉCNICO(S) CRF 

1 21037 Drogaria BBN Ltda Drogaria Aguia Ltda Drogaria Morro 
Redondo Bruna Brisolara Nogeira I-14848 

 
 
4.5 - Baixas de Empresas: 

  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE MOTIVO 

1 535474 Fundação de Saúde 
Sapucaia do Sul 

Unidade de Pronto 
Atendimento Lajeado 

Farmácia Privativa 
equivalente de 

unidade hospitalar 
Lajeado Baixa por Solicitação 

2 24243 Dimed S/A- Distribuidora  
de Medicamentos Panvel Farmácias Drogaria Xangri-lá Baixa por Solicitação 

3 23551 Franciane Machado Sasso 
EPP Quall farma Drogaria Porto Alegre Baixa por Solicitação 

4 21216 
Farmattana - Com. de 

Medicamentos e 
Cosméticos Eireli EPP 

Descontão Farmácias - 
Associadas Drogaria Esteio Baixa por Solicitação 

5 24338 Lunara Lindener Steiger 
ME Farmácia São Francisco Drogaria Sede Nova Baixa por Solicitação 

6 525195 Comércio de Medicamentos 
Brair Ltda São João Farmácias Drogaria Guaíba Baixa por Solicitação 

7 18145 Bresciani da Silva 
Drogaria Ltda Farmácia Tri Popular Drogaria Boqueirão 

do Leão Baixa por Solicitação 

8 17428 Maria Rosilei Teixeira 
Voss Rede Tchê Farmácias Drogaria Morro Redondo Baixa por Solicitação 

9 24579 Mônica Dalla Corte ME Medicamos Drogaria Garibaldi Baixa por Solicitação 

10 25013 Raineri Duarte Model 
Eireli - ME Agafarma Drogaria Balneário 

Pinhal Baixa por Solicitação 

11 18809 Alexandre Machado de 
Lima Farmácia Santa Luzia Drogaria Capão da 

Canoa Baixa por Solicitação 

12 25298 Motta & Gewehr Ltda ME Farmácia Três de Maio Drogaria Três de Maio Baixa por Solicitação 
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13 24858 Weinert Farmácias Ltda Não informado Drogaria Santo Ângelo Baixa por Solicitação 

14 16753 Tortelli Comércio de 
Medicamentos Ltda ME Drogaria Vida e Saúde Drogaria Jacutinga Baixa por Solicitação 

15 10728 Glenio Rogério Barbosa Lab. Santa Lúcia Laboratório de 
Análises Clínicas 

Santa Bárbara do 
Sul Baixa por Solicitação 

16 15980 Laboratório Análise Ltda Laboratório Análise Posto de Coleta Panambi Baixa por Solicitação 
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ANEXO 3 
 
05 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS: 
 
5.1 – Estabelecimentos funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS: 
 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
802/2018 V-25327 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, trata-se de uma distribuidora de outros produtos exceto medicamentos, produtos para saúde. O fiscal 
registrou no auto de infração nº 45.434 a ausência de diretor técnico. No momento da inspeção o gerente 

Alan informou que presta assistência na empresa a farmacêutica (1-6556) e que a mesma estava num 
curso. Já na defesa o estabelecimento alega que a farmacêutica estava ausente devido ao atestado, em 

anexo. O estabelecimento está funcionando sem diretor técnico faz 4 meses e meio (contrato anterior 
apresentado no CRFRS era válido até 31/12/2017). Não há protocolo tramitando junto ao CRFRS referente 
a solicitação de direção técnica. Observo que o estabelecimento é primário. 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 Federal 3.820/60, observando ainda os termos da deliberação de Plenária nº 

1.511/16 do CRFRS. 
 

- R$ 2.392,94 Alberi Feltrin 

2 Processo 
1066/2018 V-535511 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento Marciliana Fraccanabbia Trevisan, trata-se de uma drogaria. A empresa declara ao 

CRFRS funcionar das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00, sendo fiscalizada às 12:53 horas e estava 
aberta, em funcionamento, com atendimento ao público. Portanto, funcionando fora do horário declarado ao 

CRFRS e não havia farmacêutico presente no momento da fiscalização, estava funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRFRS desde 28/02/2018 (2 meses e meio), não existe protocolo tramitando ao CRFRS. 
Empresa perfil 5. Em sua defesa, o estabelecimento alega que estavam enfrentando dificuldades na busca 
por profissionais farmacêuticos. Desde 23/08/2018 possui diretor técnico, empresa primária. Assim, 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 nº 3.820/1960, c/c Lei 13021/14, art. 6º, inciso I. Tendo em vista a 

seguinte irregularidade: funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS. 
 

- R$ 1.794,70 Alberi Feltrin 

3 Processo 
1100/2018 V-5507 

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

pois, o estabelecimento Hospital Municipal de Passo Fundo, em sua defesa, alega que estavam 
enfrentando dificuldades na busca por profissionais farmacêuticos. Desde 04/04/2018 possui diretor técnico. 
Estabelecimento perfil 5, reincidente, processo transitado em julgado 623/2016. 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 3.820/1960, observando ainda os termos da deliberação de Plenária nº 1.511/16 

do CRFRS. 
 

- R$ 7.178,82 Alberi Feltrin 
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4 Processo 
1532/2018 V-23680 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS desde 17/06/2018, a 
inspeção realizada dia 20/07/2018, portanto há mais de 30 dias em desacordo com a legislação vigente. 
Trata-se de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração nº 44.883. Não há protocolo tramitando 

junto ao CRFRS nesta data. Em sua defesa a empresa alega dificuldades na contratação de farmacêutico. 
Sem ter diretor técnico ainda realizava movimentação do SNGPC com a senha do último DT desligado. 

Estabelecimento reincidente com processo transitado em julgado: 2954/2014 e processos em tramitação 
2223/2017, 2530/2017, 3138/2018 e 283/2018. Assim, por ser reincidente, 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 3.820/1960 c/c Lei 13021/14, art. 6º, inc I. 

 

- R$ 7.178,82 Alberi Feltrin 

5 Processo 
1569/2018 V-8234 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico por mais de 30 dias em desacordo com a 
legislação vigente. Trata-se de da drogaria Tupandi (Agafarma). O fiscal registrou no auto de infração nº 

46.588 que estava sem diretor técnico. No momento da inspeção o fiscal foi recebido pela farmacêutica (1-
18777) que informa que começou a trabalhar no dia da fiscalização, relata também que a farmácia não 

estava funcionando por que estava em obra. Em sua defesa, a empresa alega dificuldades na contratação 
de farmacêuticos, anexa anúncios. Possui diretor técnico desde a data da inspeção, mas não protocolo 

solicitando DT. Empresa perfil 5, estabelecimento reincidente em processos transitados em julgado: 
566/2014, 1444/2014, 1892/2014, 2701/2014 e 2652/2015. Portanto, por ser reincidente, 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 3.820/1960 c/c Lei 13021/14, art. 6º, inc I. 

 

- R$ 7.178,82 Alberi Feltrin 

6 Processo 
1633/2018 V-23885 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS desde 02/07/2018, a 
inspeção foi realizada dia 21/08/2018, portanto, há mais de 30 dias em desacordo com a legislação vigente. 

Trata-se de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração nº 43.562. Não há protocolo tramitando 
junto ao CRFRS nesta data. Em sua defesa a empresa alega dificuldades na contratação de farmacêutico. 
Estabelecimento reincidente com processos transitados em julgado: 1797/2015 e 953/2017. Assim, por ser 

reincidente, 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 3.820/1960 c/c Lei 13021/2014, art. 6º, inc I. 

 

- R$ 7.178,82 Alberi Feltrin 

7 Processo 
1677/2018 V-24819 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS desde 22/03/2018, a 
inspeção foi realizada dia 06/08/2018, portanto há mais de 30 dias em desacordo com a legislação vigente. 

Trata-se de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração nº 46.652. Não há protocolo tramitando 
junto ao CRFRS nesta data. Em sua defesa, a empresa alega dificuldades na contratação de farmacêutico. 

Assim, por ser primário, 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 nº 3.820/1960 c/c Lei 13021/14, art. 

6º, inc I. 
 

- R$ 3.589,41 Alberi Feltrin 
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8 Processo 
1683/2018 V-11453 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS desde 17/06/2018, a 
inspeção realizada dia 04/07/2018, portanto há mais de 30 dias em desacordo com a legislação vigente. 

Trata-se de uma drogaria localizada em passo fundo. O fiscal registrou no auto de infração nº 46.658. Não 
há protocolo tramitando junto ao CRFRS nesta data. O fiscal foi recebido pela farmacêutica (1-6433). 

Verifico o descumprimento do código de ética da farmacêutica (1-6433) por ter vínculo com a PJ 24857 em 
Lagoa Vermelha, onde deveria estar prestando assistência técnica conforme horário declarado ao CRFRS. 
Empresa reincidente. Processos transitados em julgado: 3080/2010 e processos tramitando: 3141/2017 e 

1301/2018. Portanto, por ser reincidente, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,18, uma vez que 
restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 c/c Lei 

13021/14, art 6º, inc I. 
 

- R$ 7.178,18 Alberi Feltrin 

9 Processo 
1691/2018 V-23680 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS desde 17/06/2018, a 
inspeção foi realizada dia 27/08/2018, portanto, há mais de 30 dias em desacordo com a legislação vigente. 

Trata-se de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração nº 46.666. Não há protocolo tramitando 
junto ao CRFRS nesta data. Empresa perfil 4 e reincidente. Processos transitado em julgado: 2954/2014 e 

processos tramitando: 2223/2017, 2530/2017, 3138/2017, 283/2018 e 1532/2018. Assim, por ser 
reincidente, 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 3.820/1960 c/c Lei 13021/14, art 6º, inc I. 

 

- R$ 7.178,82 
 Alberi Feltrin 

10 Processo 
1709/2018 V-16792 

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

estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS desde 03/08/2018, a inspeção 
realizada dia 06/09/2018, portanto há mais de 30 dias em desacordo com a legislação vigente. Trata-se de 
uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração nº 46.104. Até a data da inspeção, não havia protocolo 

tramitando junto ao CRFRS referente à solicitação de direção técnica. Empresa perfil 5 e reincidente. 
Processos transitados em julgado antes da infração: 798/2012, 1607/2013, 1084/2014, 2654/2014 e 

318/2015. Portanto, por ser reincidente, 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 3.820/1960 c/c Lei 

13021/14, art 6º, inc I. 
 

- R$ 7.178,82 Alberi Feltrin 

11 Processo 
1712/2018 V-13032 

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

pois o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS desde 15/12/2017, a 
inspeção realizada dia 05/09/2018, portanto há mais de 30 dias em desacordo com a legislação vigente. 
Trata-se de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração nº 46.093. Recebido pelo proprietário e 

técnico de farmácia. Empresa perfil 5 e reincidente. Processos tramitando: 293/2018 e 1195/2018. Portanto, 
por ser reincidente, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,18, uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 c/c Lei 13021/14, art 6º, inc I. 
 

- R$ 7.178,82 Alberi Feltrin 
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12 Processo 
1731/2018 V-1915 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS desde 25/07/2018, a 
inspeção foi realizada dia 11/09/2018, portanto há mais de 30 dias em desacordo com a legislação vigente. 

Trata-se de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração nº 46.629. Até a data da inspeção, não 
havia protocolo tramitando junto ao CRFRS referente à solicitação de direção técnica. A empresa alega em 

sua defesa que, no momento da inspeção, estava contando com a farmacêutica (I-7496), conforme 
assinatura no auto de infração, porém não tem registro desta profissional junto ao CRFRS, que esteja 

prestando assistência farmacêutica para essa empresa. Empresa perfil 5 e reincidente. Processos 
transitados em julgados antes da infração: 243/2013, 698/2015, 1940/2015, 2720/2015, 1352/2016, 

2026/2016, 2671/2016, 1022/2017. Assim, por ser reincidente, 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 

3.820/1960 c/c Lei 13021/14, art 6º, inc I. 
 

- R$ 7.178,82 Alberi Feltrin 

13 Processo 
1743/2018 V-24935 

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

pois, o estabelecimento Gplog – Gestão de Projetos Logísticos Ltda., com atividade de transporte de 
medicamentos e correlatos. O fiscal registrou no auto de infração nº 46.069 que a empresa estava 

funcionando sem diretor técnico desde 10/11/2017, junto ao CRFRS, portanto, há mais de 1 ano e 2 meses. 
Até a data da inspeção, não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS referente à solicitação de direção 
técnica. Em sua defesa, o estabelecimento alega que a farmacêutica saiu em licença maternidade e desde 

então suspenderam às atividades de transporte. Empresa perfil 5. Reincidente em processos em 
tramitação: 3188/2017 e 938/2018. 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 nº 3.820/1960. 
 

- R$ 3.589,41 Alberi Feltrin 

14 Processo 
1745/2018 V-9894 

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

pois, trata-se de uma farmácia, Bulla Manipulação. O fiscal registrou no auto de infração nº 46.071 sem 
diretor técnico a mais de 30 dias. Na inspeção foi possível verificar uma estagiária de farmácia e mais uma 
funcionária paramentadas e manipulando em uma capela de exaustão (com registro fotográfico), portanto 
realizando atividade privativa sem a presença de farmacêutico. A empresa está funcionando sem diretor 
técnico desde 31/08/2018, auto de infração em 12/09/2018, portanto, a menos de 30 dias, entretanto, foi 

constatada realização de atividade privativa sem presença de farmacêutico. Em sua defesa o 
estabelecimento alega que a farmacêutica acompanhou o início da manipulação, tendo saído para almoçar 

e retornado para entrega do produto acabado. A versão da farmacêutica (1-3385) que está no auto de 
infração diz que, ela estava em outra farmácia, da qual também é proprietária, pois a VISA, ficou de 

inspecionar essa farmácia e ela estava esperando. Estabelecimento reincidente com processos transitados 
em julgado: 2386/2016. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou 
comprovada a infração ao dispositivo art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 observados ainda os 

termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/2016. 
 

- R$ 7.178,82 Alberi Feltrin 
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15 Processo 
1747/2018 V-23551 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico desde 06/08/2018, a inspeção foi realizada 

dia 12/09/2018, portanto há mais de 30 dias em desacordo com a legislação vigente. Trata-se de uma 
drogaria. O fiscal registrou no auto de infração nº 46.073. Até a data da inspeção, não havia protocolo 

tramitando junto ao CRFRS referente à solicitação de direção técnica. A empresa alega em sua defesa ter 
se desligado da direção técnica para que pudesse dar mais atenção à parte administrativa. Empresa perfil 5 
e reincidente. Processo transitado em julgados antes da infração: 117/2015. Portanto, por ser reincidente, 

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 3.820/1960 c/c Lei 13021/14, art 6º, inc I. 

 

- R$ 5.982,35 Alberi Feltrin 

16 Processo 
1767/2018 V-7478 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico desde 08/08/2017 e sem assistente técnico 
de 19/09/2017, a inspeção foi realizada dia 12/09/2018, portanto, há mais de 364 dias em desacordo com a 
legislação vigente. Trata-se de uma drogaria. O fiscal registrou no auto de infração nº 46.692. Até a data da 

inspeção, não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS referente à solicitação de direção técnica. A 
empresa alega em sua defesa que, embora não houvesse farmacêutico presente no momento da inspeção, 

não houve comercialização de medicamentos controlados. Empresa perfil 5 e reincidente. Processos 
transitados em julgados antes da infração: 547/2013, 652/2014, 937/2014, 2046/2015, 18/2017, 398/2017, 
1251/2017. Assim, por ser reincidente, 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 3.820/1960 c/c Lei 
13021/14, art. 6º, inc I. 

 

- R$ 7.178,82 Alberi Feltrin 

17 Processo 
1770/2018 V-4898 

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

pois, o estabelecimento farmácia privativa equivalente de unidade hospitalar – Superintendência dos 
Serviços Penitenciários, está há mais de 30 dias sem diretor técnico junto ao CRFRS desde 30/05/2018. O 

fiscal foi recebido pela farmacêutica (1-8260) que trabalha das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:30, 
atendendo na farmácia e na central de abastecimento farmacêutico da Susepe, o estabelecimento atende 
prescrições médicas das 08:00 às 22:00, portanto, faltando assistência farmacêutica das 17:30 às 22:00, 

além do acumulo de função da farmacêutica. Na fiscalização anterior já tinha alertado sobre as 
irregularidades existentes no estabelecimento e nada foi feito para evitar esses problemas. Em sua defesa, 
o estabelecimento alega que a farmacêutica (1-8260) é responsável pelos setores da farmácia. Não acolho 
a defesa e por estar quase 4 meses sem diretor técnico e dispensando medicamentos inclusive da Portaria 
344/98, sem a devida assistência farmacêutica. Empresa perfil 5, reincidente. 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 nº 3.820/1960 c/c Lei 13021/14, art. 6º inc. I. 

 

- R$ 3.589,41 Alberi Feltrin 
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18 Processo 
1773/2018 V-19616 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico desde 08/04/2018, portanto há mais de 30 
dias em desacordo com a legislação vigente. Trata-se de uma farmácia Farmavida. O fiscal registrou no 
auto de infração nº 46.401 que estava sem diretor técnico. No momento da inspeção, o fiscal foi recebido 

pelo farmacêutico (1-12210). Até a data da inspeção, não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS 
referente à solicitação de direção técnica. A empresa alega em sua defesa que está com dificuldade na 
contratação de farmacêutico, o assistente técnico assumiu a demanda farmacêutica da empresa. Não 

acolho a defesa, pois, podia ter colocado o farmacêutico (1-12210) como diretor técnico e não o fez, ficando 
6 meses sem diretor técnico e mais o referido farmacêutico, é assistente técnico somente das 11:35 às 

12:30. Empresa perfil 5 e reincidente. Portanto, por ser reincidente, 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 3.820/1960 c/c Lei 13021/14, art 6º, inc I. 
 

- R$ 7.178,82 Alberi Feltrin 

19 Processo 
1801/2018 V-24541 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, trata-se de uma transportadora de medicamentos. O fiscal registrou no auto de infração nº 46.853 que 

estava sem diretor técnico por mais de 30 dias. A empresa está funcionando sem diretor técnico desde 
21/05/18, portanto há mais de 120 dias. Não há protocolo de solicitação de direção técnica tramitando junto 
ao CRFRS. Em sua defesa, o estabelecimento alega que prestam serviços para Dimed S/A Distribuidora de 
Medicamentos e que não houve descumprimento da legislação, pois, os serviços estavam sendo realizados 
e supervisionados pelos farmacêuticos da empresa contratante. Entendo que cada transportadora deve ter 

seu diretor técnico e por isso não acolho a defesa do estabelecimento e por ser primária, aplico a menor 
multa possível. 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 Federal 3.820/60. 
 

- R$ 1.794,70 Alberi Feltrin 

20 Processo 
814/2018 V-25116 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento deste processo, pois, trata-
se de uma farmácia, D’Pharma Manipulação e drogaria. O fiscal registrou no auto de infração nº 45.670 que 

estava sem diretor técnico há mais de 30 dias. Na defesa o estabelecimento alega que possuía protocolo 
de solicitação de direção técnica desde 04/06/2018. Foi justificado que a farmacêutica (1- 17087) estava 
ausente por motivo de consulta médica, conforme atestado em anexo. Realmente possuía um protocolo 
265405 de 06/04/2018 solicitando a direção técnica que foi deferido em 15/05/2018 depois do auto de 
infração que foi em 09/05/2018. Foi comprovado pelo fiscal que o laboratório de manipulação estava 

fechado no ato da fiscalização e também foi anexado atestado médico da farmacêutica (1-17087). Portanto, 
sugiro o arquivamento deste processo. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 
 

OBS: Havia 
farmacêutico 
presente na 

inspeção “não se 
aplica”. 

Arquivar Alberi Feltrin 
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21 Processo 
1596/2018 V-22647 

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

principio da razoabilidade, pois, no termo de inspeção nº 863126 do estabelecimento com atividade de 
drogaria, consta como diretora técnica a farmacêutica (1-18722), e a proprietária declarou no momento da 
inspeção que a diretora técnica desligou-se 19/08/19, corrigindo a informação em sua defesa para data do 

desligamento 19/07/18, sendo a inspeção em 23/08/2018, com o motivo da autuação “funcionando sem 
diretor técnico junto ao Conselho Regional de Farmácia/Rio Grande do Sul”. Há protocolo relacionado a 

infração datado de 04/10/2018, com o pedido de direção técnica, sendo deferido em 15/10/2018, retroativo 
a 11/10/2018. Possui um histórico de 5 presenças, 3 ausências e 2 ausências com justificativa. Perfil 4. 

Estabelecimento reincidente nos processos com trânsito em julgado antes da presente autuação: 1207/13 e 
250/15, processo com trânsito em julgado após a atuação: 1009/18. 

 

Perfil*: 4 
 

Presenças: - 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
 
 

OBS: Havia 
farmacêutico 

presente em uma 
das inspeções “não 

se aplica”. 

Arquivar Luciana Legg 

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

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1842/2018 V-16427 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico desde 21/07/18, sendo que a 
inspeção ocorreu em 27/09/18, ou seja há mais de 60 dias em desacordo com a legislação vigente. Havia 

farmacêutico no momento da inspeção, porém não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS. A empresa 
é perfil 5 e reincidente em 3 processos anteriores. 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 Aline da 
Cunha 

2 Processo 
2148/2018 V-66 

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

pois, 
o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico desde 30/08/18, sendo que a inspeção 
ocorreu em 13/11/18, ou seja há mais de 60 dias em desacordo com a legislação vigente. O fiscal foi 
recebido pelo gerente, não havia farmacêutica presente no momento da inspeção e nem protocolo de 

solicitação de direção técnica tramitando junto ao CRFRS. A empresa é perfil 5 e reincidente em 7 
processos anteriores. 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 Aline da 
Cunha 
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3 Processo 
2201/2018 V-22463 

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

pois, 
o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico desde 09/04/17, sendo que a inspeção 

ocorreu em 13/11/18, ou seja há mais de 6 meses em desacordo com a legislação vigente. Havia 
farmacêutico no momento da inspeção, porém não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS. A empresa 

é perfil 5 e reincidente em 10 processos anteriores. 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 Aline da 
Cunha 

4 Processo 
2204/2018 V-9897 

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

pois, 
o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico desde 19/09/18, sendo que a inspeção 

ocorreu em 16/11/18, ou seja há quase 60 dias em desacordo com a legislação vigente. Havia farmacêutico 
no momento da inspeção, porém não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS. A empresa é perfil 5 e 

reincidente em 10 processos anteriores. 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 Aline da 
Cunha 

5 Processo 
2206/2018 V-5905 

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

pois, 
o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico desde 10/04/18, sendo que a inspeção 

ocorreu em 16/11/18, ou seja há quase 7 meses em desacordo com a legislação vigente. Além disso, não 
havia farmacêutico no momento da inspeção e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS. A empresa é 
perfil 5 e reincidente em 10 processos anteriores. 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 Aline da 
Cunha 

6 Processo 
2214/2018 V-60 

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

pois, 
o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico desde 01/09/18, sendo que a inspeção 
ocorreu em 19/11/18, ou seja há quase 70 dias em desacordo com a legislação vigente. Além disso, não 
havia farmacêutico no momento da inspeção e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS. A empresa é 
perfil 5 e primária. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 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 Aline da 
Cunha 



 

17 
 

7 Processo 
2215/2018 V-6573 

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

pois, 
o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico desde 19/10/18, sendo que a inspeção 

ocorreu em 19/11/18, ou seja há exatos 30 dias em desacordo com a legislação vigente. Não havia 
farmacêutico no momento da inspeção e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS. A empresa é perfil 5 e 

reincidente em 3 processos anteriores. 
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 Aline da 
Cunha 

8 Processo 
2226/2018 V-17675 

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

pois, 
o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico desde 16/08/18, sendo que a inspeção 

ocorreu em 09/11/18, ou seja há mais de 90 dias em desacordo com a legislação vigente. Além disso, não 
havia farmacêutico no momento da inspeção e nem protocolo tramitando junto ao CRFRS.  Foi constatada 

(registro fotográfico) atividade privativa de profissional farmacêutico. A funcionária estava realizando 
aferição de pressão arterial em paciente. A empresa é perfil 5 e reincidente em 4 processos anteriores. 

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 Aline da 
Cunha 

9 Processo 
2243/2018 V-16792 

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

pois, 
o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico desde 03/08/18, sendo que a inspeção 

ocorreu em 08/11/18, ou seja há mais de 90 dias em desacordo com a legislação vigente. Havia 
farmacêutico no momento da inspeção, porém não havia protocolo tramitando junto ao CRFRS. A empresa 

é perfil 5 e reincidente em 5 processos anteriores. 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 Aline da 
Cunha 

10 Processo 
2153/2018 V-536646 

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

a inspeção ocorreu em 06/11/18 e desde 30/9/18 a farmacêutica desligou-se da empresa, ou seja há 37 
dias. Entretanto, desde 01/11/18 outra profissional está trabalhando na empresa, conforme registro de 

admissão apresentado onde consta a admissão da profissional 01/11/18, entretanto não havia protocolo 
tramitando junto ao CRFRS. 

 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Aline da 
Cunha 
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11 Processo 
2155/2018 V-18413 

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

a inspeção ocorreu em 06/11/18 e desde 30/9/18 a farmacêutica desligou-se da empresa, ou seja há 37 
dias. Entretanto, desde 01/11/18 outra profissional está trabalhando na empresa, conforme registro de 

admissão apresentado onde consta a admissão da profissional 01/11/18, entretanto não havia protocolo 
tramitando junto ao CRFRS. Foi protocolada a solicitação de direção técnica da farmacêutica no dia 

seguinte ao da inspeção. O estabelecimento é perfil 4. 
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar Aline da 
Cunha 

12 Processo 
2156/2018 V-535437 

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

a inspeção ocorreu em 06/11/18 e desde 26/9/18 a empresa está funcionando sem responsável técnico. 
Havia farmacêutica presente no momento da inspeção e protocolo tramitando junto ao CRFRS, porém com 

pendências. A empresa é perfil 5 e primária. 
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Aline da 
Cunha 

13 Processo 
1893/2018 V-17698 

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

pois, o estabelecimento com atividade de distribuidora de outros produtos, exceto medicamentos e 
saneantes domissanitários, estava funcionando sem diretor técnico junto ao Conselho Regional de 

Farmácia / Rio Grande do Sul desde 27/03/18, sendo a inspeção em 17/09/18, não havendo protocolo 
relacionado à infração verificada. Em sua defesa alega que possui como responsável técnico o engenheiro 

CREA 107218 e que perante o CREA e órgão sanitário, entende-se não haver a necessidade de uma 
segunda responsabilidade técnica, porém não junta documento que comprove a responsabilidade técnica e 
nem o registro da empresa junto ao CREA e não há protocolo relacionado à infração contatada e nem com 
solicitação de baixa da empresa até o momento da inspeção. Estabelecimento primário. Assim, proponho a 

aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, menor valor possível, uma vez que restou comprovada a 
infração ao disposto art. 24, § único, da Lei 3.820/60. 

 

- R$ 1.794,70 Luciana Legg 
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14 Processo 
2073/2018 V-18145 

 
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 sem 

diretor técnico registrado junto ao CRFRS desde 14/08/18, e não havia farmacêutico presente no momento 
da inspeção, dia 19/10/18, nem protocolo relacionado à infração apurada. Em sua defesa o estabelecimento 

alega que a farmacêutica afastou-se por licença maternidade e que foram feitas várias tentativas de 
contratação de profissional, sem sucesso, junta print de conversa em aplicativo com a proposta de salário + 
1500,00 de ajuda de custo para a “farmacêutica Paula”, porém não consta a manifestação da farmacêutica 

quanto à oferta. Perfil 1 no momento da inspeção e perfil 5 no momento da análise. Histórico de 8 
presenças, 8 ausências, 1 ausência com afastamento e 1 ausência com justificativa. Estabelecimento 

reincidente, processos transitados em julgado 3171/15 e 2199/16. Assim, proponho a aplicação de multa no 
valor de R$ 7.178,82, único valor possível, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, 
parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados anda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do 

CRFRS. 
 

- R$ 7.178,82 Luciana Legg 

15 Processo 
2094/2018 V-15148 

 
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 sem 

diretor técnico registrado junto ao CRFRS desde 12/04/18, e não havia farmacêutico presente no momento 
da inspeção. Do estabelecimento estava enquadrado como caráter precário conforme Decreto Estadual 

39.544/99, no entanto perdeu tal condição visto que há outra drogaria funcionando no município. Não havia 
protocolo relacionado a infração constatada no momento da inspeção. Em sua defesa o estabelecimento 

alega que há falta de profissionais disponíveis para contratação na região. Perfil 5. Estabelecimento 
reincidente, processos transitados em julgado 966/10 e 244/17 e em tramitação 2359/16, 2957/16, 1876/17, 

2159/17 e 2946/17. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, único valor possível, 
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 CRFRS. 
 

- R$ 7.178,82 Luciana Legg 

16 Processo 
2104/2018 V-10894 

 
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 sem 

diretor técnico registrado junto ao CRFRS desde 17/07/18, e não havia farmacêutico presente no momento 
da inspeção, dia 29/10/18, nem protocolo relacionado à infração apurada o qual foi feito em 31/01/19. Em 

sua defesa o estabelecimento alega que não existem farmacêuticos disponíveis na região, diz que mantém 
a empresa aberta sem comercializar controlados por questão de sobrevivência. Perfil 5. Histórico de 10 

presenças, 11 ausências e 1 ausência com afastamento. Estabelecimento reincidente, processos 
transitados em julgado anteriores a autuação 188/14, 2212/14, 1703/15 e 2726/16 e processo transitado em 

julgado após a autuação 3214/17. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, único 
valor possível, 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 CRFRS. 
 

- R$ 7.178,82 Luciana Legg 

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

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1905/2018 V-25273 

 
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 

04/10/18, sem farmacêutico presente. Funcionária declara que a farmacêutica precisou ausentar-se pois fora 
chamada na escolinha do filho de 4 anos, o mesmo foi alegado na defesa, no entanto não foi juntada 

comprovação do fato alegado. perfil 3. Histórico de 2 presenças e 5 ausências. Estabelecimento primário, 
havendo dois processos em tramitação. Assim, proponho a aplicação do menor valor possível de multa, R$ 

1.196,47, pela primariedade, 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 CRFRS. 

- R$ 1.196,47 Luciana Legg 

2 Processo 
1909/2018 V-19126 

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

pois o estabelecimento com atividade de drogaria, em caráter precário, estava funcionando com atendimento 
ao público no dia 08/10/2018, sem a presença do farmacêutico registrado no CRFRS apenas no período de 
segundas-feiras das 8 às 12hs, sendo seu funcionamento declarado de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 

13h30 às 17h30. Foi flagrada a comercialização de medicamentos sujeitos a controle especial no momento da 
inspeção. No momento da inspeção a informação foi de que o farmacêutico não estava presente por estar de 
atestado, no entanto na defesa juntada o estabelecimento alega que o farmacêutico é policial militar e estaria 
de serviço naquele dia, juntando a escala que confirma a informação, porém não havia afastamento registrado 
no CRFRS, disse também que embora a venda tenha sido feita na manhã, como demonstra o cupom fiscal, a 
entrega somente foi feita à tarde, na presença do farmacêutico, o qual declarou que esteve presente na parte 
da tarde. Não foi juntada comprovação de que a entrega do medicamento tenha sido feita na parte da tarde. 
Perfil 4. Histórico de 4 presenças e 1 ausência. Estabelecimento reincidente, processo transitado em julgado 

917/15. Assim, proponho a aplicação de multa no menor valor possível, R$ 4.785,88, pelo histórico de 
presenças, 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 CRFRS. 
 

- R$ 4.785,88 Luciana Legg 

3 Processo 
1926/2018 V-22631 

 
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 

02/10/2018, sem farmacêutico presente. Em sua defesa, alega que o farmacêutico saiu um pouco mais cedo 
por estar com dor de dente e que tentaria obter uma consulta de emergência com seu dentista, não junta 

comprovação da realização da consulta. Perfil 3. Histórico de 4 presenças e 9 ausências. Estabelecimento 
reincidente, processos transitados em julgado 1414/13, 190/16, 1018/16, 1647/16, 2809/16. Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, único valor possível, 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 CRFRS. 
 

- R$ 7.178,82 Luciana Legg 
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4 Processo 
1897/2018 V-7115 

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

comunicado de afastamento por motivo de férias no momento da inspeção e não foi constatada a existência de 
atividades privativas do farmacêutico. No momento da inspeção, o proprietário declarou que estava 

contratando uma farmacêutica que viria de outro estado. Foram realizadas duas inspeções após a que deu 
origem a este processo, em 14/11/18 e 24/01/19, e havia a referida profissional presente. Perfil 3. Histórico de 
7 presenças, 20 ausências e 7 ausências com afastamento. Estabelecimento reincidente, processo transitado 
em julgado: 981/13, 145/14, 1666/14, 2772/14, 1979/14, 2897/15, 225/16, 2002/16, 2446/16 e 37/17 e mais 5 

processos em tramitação: 1318/17, 3130/17, 284/18, 840/18 e 1269/18. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 4 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 16º 

processo. 
 

Arquivar Luciana Legg 

5 Processo 
1953/2018 V-23235 

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

princípio da legalidade, pois o estabelecimento, com atividade de drogaria, embora tivesse funcionando no dia 
03/10/18, sem farmacêutico presente, em sua defesa comprovou que o farmacêutico pediu demissão no dia 
01/10/18, informando que já não cumpriria seu horário a partir do dia 02/10/18, estando o estabelecimento 

amparado pela legislação, que lhe concede o prazo de 30 dias para que se regularize quanto a esta exigência. 
Há protocolo relacionado a infração datado de 09/10/18, com o pedido de desligamento do farmacêutico, sendo 
deferido em 19/10/18, retroativo a 01/10/18. Possui um histórico de 5 presenças, 4 ausências, 4 ausências com 

afastamento, 2 ausências com justificativa. Perfil 3. Estabelecimento primário há processos em tramitação: 
3335/16, 554/17 e 1675/18. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 1 

 
Primário, 4º 
processo. 

 

Arquivar Luciana Legg 

6 Processo 
1620/2018 V-1871 

 
Não acolho a defesa, pois o estabelecimento estava funcionado sem a presença de Responsável Técnico.  RT 
em defesa informa ter ido para casa, pois seu filho estava passando mal. Não há atestado médico anexado ao 
processo.  Data da inspeção: 23/08/18 às 15:00 horas. Empresa perfil 3. Reincidente. Devido ao histórico de 
ausência de assistência farmacêutica em muitas inspeções, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
4.785,88, 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$ 4.785,88 Rafaela 
Oliveira 

7 Processo 
1838/2018 V-1990 

 
Não acolho a defesa, pois a drogaria estava funcionando sem a presença de Responsável Técnico e houve 

dispensação de produtos controlados pela Portaria 344/98 no momento da inspeção, com registros fotográficos 
anexados ao processo. A defesa não alega as razões da ausência da profissional e nega a dispensação de 

produtos controlados. Data da inspeção: 28/09/2018 às 11:57 horas. Empresa perfil 4. 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 

8 Processo 
1946/2018 V-5859 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois apesar de o farmacêutico ausente  ter declarado seu afastamento para  

a data na qual ocorreu a inspeção, informou como motivo sua folga semanal. O estabelecimento deve contratar 
farmacêutico para cobrir as folgas dos demais. Data da inspeção: 09/10/18 às 11:52 horas. Empresa perfil 3. 

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 
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9 Processo 
1998/2018 V-5028 

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

pois, a empresa estava funcionando sem Responsável Técnico. Data inspeção 29/10/2018 às 13:26 horas. O 
Técnico (Oficial de Farmácia) chegou ao término da inspeção. Empresa perfil 2. Em 26 inspeções, estava 

presente em 11 e ausente em 15. 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 

10 Processo 
1809/2018 V-25151 

 
Acolho a defesa da empresa e solicito o arquivamento deste processo, pois a farmacêutica que estava ausente 

durante a inspeção apresentou atestado de fisioterapia para dor aguda e com horário que coincide com o 
horário da inspeção. Data da inspeção: 12/09/18 às 09:48 horas. Empresa perfil 3. Reincidente. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 

11 Processo 
1810/2018 V-18588 

 
Acolho a defesa da empresa e solicito o arquivamento deste processo pois a farmacêutica proprietária que 

estava ausente durante a inspeção informou em defesa que estava prestando serviço de atenção farmacêutica 
para paciente acamado e cliente de sua drogaria. Anexada receita da medicação comprada pelo paciente que 

estava acamado. Farmacêutica chegou durante a inspeção. Data da inspeção: 13/09/18 às 09:16 horas. 
Estabelecimento perfil 3. Primário. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 2 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 

12 Processo 
1832/2018 V-21687 

 
Acolho a defesa da empresa e solicito o arquivamento deste processo pois, a farmacêutica que estava ausente 

durante a inspeção apresentou em sua defesa atestado médico de afastamento por 2 dias com data que 
coincide com a data da inspeção. Data da inspeção: 13/09/18 às 15:11 horas. Estabelecimento primário. Perfil 

3. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 

13 Processo 
1849/2018 V-13271 

 
Acolho a defesa da empresa e solicito arquivamento deste processo pois,  o estabelecimento que estava 

funcionando sem a presença de Responsável Técnico alega em defesa que a farmacêutica gerente estava no 
banco prestando serviço à farmácia. Anexado comprovante bancário que coincide com o horário e data da 
inspeção. Conforme detalhado em defesa, não houve atividade privativa de farmacêutico na ausência da 

profissional. Empresa perfil 2. Estabelecimento primário. 
 

Perfil*: 2 
 

Presenças: 2 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 1 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 
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14 Processo 
1999/2018 V-9981 

 
Acolho a defesa da empresa e solicito o arquivamento do processo pois, a farmacêutica que estava ausente 
durante a inspeção apresentou atestado médico comprovando o motivo de sua ausência. Estabelecimento 

primário. Empresa perfil 2. Data da inspeção: 30/10/18. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 

15 Processo 
2100/2018 V-11554 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e solicito o arquivamento deste processo, pois a farmacêutica que 

estava ausente durante a inspeção apresentou atestado odontológico de consulta no dia 26/10/18 para o 
período das 11:00 às 12:00 horas. Data da inspeção: 26/10/18 às 11:51 horas. Empresa perfil 3. Reincidente. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 9º 

processo. 
 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 

16 Processo 
2102/2018 V-14360 

 
Acolho a defesa da empresa e solicito o arquivamento deste processo, pois o atendente de farmácia que 
recebeu a fiscal do CRF/RS informou que a farmacêutica estava ausente, pois seu filho estava doente. 

Apresentado e juntado ao processo atestado médico e receita da medicação que a criança utilizou. Data da 
inspeção: 29/10/18 às 17:57 horas. Empresa perfil 2. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças:1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 

17 Processo 
2115/2018 V-18830 

 
Acolho a defesa da empresa  e solicito o  arquivamento deste processo pois,  a farmacêutica se ausentou em 

caráter de urgência por seu filho estar com febre após aplicação de vacinas. A aplicação das vacinas foi 
comprovada por Nota Fiscal anexada ao processo. O estabelecimento apresenta o extrato, bem como o 

histórico de uso do plano de saúde ofertado pela empresa comprovando as inúmeras ausências por motivo de 
consultas dos filhos da profissional farmacêutica. Informa que muitas das consultas coincidem com as datas e 
horários de inspeções anteriores.  Em defesa, o estabelecimento solicita o arquivamento deste processo, ou 

terá que desligar a profissional. Data da inspeção: 05/10/18. Estabelecimento perfil 3 e reincidente. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 5º 

processo. 
 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 
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18 Processo 
2120/2018 V-22226 

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

pois, 
trata-se de uma Unidade Básica de Saúde. A inspeção é realizada em 24 de outubro de 2018 às 11h12min. A 
fiscalização é recebida pela funcionária que informa que o farmacêutico CRF-RS 10.786 presta assessoria ao 

município, entretanto não possui vinculo de contrato com o município e cumpre carga horária das 7:00h as 
9:00h e das 12:00h as 14:00h. Segundo as atendentes desta unidade de saúde o profissional acima citado 
também é proprietário de um laboratório de análises clinicas. Também declara assistência técnica em uma 
drogaria do município situada a Rua Presidente Vargas, 180. A funcionária se negou a assinar o termo de 

inspeção e o auto de infração alegando não ter poderes para assinar algo que não é da sua competência. O 
fiscal verifica dispensação (entrega) de todos os tipos de medicamentos normalmente, inclusive da portaria 

344/98. O ultimo farmacêutico com vinculo a unidade de saúde e junto ao CRF-RS desligou-se em 30/12/16. 
Os medicamentos antimicrobianos e da portaria 344/98 que são dispensados no momento são feitos por 
profissional não farmacêutico. O estabelecimento não possui Responsável Técnico. Na farmácia não há 
farmacêutico presente trabalhando no local. Os medicamentos são disponibilizados aos usuários sem 

orientação farmacêutica. Não há protocolo junto ao CRF/RS vinculado esta irregularidade. Anexo ao processo 
há varias receitas aviadas da portaria 344/98. Justificativa do representante legal da prefeitura: Alega que não 
se trata de uma farmácia, mas um dispensário de medicamentos e que estes não se sujeitam a exigência legal 
da presença de farmacêutico para funcionamento. Recomendo a fiscalização neste estabelecimento com mais 
regularidade e identificar os profissionais que exercem ilegalmente a profissão de farmacêutico neste local e 

que se faça a denuncia aos órgãos competentes. Pelo exposto acima, não acolho a defesa da empresa, 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, c/c a lei 13021/14, art 6º, inc. I. 
 

- R$ 1.794,70 Sérgio de 
Medeiros 

19 Processo 
2182/2018 V-536506 

 
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. Apresenta alvará sanitário 

valido. A inspeção ocorre dia 19/11/18 (segunda-feira) às 11h15min. Declara assistência técnica neste dia da 
semana das 07h30min AS 22h00min. O fiscal é recebido pela gerente que informa que a farmacêutica esta de 
licença saúde desde o dia 11/10/18, portanto a mais de 30 dias. Não há farmacêutico presente no momento da 

inspeção. Segundo a gerente a empresa continua abrindo aos domingos, ou seja, em dia e horário não 
declarado e sem a presença de farmacêutico. Não há protocolo tramitando junto ao CRF/RS relacionado a esta 
contratar outra profissional para substituí-la. Alegam que não ultrapassou 30 dias de afastamento. Pelo exposto 

acima não acolho a defesa, assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.991,17, uma vez que 
restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único da lei 3820/60, c/c a lei 13021/14, art. 8º, 
parágrafo único c/c Art. 6, inc. I da mesma lei, c/c Art. 21, parágrafo único, do anexo I da resolução CFF Nº 

648/17. 
 

- R$ 2.991,17 Sérgio de 
Medeiros 
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20 Processo 
2195/2018 V-13822 

 
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. Apresenta alvará 
sanitário valido. A inspeção ocorre dia 13/11/18 (terça-feira)às13h56min. Declara assistência técnica neste dia 

da semana das 08h30min as12h00min e das 13h30min as 19h00min.Não há farmacêutico presente no 
momento da inspeção.O fiscal é recebido pelo proprietário que liga para a farmacêutica e esta informa que está 

aguardando seu marido para pegar carona e chegar à drogaria. Há histórico de ausências em inspeções 
anteriores. Há um total de oito (8) autuações anteriores pela mesma infração. Não há protocolo tramitando 

junto ao CRF/RS relacionado a esta infração. No termo de inspeção 877078 não há relato de venda de 
antimicrobianos ou medicamentos da portaria 344/98. Na folha 18 deste processo há uma solicitação de baixa 
desta empresa (protocolo: 316188-06) com a baixa homologada em plenária do dia 21/01/19. Justificativa da 

empresa: Alega que a farmacêutica aguardava seu marido para chegar ate a farmácia, pois estava em consulta 
médica. Solicita que o CRF-RS não onere a empresa com qualquer tipo de multa. Pelo exposto acima não 

acolho a defesa, assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, valor este sem margem para 
dosimetria em função das reincidências pela mesma infração, uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto art. 24, parágrafo único da lei 3820/60, c/c a lei 13021/14, art. 8º, parágrafo único c/c Art. 6, inc. I da 

mesma lei, c/c Art. 21, parágrafo único, do anexo I da resolução CFF Nº 648/17. 
 

- R$ 7.178,82 Sérgio de 
Medeiros 

21 Processo 
2203/2018 V-24781 

 
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. Apresenta alvará 
sanitário valido. A inspeção ocorre dia 14/11/18 (quarta-feira) às10h51min. Declara assistência técnica neste 
dia da semana das 09h30min as12h00min e das 14h00min as 19h00min. Não há farmacêutico presente no 
momento da inspeção. O fiscal é recebido pela proprietária que alega que a farmacêutica está ausente por 

motivos de saúde. Há histórico de ausências em inspeções anteriores. Nos últimos 12 meses, em 7 inspeções 
a empresa estava com ausência do profissional em cinco (5). Há um total de cinco (5) autuações anteriores 
pela mesma infração. Em duas inspeções realizadas em conjunto com a VISA local (14/11/17 e 14/10/16) 

varias irregularidades foram constatadas e produtos foram apreendidos. Não há protocolo tramitando junto ao 
CRF/RS relacionado a esta infração. No termo de inspeção 877201 não há relato de venda de antimicrobianos 
ou medicamentos da portaria 344/98. Justificativa da empresa: Alega que a farmacêutica não estava presente 
porque sofreu um trauma no pé na manha do dia da inspeção. Anexo ao processo há um atestado da médica 

CRM 36524 onde recomenda o afastamento por um (1) dia por motivo de doença. Não há nenhum outro 
exame anexo. Pelo exposto acima NÃO acolho a defesa, assim, proponho a aplicação de multa no valor de 

R$7.178,82, valor este sem margem para dosimetria em função das reincidências pela mesma infração, uma 
vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único da lei 3820/60, c/c a lei 13021/14, 

art. 8º, parágrafo único c/c Art. 6, inc. I da mesma lei, c/c Art. 21, parágrafo único, do anexo I da resolução CFF 
Nº 648/17. 

 

- R$ 7.178,82 Sérgio de 
Medeiros 
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22 Processo 
2216/2018 V-25401 

 
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. Apresenta alvará 
sanitário valido. A inspeção ocorre dia 19/11/18 (segunda-feira) às 14h59min. Declara assistência técnica neste 

dia da semana das 09h00min as 12h00min e das 14h00min as 19h00min. Não há farmacêutico presente no 
momento da inspeção. O fiscal é recebido pela Sra. Rita que alega que a farmacêutica está ausente por 

motivos de saúde dela ou de algum familiar. Há histórico de ausências em inspeções anteriores. Nas últimas 
cinco (5) inspeções a empresa estava com ausência do profissional em todas. Não há protocolo tramitando 

junto ao CRF/RS relacionado a esta infração. No termo de inspeção 877344 não há relato de venda de 
antimicrobianos ou medicamentos da portaria 344/98. Justificativa da empresa: Alega que a farmacêutica não 

estava presente porque estava de férias e desconhecia que deveria informar este fato ao CRF-RS. Alega que a 
empresa situa-se em bairro da periferia e que é um local onde acontecem com freqüência tiroteios, toques de 

recolher, discussões e presença de pessoas armadas. Alega que as atendentes nasceram na comunidade e já 
estão adaptadas a esta realidade e não se sentem mais ameaçadas. Entretanto a farmacêutica presenciou 

troca de tiros na frente do estabelecimento e que agora, qualquer barulho lhe causa pânico e abandono do seu 
posto. Solicita ao CRF-RS que ajude a empresa a contratar outro profissional que já tenha vivenciado este tipo 

de realidade e que não sofra no exercício do seu trabalho. Pelo exposto acima e, mesmo lamentando tal 
situação de segurança, não acolho a defesa, assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.196,47, 

sendo este o menor valor possível neste caso, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, 
parágrafo único da lei 3820/60, c/c a lei 13021/14, art. 8º, parágrafo único c/c Art. 6, inc. I da mesma lei, c/c Art. 

21, parágrafo único, do anexo I da resolução CFF Nº 648/17. 
 

- R$ 1.196,47 Sérgio de 
Medeiros 

23 Processo 
2224/2018 V-11400 

 
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. Apresenta alvará 
sanitário valido. A inspeção ocorre dia 08/11/18 (quinta-feira) às 11h32min. Declara assistência técnica neste 
dia da semana das 08h00min as 12h00min e das 13h30min às 19h30min. Não há farmacêutico presente no 
momento da inspeção. O fiscal é recebido pela atendente que alega que o farmacêutico veio trabalhar de 

manha, mas está ausente neste momento porque iria viajar e que informou no acesso restrito. Há comunicado 
de afastamento valido a partir do dia 09/11/19, ou seja, não pode ser considerado para esta data. Há histórico 
de ausências em inspeções anteriores. Nas últimas vinte e quatro (24) inspeções anteriores a empresa estava 

com ausência do profissional em onze (11) sendo uma (01) com afastamento prévio e em dezessete (17) 
estava presente. No termo de inspeção 876368 não há relato de venda de antimicrobianos ou medicamentos 
da portaria 344/98. Justificativa da empresa: Alega que o farmacêutico não estava presente porque estava no 
escritório a menos de 500 metros da farmácia tratando de documentação de troca de razão social da empresa 
e da troca de responsável técnico da farmácia. Pelo exposto acima e, não acolho a defesa, assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$1.196,47, sendo este o menor valor possível neste caso, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único da lei 3820/60, c/c a lei 13021/14, art. 8º, parágrafo 

único c/c Art. 6, inc. I da mesma lei, c/c Art. 21, parágrafo único, do anexo I da resolução CFF Nº 648/17. 
 

- R$ 1.196,47 Sérgio de 
Medeiros 
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24 Processo 
2225/2018 V-24792 

 
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. Apresenta alvará 
sanitário valido. A inspeção ocorre dia 08/11/18 (quinta-feira) às 14h47min. Declara assistência técnica neste 
dia da semana das 08h30min as 12h00min e das 13h30min às 19h30min. Não há farmacêutico presente no 
momento da inspeção. O fiscal é recebido pelo funcionário que alega que o farmacêutico está ausente por 
motivos de atraso no turno da tarde. Há histórico de ausências em inspeções anteriores. Nos últimos 12 

meses, em nove (9) inspeções a empresa estava com ausência do profissional em seis (6). Há um total de seis 
(6) autuações anteriores pela mesma infração e 1 por estar aberta em horário não declarado. Não há protocolo 
tramitando junto ao CRF/RS relacionado a esta infração. No termo de inspeção 876375 não há relato de venda 

de antimicrobianos ou medicamentos da portaria 344/98. Justificativa da empresa: Alega que a farmacêutica 
não estava presente porque estava tratando de assuntos particulares. Solicita que o CRF-RS lhe perdoe deste 

auto de infração numero 43596. Pelo exposto acima não acolho a defesa, assim, proponho a aplicação de 
multa no valor de R$ 7.178,82, valor este sem margem para dosimetria em função das reincidências pela 
mesma infração, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único da lei 

3820/60, c/c a lei 13021/14, art. 8º, parágrafo único c/c Art. 6, inc. I da mesma lei, c/c Art. 21, parágrafo único, 
do anexo I da resolução CFF Nº 648/17. 

 

- R$ 7.178,82 Sérgio de 
Medeiros 

25 Processo 
2230/2018 V-20793 

 
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. Apresenta alvará 
sanitário valido. A inspeção ocorre dia 28/11/18 (quarta-feira) às 09h10min. Declara assistência técnica neste 
dia da semana das 08h00min as 02h00min e das 03h00min às 05h00min. Não há farmacêutico presente no 

momento da inspeção. Esta só chega a farmácia as 09h53min. O fiscal é recebido pelo sócio proprietário que 
alega que a farmacêutica ainda não havia chegado à farmácia. Há histórico de ausências em inspeções 

anteriores. Nos últimos 12 meses, em dezessete (17) inspeções a empresa estava com ausência do 
profissional em dez (10). Duas (2) ausências com afastamento prévio e quatro (4) com justificativa.  Há um total 

de catorze (14) autuações anteriores. Não há protocolo tramitando junto ao CRF/RS relacionado a esta 
infração. No termo de inspeção 879478 não há relato de venda de antimicrobianos ou medicamentos da 

portaria 344/98 durante a ausência da farmacêutica. Justificativa da empresa: Alega que a farmacêutica estava 
ausente no momento do inicio da inspeção, só chegando depois porque estava em entrevista de emprego no 
hospital Viamão. Anexo há uma declaração do hospital em nome da Psicóloga CRP 07/22376 confirmando a 
entrevista. Pelo exposto acima e considerando o histórico recente de ausências, não acolho a defesa, assim, 

proponho a aplicação de multa no valor de R$7.178,82, valor este sem margem para dosimetria em função das 
reincidências pela mesma infração, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo 

único da lei 3820/60, c/c a lei 13021/14, art. 8º, parágrafo único c/c Art. 6, inc. I da mesma lei, c/c Art. 21, 
parágrafo único, do anexo I da resolução CFF Nº 648/17. 

 

- R$ 7.178,82 Sérgio de 
Medeiros 
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26 Processo 
2238/2018 V-14101 

 
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 NÃO atualizada. Não apresenta 

alvará sanitário valido. A inspeção ocorre dia 14/11/18 (quarta-feira) às 10h48min. Declara assistência técnica 
neste dia da semana das 08h30min às 18h30min. Não há farmacêutico presente no momento da inspeção. O 

fiscal é recebido pela representante legal que alega que o farmacêutico está de férias. Na folha 15 do 
processo, há um longo histórico de ausências em inspeções anteriores. Nas últimas 27 inspeções, em apenas 

sete (7) o profissional estava presente. Existem 16 autuações para esta empresa e todas com a mesma 
irregularidade, ou seja, ausência do profissional quando das inspeções no estabelecimento. Não há protocolo 
tramitando junto ao CRF/RS relacionado a esta infração. Justificativa da empresa: Alega que a farmacêutica 
não estava presente porque estava de férias e esqueceram-se de informar ao CRF-RS. Anexo uma folha de 

pagamento de férias confeccionada pelo escritório da empresa. 
Pelo exposto acima não acolho a defesa, assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, valor 

este sem margem para dosimetria em função das reincidências pela mesma infração, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único da lei 3820/60, c/c a lei 13021/14, art. 8º, parágrafo 

único c/c Art. 6, inc. I da mesma lei, c/c Art. 21, parágrafo único, do anexo I da resolução CFF Nº 648/17. 
 

- R$ 7.178,82 Sérgio de 
Medeiros 

27 Processo 
1892/2018 V-14616 

 
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 validos. O fiscal faz a 
inspeção dia 04/09/18 (terça-feira) às 10h32min. A empresa declara assistência técnica neste dia da semana 

das 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 18h00min. Quem recebe o fiscal, e assina o termo de inspeção 
865517 é a sócia da empresa e informa que a farmacêutica CRF-RS 8023, havia ido à unidade de saúde falar 

com o medico prescritor sobre receituários de forma incorreta. Não há protocolo registrado de afastamento com 
12 horas de antecedência. No termo de inspeção anexo ao processo na folha dois (02) 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 as folha três (03) e onze (11), há copia de ficha ponto onde constato 
assinatura para esta data e horário. Anexo ao processo na folha dez (10) há uma cópia de receita do médico 

com a frase “valida por 3 meses” de medicamento controlado. Justificativa da empresa: Justifica que a 
farmacêutica se ausentou para ir ao posto de saúde e ao hospital, que ficam a 50 metros da farmácia, para 

falar com o médico CRM-RS 37065, pois o mesmo estava expedindo receitas da portaria 344/98 com validade 
para três (3) meses. Alega que a farmacêutica ao retornar ao estabelecimento explicou ao fiscal o motivo da 

ausência e inclusive mostrou a ficha de ponto, mas mesmo assim foi lavrado o auto de infração. Pelo exposto 
acima, acolho a defesa da empresa, uma que não me resta dúvidas que a empresa não contava com 

profissional farmacêutico no momento da inspeção por estar resolvendo problemas relacionados à prescrição 
incorreta. Entretanto solicito a fiscalização manter inspeções mais freqüentes neste estabelecimento para 

verificar a assistência farmacêutica. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 1 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 
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28 Processo 
2119/2018 V-25206 

 
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 validos. O fiscal faz a 
inspeção dia 17/10/18 (quarta-feira) às 10h09min. A empresa declara assistência técnica neste dia da semana 
das 09h00min as 12h00min e das 14h30min as 19h00min. Quem recebe o fiscal, e assina o termo de inspeção 

872822 é a atendente e informa que o farmacêutico CRF-RS 3563, havia ido ao posto de saúde. Não há 
protocolo registrado de afastamento com 12 horas de antecedência. No termo de inspeção anexo ao processo 

na folha dois (02) 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 na folha oito (08) há atestado 
médico do profissional G.G.D., com data valida para o dia e horário da inspeção e com recomendação para 

repouso de 48 horas. Justificativa da empresa: Justifica o farmacêutico se ausentou em função de crise 
hipertensiva e se retirou sem fazer o afastamento prévio. Alega que irá contratar outro profissional para evitar 
outros imprevistos futuros. Pelo exposto acima, acolho a defesa da empresa, uma que não me resta dúvidas 
que a empresa não contava com profissional farmacêutico no momento da inspeção em função de problemas 

de saúde. Entretanto solicito a fiscalização manter inspeções mais freqüentes neste estabelecimento para 
verificar a assistência farmacêutica. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 1 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 

29 Processo 
2133/2018 V-535688 

 
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 validos. O fiscal faz a 
inspeção dia 31/10/18 (quarta-feira) às 15h46min. A empresa declara assistência técnica neste dia da semana 

das 08h00min as 20h00min. Quem recebe o fiscal, e assina o termo de inspeção 875084 é o atendente e 
informa que o farmacêutico CRF-RS 6184, havia ido ao dentista. Não há protocolo registrado de afastamento 

com 12 horas de antecedência. No termo de inspeção anexo ao processo na folha dois (02) 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 na folha doze (12) e treze (13) há atestados odontológicos do 
profissional CRO 17973 com data valida para o dia e horário da inspeção (folha 12). Justificativa da empresa: 

Justifica o farmacêutico se ausentou em função de tratamento odontológico. Pelo exposto acima, acolho a 
defesa da empresa, uma que não me resta dúvidas que a empresa não contava com profissional farmacêutico 
no momento da inspeção em função de problemas de saúde do profissional e justificado neste processo com 
atestado conforme relatado acima. Entretanto solicito a fiscalização manter inspeções mais freqüentes neste 

estabelecimento para verificar a assistência farmacêutica. 
 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 1 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 
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30 Processo 
2147/2018 V-17017 

 
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 validos. O fiscal faz a 
inspeção dia 12/11/18 (segunda-feira) às 11h00min. A empresa declara assistência técnica neste dia da 

semana das 08h00min as 12h00min e das 14h00min às 20h30min. Quem recebe o fiscal, e assina o termo de 
inspeção 876932 é a proprietária que informa que o farmacêutico CRF-RS 1642, havia ido ao medico. Não há 
protocolo registrado de afastamento com 12 horas de antecedência. No termo de inspeção anexo ao processo 

na folha dois (02) 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 na folha oito (08) há atestado 

odontológico do profissional CRO 20681 com data valida para o dia e horário da inspeção, atestando fratura da 
raiz palatina do dente 25, pré-molar superior esquerdo. Justificativa da empresa: Justifica o farmacêutico se 

ausentou em função de acidente odontológico. Alega à folha quatro (04) deste processo que na data de 
12/11/18 um acidente de mastigação, quebrou um dente o que lhe originou intensa dor.   Pelo exposto acima, 

acolho a defesa da empresa, uma que não me resta dúvidas que a empresa não contava com profissional 
farmacêutico no momento da inspeção em função de problemas de saúde do profissional e justificado neste 
processo com atestado conforme relatado acima. Entretanto solicito a fiscalização manter inspeções mais 

freqüentes neste estabelecimento para verificar a assistência farmacêutica. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 5º 

processo. 
 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 

31 Processo 
2232/2018 V-22990 

 
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 validos. O fiscal faz a inspeção dia 

28/11/18 (quarta-feira) às 10h12min. A empresa declara assistência técnica neste dia da semana das 
08h00min as 12h00min e das 13h40min as 17h00min. Quem recebe o fiscal, e assina o termo de inspeção 

879152 é a proprietária e, informa que o farmacêutico CRF-RS 15571, está ausente. Há protocolo registrado de 
afastamento com 12 horas de antecedência. No termo de inspeção anexo ao processo na folha dois (02) não 
constato serviços privativo de farmacêutico. Não há relato no processo de venda de medicamentos da portaria 

344/98, nem de antimicrobianos e o fiscal justifica a infração por haver 109 afastamentos registrados e a 
empresa está no perfil três (3). Justificativa da empresa: Justifica o farmacêutico se ausentou nesta data em 

função de estar fazendo mestrado na ULBRA no curso de genética e toxicologia aplicada. Alega que o 
farmacêutico registrou o afastamento nesta data das 08h00min as 12h00min. Alega que na deliberação da 

plenária 1.588/18, no plano de fiscalização, as empresas onde o profissional registrar o afastamento não terão 
prioridade de fiscalização naquela data e horário. Alega que muitos dos afastamentos aparecem duplicados 
pelo sistema de forma errônea. Alega que quando dos afastamentos declarados, estes sempre são de meio 
período. Alega que os 109 afastamentos alegados pelo fiscal na pagina dois (2) deste processo se referem a 
todas as empresas em que o profissional trabalhou desde 2014. Alega que o farmacêutico realizou diversos 

cursos, de pós-graduação em farmácia clínica inclusive cursos de capacitação realizados pelo CRF-RS, o qual 
foi um dos primeiros alunos a completar o projeto farmacêutico clinico. Alega que a empresa apóia e incentiva 

o profissional se qualificar e que uma imposição de multa restará por acabar com o incentivo. Pelo exposto 
acima, acolho a defesa da empresa, uma que não me resta dúvidas que a empresa não contava com 

profissional farmacêutico no momento da inspeção em função de afastamento previamente protocolado com 12 
horas de antecedência conforme está descrito acima. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar Sérgio de 
Medeiros 

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

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1817/2018 V-5777 

 
Acolho a defesa da empresa e solicito o  arquivamento deste processo pois, a empresa conta com 6 

farmacêuticos contratados para assistência farmacêutica integral. Apresentou cartão ponto dos farmacêuticos 
que estavam ausentes em seu horário de assistência e do outro farmacêutico que chegou 53 minutos depois, 

comprovando que por motivo eventual neste dia houve atraso de um deles e falta justificada da outra 
profissional.  A drogaria ficou sem assistência farmacêutica por apenas 53 minutos que coincidiu com a visita 
da fiscal do CRF/RS. Data da inspeção: 14/09/18 às 15:44 horas. Empresa perfil 1. Estabelecimento primário. 

 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 

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

 PROCESSO CADASTRO  RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2056/2018 V-537440 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento com atividade de posto de coleta, estava funcionando com atendimento ao público 
sem registro válido junto ao CRFRS no dia 19 de Outubro de 2018. Em sua defesa, o estabelecimento pede 
desculpas e se compromete em providenciar o registro, o qual é protocolado em 29/10/18 e homologado na 

plenária do dia 20/11/18. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, único valor possível, 
uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único da Lei 3.820/60 c/c o artigo 22, 

§ único da mesma Lei c/c art. 1º da Lei 6839/80. 
 

 
- R$ 3.589,41 Luciana Legg 

 
 
5.6 – Estabelecimentos funcionando em horário não declarado ao CRF/RS: 
 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1363/2018 V-4768 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado. Fiscal chega às 12:25, sendo que o 

estabelecimento deveria estar fechado entre 12:00-13:30. Não havia farmacêutico presente.  
 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

2 Processo 
1477/2018 V-25360 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Fiscal chegou às 17:58 
sendo que o estabelecimento deveria estar fechado desde às 17:30. Farmacêutico estava presente porém 

legalmente não abona a infração. 
 

- R$ 5.982,35 Tarso 
Bortolini 
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3 Processo 
1766/2018 V-25137 

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

pois, o estabelecimento esta funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Fiscal chegou às 12:23 sendo 
que o estabelecimento declara estar fechado das 12:00 às 14:00h. Não havia farmacêutico presente. 

 

- R$ 1.794,70 
 

Tarso 
Bortolini 

4 Processo 
1784/2018 V-21703 

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

pois, o estabelecimento esta funcionando fora do horário declarado ao CRFRS, aberto no domingo às 14:53h, 
sendo que declara horário somente de segunda a sábado. Não havia farmacêutico presente. 

 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

5 Processo 
2050/2018 V-14649 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS, inspeção às 20:27, 
estabelecimento declara fechar às 18h. Não havia farmacêutico presente no local. 

 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

6 Processo 
2174/2018 V-23505 

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

pois, o estabelecimento esta funcionando fora do horário declarado ao CRFRS, fiscalização domingo às 
14h28min sendo que o estabelecimento declara horário somente de segunda a sábado. Não havia 

farmacêutico. 
 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

7 Processo 
2175/2018 V-8783 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Fiscalização às 14:49 no 

domingo, o estabelecimento declara horário somente de segunda a sábado. Não havia farmacêutico presente. 
 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

8 Processo 
2178/2018 V-25147 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Fiscal chegou às 13:52, 

sendo que o estabelecimento declara estar fechado das 13:00 às 14:50. Não havia farmacêutico presente no 
local. 

  

- R$ 1.794,70 Tarso 
Bortolini 

9 Processo 
2183/2018 V-21915 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Fiscalização às 13:10 
sendo que declara estar fechado entre 12:00 – 14:00h. Não havia farmacêutico presente no local.  

 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

10 Processo 
2185/2018 V-536532 

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

pois, estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Fiscalização às 14:24 de domingo sendo que o 
estabelecimento não declara horário no domingo. Não havia farmacêutico presente. 

  

- R$ 2.991,17 Tarso 
Bortolini 

11 Processo 
2186/2018 V-22125 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Estabelecimento estava aberto às 10:13 do 

domingo sendo que não declara funcionar aos domingos. Não havia farmacêutico presente.  
 

- R$ 5.982,35 Tarso 
Bortolini 
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12 Processo 
2187/2018 V-7917 

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

pois, estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Estabelecimento aberto no domingo às 09:44, 
sendo que não declara horário de funcionamento aos domingos. Não havia farmacêutico.  

 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

13 Processo 
2188/2018 V-5478 

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

pois o estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Estabelecimento aberto às 
09:19 de domingo sendo que não declara horário de funcionamento aos domingos. Não havia farmacêutico 

presente.  
 

- R$ 2.392,94 Tarso 
Bortolini 

14 Processo 
2192/2018 V-24275 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Fiscalização às 13:51, 

sendo que o estabelecimento declara estar fechado das 13:00 às 14:50. Não havia farmacêutico presente. 
 

- R$ 7.178,82 Tarso 
Bortolini 

15 Processo 
2219/2018 V-534562 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Fiscalização às 13:49, 

sendo que o estabelecimento declara estar fechado das 13h até às 14:50h. Não havia farmacêutico presente. 
 

- R$ 1.794,70 
 

Tarso 
Bortolini 

16 Processo 
2220/2018 V-24530 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Fiscalização às 14:18 
sendo que o estabelecimento declara estar fechado das 13h às 14:50. Não havia farmacêutico presente no 

momento da inspeção.  
 

- R$ 2.991,17 Tarso 
Bortolini 

17 Processo 
2227/2018 V-536237 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Inspeção domingo às 
11:17h, sendo que: a empresa só declara funcionar de segunda a sábado. Não havia farmacêutico presente.  

 

- R$ 1.794,70 Tarso 
Bortolini 

18 Processo 
2228/2018 V-536564 

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

pois, estava funcionando fora do horário declarado ao CRFRS. Local é um pronto atendimento municipal com 
6 leitos, declara assistência farmacêutica somente de segunda à sexta. Estava funcionando, no domingo às 
12:24h sem farmacêutico presente. Funcionária declarou ao fiscal que nos finais de semana os contratados 

são dispensados pela enfermagem. 
  

- R$ 1.794,70 Tarso 
Bortolini 

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

 
PROC./REG./ 

RAZ. 
SOCIAL/ 
CIDADE 

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

REVISOR OBSERVAÇÕES DECISÃO DO 
PLENÁRIO 

2 
Processo 
1972/2018 

 
V-537447 

Funcionando 
sem 

assistência 
farmacêutica 

para a 
realização de 

atividade 
privativa de 

farmacêutico 

Maurício 
Schuler Nin 

 
Não acolho a defesa 

apresentada pelo 
estabelecimento e proponho a 

aplicação de penalidade ao 
autuado, pois, o 

estabelecimento, que é uma 
farmácia pública do município de 

Santa Rosa, está funcionando 
sem assistência farmacêutica, 

com o agravante de ter-se 
verificado a realização de 

atividade privativa farmacêutica, 
cito: comercialização de 

medicamento controlado pela 
Portaria 344/98 e RDC 20/2011. 

O estabelecimento foi 
previamente intimado a 

regularizar-se junto ao CRFRS. 
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 específica 

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 no art. 24, 
parágrafo único, da Lei 3.820/60, 
observados ainda os termos da 

Deliberação de Plenária nº 
1.511/16 do CRFRS. 

 

R$ 
2.392,94 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo 

estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado, pois, trata-se de uma 

Unidade Básica de Saúde. A empresa não possui 
registro junto ao CRFRS. Não possui certidão de 

regularidade. Não possui diretor técnico. Não possui 
assistente técnico. Não possui alvará sanitário. A 

inspeção é realizada em 25 de setembro de 2018 às 
10h50min. A fiscalização é recebida por uma técnica 

de enfermagem e é quem assina o termo de 
inspeção e auto de infração. Na farmácia são 

fracionados e dispensados medicamentos 
controlados pela Portaria 344/98 e antibióticos aos 
usuários. Não há assistência farmacêutica para a 

dispensação. São dispensados cerca de cem (100) 
medicamentos nesta farmácia. A dispensação é 
realizada por técnicos de enfermagem e agente 
administrativo. O estabelecimento já havia sido 
intimado anteriormente a regularizar-se junto ao 

CRFRS. Aceitam doações. O fiscal orienta a manter 
os medicamentos controlados no armário. Anexo ao 
processo na página três (03) há fotos onde mostra 

medicamentos no chão dentro de uma caixa de 
papelão. Em cima de arquivos de aço há 

medicamentos controlados, caixas de 
medicamentos com a embalagem violada. Na 

farmácia não há farmacêutico presente trabalhando 
no local. Não há protocolo unto ao CRFRS 

vinculado esta irregularidade. Justificativa do 
Representante Legal da prefeitura: Alega que há em 
construção um novo prédio para a farmácia e que as 

obras estão atrasadas. Alega que dispõem de 17 
UBS, 3 postos avançados e 1 unidade prisional com 
equipes multiprofissionais, inclusive farmacêuticos. 
Alega que possuem laboratório de analises clinicas 

onde há dois profissionais farmacêuticos. 
Hemocentro em que a gerente é farmacêutica. 
Alega que se for aplicada multa, que os valores 

sairão da mesma fonte que adquire os 
medicamentos. Solicita compreensão. Recomendo 

fiscalização neste estabelecimento com mais 
regularidade e identificar os profissionais que 

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

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

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

art. 6º, inc I. 
 

R$ 
2.392,94 - - 
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3 
Processo 
2020/2018 

 
V-537365 

Funcionando 
sem 

assistência 
farmacêutica 

para a 
realização de 

atividade 
privativa de 

farmacêutico 

Maurício 
Schuler Nin 

 
Não acolho a defesa 

apresentada pelo 
estabelecimento e proponho a 

aplicação de penalidade ao 
autuado, pois, o 

estabelecimento, que é uma 
farmácia pública do município 

de Santa Rosa, está 
funcionando sem assistência 

farmacêutica, com o agravante 
de ter-se verificado a 

realização de atividade 
privativa farmacêutica, cito: 

comercialização de 
medicamento controlado pela 

Portaria 344/98 e RDC 
20/2011. O estabelecimento foi 

previamente intimado a 
regularizar-se junto ao CRFRS. 
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 
as providências possíveis. 

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

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

questão específica 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 no art. 24, 
parágrafo único, da Lei 

3.820/60, observados ainda os 
termos da Deliberação de 
Plenária nº 1.511/16 do 

CRFRS. 
 

R$ 
2.392,94 

Sérgio de 
Medeiros 

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

penalidade ao autuado, pois, trata-se de uma 
Unidade Básica de Saúde. A empresa não 

possui registro junto ao CRFRS. Não possui 
certidão de regularidade. Não possui diretor 
técnico. Não possui assistente técnico. Não 

possui alvará sanitário. A inspeção é realizada 
em 24 de Setembro de 2018 às 10h15min. A 

fiscalização é recebida pela por uma técnica de 
enfermagem e é quem assina o termo de 

inspeção e auto de infração. Na farmácia são 
fracionados e dispensados medicamentos 

controlados pela Portaria 344/98 e antibióticos 
aos usuários. Não há assistência farmacêutica 
para a dispensação. São dispensados cerca de 

oitenta (80) medicamentos nesta farmácia. A 
dispensação é realizada por técnicos de 

enfermagem. O estabelecimento já havia sido 
intimado anteriormente a regularizar-se junto ao 
CRFRS. Aceitam doações. Anexo ao processo 

na página três (03) há foto onde mostra 
medicamentos em cima de prateleiras de aço 
encostado na parede. Há uma mesa e cadeira 

que me parece ser um escritório, junto aos 
medicamentos. Na farmácia não há farmacêutico 
presente trabalhando no local. Não há protocolo 
junto ao CRFRS vinculado esta irregularidade. 

Justificativa do Representante Legal da 
prefeitura: Alega que há em construção um novo 

prédio para a farmácia e que as obras estão 
atrasadas. Alega que dispõem de 17 UBS, 3 
postos avançados e 1 unidade prisional com 

equipes multiprofissionais, inclusive 
farmacêuticos. Alega que possuem laboratório 
de analises clinicas onde há dois profissionais 

farmacêuticos. Hemocentro em que a gerente é 
farmacêutica. Alega que se for aplicada multa, os 

valores sairão da mesma fonte que adquire os 
medicamentos. Solicita compreensão. 

Recomendo fiscalização neste estabelecimento 
com mais regularidade e identificar os 

profissionais que exercem ilegalmente a 
profissão de farmacêutico neste local e que se 
faça a denuncia aos órgãos competentes. Pelo 

exposto acima, não acolho a defesa da empresa, 
assim, proponho a aplicação de multa no valor 

de R$ 2.392,94, uma vez que restou comprovada 
a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, 
da Lei 3.820/60, c/c Lei 13021/14, art 6º, inc I. 

R$ 
2.392,94 

 
- - 

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


