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SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - XI/2019 
 

Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 03 de junho de 2019 – 
16h às 20h (término previsto) 

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

CONSELHEIROS FEDERAIS CONVIDADOS: 
Josué Schostack – Efetivo 
William Peres – Suplente 
 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 
Daniela Correa Camacho (Conselheira Suplente) – Afastada 
por motivo de férias 
 
CONVIDADOS: 
Sindifars –  
Sinprofar –   
Anfarmag –  
Sbac –  
Afargs –  
Funcionários – 
Grupos de Trabalho Técnico –  

CONSELHEIROS CONVIDADOS:  
Maria Rozário Bica (Conselheira Suplente) 

 
– PAUTA DA SESSÃO – 

 
 
01 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 16h – 16h05min 
  
02 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 16h05min – 16h10min 
 
03 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 16h10min – 16h55min  
 
04 – HOMOLOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 31/2019: 16h55min – 17h  
 
05 – PROTON: DESLIGAMENTO: 17h – 17h35min 
 
06 – RETROFIT CRF/RS: 17h50min – 19h 
 
07 – COMUNICAÇÕES: 19h – 20h 
07.1 Da Diretoria: 
07.2 Dos Conselheiros Federais: 
07.3 Dos Conselheiros Regionais: 
07.4 Aniversários:  
07.5 Agendas de eventos: de 03 a 17 de Junho de 2019: 
 

1. Aplicação de Vacinas: aspectos legais 
Data: 05 de junho 
Horário: Das 19h15min às 21h 
Local: Pelotas/RS (UCPEL, sala 410c, campus 1 (Rua Gonçalves Chaves, 373, Centro - Pelotas - RS) 
 
2. Palestra – Irregularidades Sanitárias: como evitá-las 
Data: 07 de junho  
Horários: Das 19h às 21h30min 
Local: Camaquã/RS (Av. Sete de Setembro, 239 – Centro) 
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3. Itinerante CRF/RS 
Data: 07 de junho  
Horários: Das 09h às 13h e das 14h30min às 17h30min 
Local: Camaquã/RS (Av. Sete de Setembro, 239 – Centro) 
 
4. Gestão de resultados em três passos: Processos, Pessoas e Conflitos 
Data: 08 de junho  
Horários: Das 09h às 11h30min 
Local: Lajeado/RS - A definir 
 
5. Consultório Farmacêutico: bases legais sanitárias, operação, gestão, marketing e tendências 
Data: 15 de junho 
Horário: Das 08h às 12h e das 13h às 18h 
Local: Sede do CRF/RS (Rua São Nicolau, 1070 - B.Santa Maria Goretti) 
 
6. Qualificação em Acompanhamento Farmacoterapêutico 
Data: 15 de junho 
Horário: Das 09h às 18h 
Local: Lajeado/RS – A definir 
 
7. Aperfeiçoamento Farmacêutico em Interpretação Clinica de Exames Laboratoriais 
Data: 15 de junho 
Horário: Das 09h às 18h 
Local: Santo Ângelo – A definir 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 
 

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

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

 
 

01 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS: 
 

1.1 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico: 
  NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Gabriela Buzatti Cassanego UFSM - Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

1.2 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico – Ad referendum: 
  NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Tawana Oliveira dos Santos  UNP - Universidade Potiguar  Gravataí  

2 Tamara Ramos Maciel UNIPAMPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - 
UNIPAMPA 

São Luiz Gonzaga 

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

1 Rosana Freire de Oliveira FAESF - Faculdade de Ensino Superior de Floriano Arroio Grande 

2 Barbara Cunha Baptista UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas 

3 Lorrane Gabriely Jacinto FIBRA - FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL São Jerônimo 

4 Denise Vieira Ramos FACUNICAMPS - FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS Porto Alegre 

5 Ludmilla Braga Queiroz FASI - FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA Torres 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

1.4 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória – Ad referendum: 
  NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Patrícia Inês Back UFRGS - universidade Federal do Rio Grande do Sul Santa Cruz do Sul 

2 Camile Thayna Minello Paz UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria 

3 Nathany Ramos da Silva Dutra FACER - Faculdade Evangélica de Ceres Imbé 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

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

1 Aline Lilia Santos de Jesus CRF-BA 

2 Rainara Viana da Silva  CRF-AM 

3 Brunna Nayara Braz dos Santos CRF-MG 

4 Joyce Rodrigues Pires CRF-MG 

5 Ivaneide Ferreira Rocha CRF-AM 

6 Alaise Battaglia Batagin CRF-AM 

7 Bianca Santana de Oliveira CRF-BA 

8 Nathallia Vilela Protazio  CRF-SP 

9 Ana Paula Ramalho Sant'Anna CRF-GO 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
1.6 – Inscrição Definitiva de não Farmacêutico – Técnico de Laboratório: 

  NOME ESCOLA MUNICÍPIO 

1  Lucas Rodrigues da Costa SEG - ESCOLA TÉCNICA ALBERT EINSTEIN - SEG  Santa Maria  

2 Larissa Aires dos Santos SEG - ESCOLA TÉCNICA ALBERT EINSTEIN - SEG São Sepé 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 
1.7 – Inscrição Definitiva de não Farmacêutico – Técnico de Laboratório – Ad referendum: 

  NOME ESCOLA MUNICÍPIO 

1 Jéssica Luchtenberg de Carvalho SEG - ESCOLA TÉCNICA ALBERT EINSTEIN - SEG Santa Maria 

2 Vilmar Plates Moreira E.E.TECNICA EM SAUDE NO HOSP.DE CLINICAS POA Porto Alegre 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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1.8 – Reinscrição de não Farmacêutico – Técnico de Laboratório - Ad referendum 
  NOME ESCOLA MUNICÍPIO 

1  Rita de Cássia de Souza Motta E.E.TECNICA EM SAUDE NO HOSP.DE CLINICAS POA Porto Alegre  

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

1.9 – Inscrição Provisória de Farmacêutico: 
  NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Andressa Maiane Santos da Silva 
Amparo 

PIT TEIXEIRA - FACULDADE PITÁGORAS DE TEIXEIRA DE 
FREITAS Ibirapuitã 

2 Samara Miranda de Souza UNIFACS - Universidade Salvador Taquara 

3 Evelly Nandara Miranda Bezerra FMJ - FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO 
NORTE Gravataí 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
1.10– Inscrição Provisória de Farmacêutico – Ad referendum: 

  NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Luiza Morais Borges FAMA - FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS Getúlio Vargas 

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

  NOME CRF DE ORIGEM 

1 Leonildo Brisnevis Costa Maya CRF-CE 

2 Mario Mayk dos Santos CRF-CE 

3 Francisco Maceilson Queiroz do Vale CRF-CE 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
    

1.12 – Inscrição Remida de Farmacêutico: 
  INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 2040 Gladis Maria Hennemann Nova Petrópolis 

2 1135 Mariza Engelmann Mallmann Porto Alegre 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
1.13 – Reinscrição de Farmacêutico: 

  INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 7234 Patrick Wegermann Passo Fundo 

2 9831 Saveni Pazini Giruá 

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

  INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 19083 Camila Almeida da Silva CRF-SC 

2 13266 Alessandra Andrades Castro CRF-BA 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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1.15 – Baixa de Farmacêutico: 
  INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO VOTO RELATOR 

1 I-3431 Adriana Najai Stein Bortolotto Aposentadoria Santa Maria Deferido 

2 I-4604 Rejane Maria Roratto Foletto Não irá exercer a profissão 
farmacêutica Santa Maria Deferido 

3 I-17621 Fabiene Baptista Bittencourt Mudança de país/Intercâmbio Porto Alegre Deferido 

4 I-18265 Mainara Corrêa da Silva sem motivo Porto Alegre Deferido 

5 I-14087 Maria Eugenia Paiva 
Groisman Mudança de país/Intercâmbio Santana do 

Livramento Deferido 

6 517434 Celso Beduhn Beiersdorff sem motivo Pelotas Deferido 

7 I-8034 Debora Poetevin dos Santos Não irá exercer a profissão 
farmacêutica Capão da canoa Deferido 

8 535261 Sheila Porto de Matos Não irá exercer a profissão 
farmacêutica Torres Deferido 

9 I-12640 Juliana Belo Sarturi sem motivo Porto Alegre Deferido 

10 I-17138 Gabriela Tonini Não irá exercer a profissão 
farmacêutica Encantado Deferido 

11 I-8670 Greice Ballardin Miotto 
Buttelli sem motivo São Marcos Deferido 

12 I-11742 Luciano Barbosa sem motivo Porto Alegre Deferido 

13 I-R-1121 José Nunes Machado sem motivo Porto Alegre Deferido 

14 I-342 Heitor Busato Óbito Soledade Deferido 

15 I-13208 Veruska Barbiero Golin Óbito Porto Alegre Deferido 

16 I-8060 Caroline Koehler Hespanha Óbito Porto Alegre Deferido 

17 I-18084 Andriele Pinheiro Pinton sem motivo Santa Maria Deferido 

18 I-2965 Cyntia Isabel Ramos Vivas 
Ponte sem motivo Porto Alegre Deferido 

19 I-14380 Carlos Giovane Alves Acosta Não irá exercer a profissão 
farmacêutica Porto Alegre Deferido 

20 I-17214 Aline dos Santos Vieira sem motivo Porto Alegre Deferido 

21 I-7605 Jerusa Dacanal Dal Ri Mudança de País Santa Cruz do Sul Deferido 

22 I-18385 Luiza Pasa sem motivo Arroio do Tigre Deferido 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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1.16 – Baixa de Farmacêutico por transferência: 
  INSCRIÇÃO NOME CRF DE DESTINO 

1 535244 Paulo Kowalski Ferreira CRF-GO 

2 547830 Dauane da Silva Pereira CRF-GO 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 
 
 

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

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

1 538349 Quimifel Indústria e 
Comércio Eireli Quimifel 

Indústria de 
Saneantes 

Domissanitários 
Porto Alegre Paula Renata Gianotto 

Becker I-15788 

2 538288 Leonardo da Silva 
Borges & Cia Ltda *** Drogaria Ijuí Felipe Kaefer Kuhn I-14901 

3 538252 

Unimed Planalto 
Médio Cooperativa 
de Serv Médicos 

Ltda 

UPA 24h 
Unimed 

Planalto Médio 

Farmácia 
Equiparada à 

Farmácia 
Hospitalar 

Passo Fundo Fernanda Silveira Dutra I-11356 

4 538370 Farmácia Nova 
Pharma Eireli Nova Pharma Drogaria Encruzilhada Alessandra Fagundes da 

Silva 550274 

5 538385 Condomínio Edifício 
Vitra Jardim Europa 

Condomínio 
Vitra Piscina Porto Alegre Luciano Blumm I-9557 

6 538356 Drogaria Marcia 
Ltda Rocafarma Drogaria Roca Sales Celi Maria Zarpelon I-2940 

7 538354 

Associação dos 
funcionários 

públicos do estado 
do Rio grande do 

Sul 

Verte saúde - 
AFPERGS 

Farmácia 
Hospitalar Porto Alegre Maria Cristina Scaravaglioni I-4967 

 
 

  
2.2 – Solicitação de Registro de Empresas – Ad Referendum:  

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

1 538382 
Dimed S.A - 

Distribuidora de 
Medicamentos 

Panvel 
Farmácias Drogaria Santo Antônio 

da Patrulha 

Jandir Ferreira Junior 
 

Aline Barcella Rodrigues 

549420 
 

I-18675 
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2 538287 Christiane Britto 
Fernandes Damati 

Tche Farmacias 
Rio Grande Drogaria Rio Grande Gustavo Souto Damati I-5499 

3 538388 
Comércio de 

Medicamentos 
Brair Ltda 

São João 
Farmácias Drogaria Porto Alegre 

Jorciani Gomes de Jesus 
 

Lauren Chaves Menezes 

548498 
 

I-18071 

4 538204 João C. Scheitt 
Eireli 

Armazém 
Natural Distribuidora São Leopoldo Axana Schwarzbold Ramos I-18565 

5 538366 Morena Nunes da 
Silva Farmacia Brasil Drogaria Pelotas Patricia Konsgen Cunha I-10192 

6 538380 Tais Casiraghi Sabor e Massa Indústria Caxias do Sul Rener de Carvalho Lima I-18852 

7 538397 
PMP Drogaria e 

Comércio de 
Eletrônicos LTDA 

Preço Mais 
Popular Drogaria Santo Antônio 

da Patrulha 
Nathany Ramos da Silva 

Dutra 548669 

8 538297 JPB Indústria 
Química Ltda *** 

Indústria de 
Saneantes 

Domissanitários 
Lajeado Diego Silveira Bertolini I-10495 

9 538408 Raia Drogasil S/A *** Drogaria Canoas 

Loraine Cristina Ferreira 
 

Raphael Jose A. Pimentel 
 

Geane Alves Carvalho 

547934 
 

549905 
 

I-18911 

 
 

2.3 – Solicitação de Reativação de Empresas:  

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

1 24430 Município de 
Catuípe 

UBS Neves 
Catuípe 

Farmácia 
Pública Catuípe André Luiz D. de Souza I-7835 

 
 
  

2.4 – Solicitação de Reativação de Empresas Ad Referendum: 

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

1 18145 Tanafarma Drogaria 
Ltda Tanafarma Drogaria Teutônia 

Daiana Fagundes C. Souza 

Marciéli Aldine Mann 

Tanara Caroline Hennemann 

I-12421 

549970 

I-9258 

2 15700 Luzia Alves de 
Souza Drogasill Drogaria Capão da 

Canoa Guilherme Figueiredo Barros I-14652 
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2.5 - Baixas de Empresas:  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE MOTIVO 

1 536753 Drogaria Dorneles e Dutra 
Ltda Farmacia Avenida Drogaria Alvorada Baixa por Solicitação 

2 19503 
Odonto Tche Com. De 
Prods. E Equip. Odont. 

Ltda - Me 

Odonto Tche Com. De 
Prods. E Equip. Odont. 

Ltda - Me 
Distribuidora Porto Alegre Baixa por Solicitação 

3 23203 Clinica De Fisioterapia 
Rigo Ltda - Me Clinica Rigo Piscina Santa Rosa Baixa por Solicitação 

4 23172 Gabriel Dias Pigatto 
EIRELI ME Farmacia Via Natural Drogaria Camaquã Baixa por Solicitação 

5 22783 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Esteio Baixa por Solicitação 

6 15080 Pharmoderm-Farmacia 
Dermatologica Ltda Mistura Da Terra Farmácia Bagé Baixa por Solicitação 

7 17708 Luzia Alves De Souza Drogassil - Associadas Drogaria Porto Alegre Baixa por Solicitação 

8 25085 Comercio De 
Medicamentos Brair Ltda Sao Joao Farmacias Drogaria São Leopoldo Baixa por Solicitação 

9 525253 
Braun & Braun Comercio 
de Representações Ltda - 

ME 
Make Sul Distribuidora Santa Rosa Baixa por Solicitação 

10 10304 Associação Beneficente 
de Canoas 

Hospital Nossa Senhora 
das Graças 

Laboratório de 
Análises Clínicas Canoas Baixa por Solicitação 

11 25486 Cristhiane Zimmermann 
Ribeiro - Me Pro-Saude Drogaria Torres Baixa por Solicitação 
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ANEXO 3 
 
 
 
03 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS: 
 
 
3.1 – Estabelecimentos funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2336/2018 V-534834 

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

inspeção realizada em 09/11/2018 as 16h17min. A empresa estaria funcionando sem responsável técnico 
desde o dia 15/09/2018, porém foi informado à fiscal que foi contratada uma química (CRQ 05101464) para 

assumir a responsabilidade técnica da distribuidora de alimentos e saneantes, fato este comprovado 
através de copia do requerimento para emissão da 1ª AFT junto ao Conselho Regional de Química da 5ª 
Região. A empresa solicitou baixa junto a este conselho no dia 16/11/2018. Sugiro retornar inspeção para 

verificar dados da certidão de regularidade técnica do outro conselho em questão. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: - 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Suélen Pando 

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

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2378/2018 V-67 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada em 26/11/2018 as 18h09min. A empresa esta funcionando sem assistência técnica 
desde 01/02/2018. Presente a Farmacêutica (CRFRS 1-16670), que informou a fiscal que trabalha no local 
das 8h às 16h20min. A empresa não possui assistência farmacêutica das 13:40h as 14:40h e das 16:20 as 

22h. Na frente da drogaria há uma placa indicando funcionamento 24 horas, porém a mesma declara ao 
CRFRS funcionar de segunda a sábado das 8h as 22h e domingos das 9h as 21h. Não possuía protocolo 

referente a irregularidade apurada. Estabelecimento 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 Suélen Pando 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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3.3 – Estabelecimentos funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS: 
 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2501/2018 V-9860 

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

pois, inspeção realizada em 10/12/2018 as 14h09min. A fiscal foi recebida pela administradora, que 
informou que não há farmacêutico trabalhando no local. A empresa esta funcionando sem responsável 

técnico desde 23/12/2014, portanto há mais de 30 dias, em contrariedade a legislação vigente. O 
estabelecimento alega que possui efetivamente um dispensário de medicamentos e que conforme o art. 15 

da Lei 5991/73, somente farmácias e drogarias estão obrigadas a ter responsável técnico, o que não é o 
caso. Não há protocolo de solicitação de responsabilidade técnica tramitando junto ao CRFRS. 

Estabelecimento reincidente em outros 6 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 
7.178,82 Suélen Pando 

2 Processo 
2503/2018 V-25133 

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

pois, inspeção realizada em 11/12/2018 as 16h47min. A empresa esta funcionando sem Responsável 
Técnico devidamente registrado junto ao CRFRS desde 25/10/2018 e sem assistente técnico desde 
21/06/2018, ou seja, há mais de 30 dias, em contrariedade a legislação vigente. Havia Farmacêutico 

durante a inspeção, porém o mesmo informa ter sido transferido para outra filial, e ainda assim a empresa 
esta sem assistência farmacêutica das 12h00min às 13h e das 16h20min às 23h59min. Estabelecimento 

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 Suélen Pando 

3 Processo 
2519/2018 V-14882 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada em 11/12/2018 as 13h47min. O Estabelecimento declara funcionar de segunda a 

sábado das 8h às 20h. Presente durante a inspeção o Farmacêutico (CRFRS 521508), que informou 
trabalhar no local desde agosto das 11h45minh às 18h. A empresa esta funcionando sem Responsável 
Técnico desde 25/09/2018 e sem assistente técnico desde 04/10/2018, portanto há mais de 30 dias, em 

contrariedade a legislação vigente. Empresa primária. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 
1.794,70 Suélen Pando 

4 Processo 
2548/2018 V-21702 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada em 18/12/2018 às 10h21min. Não havia farmacêutico presente. O estabelecimento 

esta funcionando sem responsável técnico desde 21/09/2018, portanto há mais de 30 dias, em 
contrariedade a legislação vigente. Empresa reincidente. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de 

R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 
3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- R$ 
7.178,82 Suélen Pando 
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5 Processo 
2551/2018 V-3621 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada em 19/12/2018 as 17h12min. O estabelecimento declara funcionar de segunda a 
sexta das 07h30min às 20h30min e sábados das 8h às 20h. Presente a Farmacêutica (CRFRS 1-6815) 

informa que trabalha no local desde janeiro/2018 das 07h30min às 16h. Segundo ela, é a única 
farmacêutica que trabalha no estabelecimento. A empresa esta sem responsável técnico desde 01/11/2017 
e sem assistente técnico desde 08/09/2017, portanto há mais de 30 dias, contrariando a legislação vigente. 

Empresa reincidente em outros 12 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 
7.178,82 Suélen Pando 

6 Processo 
2568/2018 V-10894 

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

pois, inspeção realizada em 18/12/2018 as 09h34min. A empresa esta funcionando sem responsável 
técnico junto ao CRFRS desde 17/07/2018, portanto há mais de 30 dias, em contrariedade a legislação 

vigente. Não havia farmacêutico presente durante a inspeção. Estabelecimento 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 Suélen Pando 

7 Processo 
2515/2018 V-19173 

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

inspeção realizada em 11/12/2018 as 09h17min. A empresa estaria funcionando sem responsável técnico 
desde o dia 01/10/2018, porém estava presente durante a inspeção o farmacêutico (CRFRS 1-7141), que 
informou que comprou a empresa e esta aguardando os documentos da junta comercial para entrar com o 
protocolo de solicitação de averbação da razão social e dos sócios junto ao CRFRS, fato este comprovado 

através de copia do novo contrato social, anexado a este processo, bem como foi protocolado em 
18/12/2018 a solicitação de responsabilidade técnica do referido farmacêutico. O protocolo referente à 

irregularidade apurada foi deferido. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 6º 

processo. 

Arquivar Suélen Pando 

8 Processo 
2565/2018 V-9172 

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

inspeção realizada em 17/12/2018 às 13h34min. A empresa estaria funcionando sem responsável técnico 
desde o dia 05/11/2018, porém estava presente durante a inspeção a farmacêutica (CRFRS 549064), que 

informou trabalhar no local desde 06/12/2018, fato este comprovado através de copia da carteira de 
trabalho da mesma, anexada a este processo, bem como comprovante de postagem da documentação. O 

protocolo referente a irregularidade apurada foi datado em 19/12/2018 e deferido. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º 

processo. 

Arquivar Suélen Pando 

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

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2324/2018 V-3512 

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

pois, o estabelecimento não possui assistente técnico desde 02/10/18, junto ao CRFRS, em inspeção 
realizada dia 26/11/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Havia 

farmacêutica presente durante a inspeção, a qual já fazia parte do quadro de profissionais da empresa. 
Destaco da defesa, que o estabelecimento alega que estava com profissional presente. Assim entendo que 
o estabelecimento não se defendeu em relação à infração apontada, que foi a falta de assistente técnico. 

No somatório dos seguintes fatos verificados: sem assistente por mais de 30 dias; sem protocolo no dia da 
inspeção, opto pela multa. Por ser estabelecimento reincidente em 3 processos, sendo este o quarto, 

possui valor único. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observadas ainda os 

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

- R$ 
7.178,82 Maurício Nin 

2 Processo 
2345/2018 V-328 

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

pois, o estabelecimento não possui assistente técnico desde 15/10/18 junto ao CRFRS, em inspeção 
realizada dia 28/11/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Havia 

farmacêutica presente durante a inspeção, a qual não fazia parte do quadro de profissionais da empresa. 
Destaco da defesa, que o estabelecimento à época, e tampouco estava com vinculo ou protocolo de vinculo 

até o dia da certidão deste processo (25/03/2019). No somatório dos seguintes fatos verificados: sem 
assistente por mais de 30 dias; sem protocolo no dia da inspeção, opto pela multa. Por ser estabelecimento 
reincidente em 5 processos, sendo este o sexto, possui valor único. Assim, proponho a aplicação de multa 
no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, 

da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 
7.178,82 Maurício Nin 

3 Processo 
2352/2018 V-21636 

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

pois, o estabelecimento não possui assistente técnico desde 01/09/18, junto ao CRFRS, em inspeção 
realizada dia 29/11/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Havia 

farmacêutica presente durante a inspeção, a qual já fazia parte do quadro de profissionais da empresa. 
Destaco da defesa, que o estabelecimento alega que haviam profissionais presente. Entendo que o 
estabelecimento não se defendeu corretamente da infração apontada, que foi de falta de assistente 

farmacêutico junto ao CRFRS. De fato, houve protocolo dia 04/12/2018. No somatório dos seguintes fatos 
verificados: sem assistente por mais de 30 dias; sem protocolo no dia da inspeção, opto pela multa. Por ser 

estabelecimento reincidente em 10 processos, sendo este o décimo primeiro, possui valor único. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS.   
 

- R$ 
7.178,82 Maurício Nin 



 

13 
 

4 Processo 
2387/2018 V-25051 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, a empresa não possui assistente técnico desde 18/10/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 

29/11/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Não havia farmacêutico 
presente durante a inspeção. Destaco da defesa, que a empresa alega que não foram comercializados 

medicamentos controlados. No somatório dos seguintes fatos verificados: sem assistente por mais de 30 
dias; sem farmacêutico presente no momento da inspeção; sem protocolo no dia da inspeção, opto pela 

multa. Por ser reincidente em 1 processo, sendo este o segundo. Como o protocolo somente foi 
encaminhado dia 21/03/2019, ou seja, muito tempo além do prazo legal, opto pelo limite superior possível. 

Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração 
ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 
7.178,82 Maurício Nin 

5 Processo 
2388/2018 V-21689 

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

pois, o estabelecimento não possui assistente técnico desde 24/10/18 junto ao CRFRS, em inspeção 
realizada dia 29/11/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Havia 

farmacêutica presente durante a inspeção, a qual já fazia parte do quadro de profissionais da empresa. 
Destaco da defesa, que o estabelecimento alega que haviam profissionais em licença saúde, e que 

estariam promovendo a contratação de profissionais em caráter de urgência, através da elaboração de 
projeto de lei. De fato, houve protocolo dia 27/03/2019. No somatório dos seguintes fatos verificados: sem 

assistente por mais de 30 dias; sem protocolo no dia da inspeção, opto pela multa. Por ser estabelecimento 
primário, sendo este o primeiro processo, possui intervalo de multa possível. Como havia profissional 

presente, opto pelo limite inferior. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, uma vez 
que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda 

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

- R$ 
1.794,70 Maurício Nin 

6 Processo 
2465/2018 V-20980 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, a empresa não possui assistente técnico desde 15/08/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 

09/12/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Não havia farmacêutico 
presente durante a inspeção. Destaco da defesa, que a empresa alega que está tendo dificuldades na 

contratação de profissionais. No somatório dos seguintes fatos verificados: sem assistente por mais de 30 
dias; sem farmacêutico presente no momento da inspeção; sem protocolo no dia da inspeção, opto pela 

multa, que por ser reincidente em 4 processos, sendo este o quinto, possui valor único. Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 7.178, 82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 
24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 

do CRF-RS. 
 

- R$ 7.178, 
82 Maurício Nin 
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7 Processo 
2468/2018 V-22014 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, a empresa não possui assistente técnico desde 19/10/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 

09/12/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Não havia farmacêutico 
presente durante a inspeção. Destaco da defesa, que a empresa alega que estão tendo dificuldades para 
contratar novos profissionais, mas que tem tentado através de anúncios. No somatório dos seguintes fatos 
verificados: sem assistente por mais de 30 dias; sem farmacêutico presente no momento da inspeção; sem 
protocolo no dia da inspeção, opto pela multa, que por ser primário, sendo este o terceiro processo, possui 

valor único. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos 

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

- R$ 
3.589,41 Maurício Nin 

8 Processo 
2471/2018 V-536498 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, a empresa não possui assistente técnico desde 19/10/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 

02/12/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Não havia farmacêutico 
presente durante a inspeção. Destaco da defesa, que a empresa alega que já fora contratada nova 

profissional. De fato, houve deferimento de protocolo retroagindo ao dia 04/12/2018. No somatório dos 
seguintes fatos verificados: sem assistente por mais de 30 dias; sem farmacêutico presente no momento da 

inspeção; sem protocolo no dia da inspeção, opto pela multa. Por ter resolvido a falta de assistência logo 
após à inspeção, e devido ao intervalo de tempo sem assistência não muito alongado, opto pelo limite 

inferior da multa, de estabelecimento primário, sendo este o primeiro processo. Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, 

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

 

- R$ 
1.794,70 Maurício Nin 

9 Processo 
2475/2018 V-12744 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, a empresa não possui assistente técnico desde 29/09/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 
05/12/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Havia farmacêutica presente 
durante a inspeção, a qual já faz parte do quadro de profissionais da empresa. Destaco da defesa, que a 
empresa alega que a profissional presente na inspeção estaria trabalhando em tempo integral, e também 

alega que trocou e-mails com o CRFRS para esclarecimentos. Há e-mails, mas tratam apenas do 
desligamento da profissional anterior. No somatório dos seguintes fatos verificados: sem assistente por 

mais de 30 dias; sem protocolo no dia da inspeção, opto pela multa. Por ser empresa primária, sendo este o 
primeiro processo, possui intervalo de multa possível. Como havia profissional presente, opto pelo limite 

inferior. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou comprovada a 
infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 

de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 
1.794,70 Maurício Nin 
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10 Processo 
2494/2018 V-3280 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, a empresa não possui assistente técnico desde 21/09/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 

10/12/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Não havia farmacêutico 
presente durante a inspeção. Destaco da defesa, que a empresa alega que não foram comercializados 

medicamentos controlados. No somatório dos seguintes fatos verificados: sem assistente por mais de 30 
dias; sem farmacêutico presente no momento da inspeção; sem protocolo no dia da inspeção, opto pela 

multa, que por ser reincidente em 2 processos, sendo este o quarto, possui valor único. Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 7.178, 82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 
24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 

do CRF-RS. 
 

- R$ 
7.178,82 Maurício Nin 

11 Processo 
2497/2018 V-16921 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, a empresa não possui assistente técnico desde 08/11/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 
10/12/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Havia farmacêutico presente 
durante a inspeção, o qual já faz parte do quadro de profissionais da empresa. Destaco da defesa, que a 

empresa alega que havia profissional presente na inspeção. Assim, entendo que a empresa não se 
defendeu especificamente da irregularidade apontada. No somatório dos seguintes fatos verificados: sem 

assistente por mais de 30 dias; sem protocolo no dia da inspeção, opto pela multa. Por ser reincidente em 1 
processo, sendo este o segundo, possui intervalo de multa possível. Como havia profissional presente, opto 

pelo limite inferior possível. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 5.982,35, uma vez que 
restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os 

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

- R$ 
5.982,35 Maurício Nin 

12 Processo 
2522/2018 V-15855 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, a empresa não possui assistente técnico desde 11/05/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 

12/12/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Não havia farmacêutico 
presente durante a inspeção. Destaco da defesa, que a empresa alega que não foram comercializados 

medicamentos controlados. No somatório dos seguintes fatos verificados: sem assistente por mais de 30 
dias; sem farmacêutico presente no momento da inspeção; sem protocolo no dia da inspeção, opto pela 

multa, que por ser reincidente em 10 processos, sendo este o décimo segundo, possui valor único. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178, 82, uma vez que restou comprovada a infração ao 

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

 

- R$ 7.178, 
82 Maurício Nin 

13 Processo 
2578/2018 V-15894 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, a empresa não possui assistente técnico desde 30/10/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 

19/12/18. Não havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Não havia farmacêutico 
presente durante a inspeção. Alegado em defesa, que havia farmacêutica afastada por licença 

maternidade, e que a empresa possuía 4 profissionais vinculados ao estabelecimento. No somatório dos 
seguintes fatos verificados: sem assistente por mais de 30 dias; sem farmacêutico presente no momento da 

inspeção; sem protocolo no dia da inspeção, opto pela multa, que por ser reincidente em 5 processos, 
sendo este o sexto, possui valor único. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178, 82, 

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

 

- R$ 7.178, 
82 Maurício Nin 
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14 Processo 
2311/2018 V-21062 

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

estabelecimento não possui assistente técnico desde 05/08/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 
23/11/18. Havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Haviam dois farmacêuticos 

presentes durante a inspeção, sendo um que já fazia parte do quadro de profissionais da empresa, e o 
outro estava sendo adicionado conforme protocolo. Destaco da defesa, que o estabelecimento alega que 
estava com profissional presente e que já havia protocolizado novo profissional junto ao CRFRS. De fato, 

houve protocolo deferido com data retroativa do dia 03/12/2019. Entendo que neste caso cabe o 
arquivamento, já que a empresa possuía protocolo para se adequar, além de ter sido verificada assistência 

farmacêutica durante a inspeção. Empresa é reincidente em 2 processos. 
 

Perfil*: 5 
  

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: 3 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 

Arquivar Maurício Nin 

15 Processo 
2353/2018 V-24045 

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

estabelecimento não possui assistente técnico desde 11/10/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 
29/11/18. Havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Havia farmacêutica presente 

durante a inspeção, a qual já fazia parte do quadro de profissionais da empresa. Destaco da defesa, que o 
estabelecimento alega que estava com profissional presente e que já havia protocolizado novo profissional 

junto ao CRFRS. De fato, houve protocolo deferido com data retroativa do dia 08/01/2019. Entendo que 
neste caso cabe o arquivamento, já que a empresa possuía protocolo para se adequar, além de ter sido 

verificada assistência farmacêutica durante a inspeção. Empresa é reincidente em 10 processos. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 11º 

processo. 

Arquivar Maurício Nin 

16 Processo 
2476/2018 V-6955 

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

estabelecimento não possui assistente técnico desde 17/10/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 
05/12/18. Havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Havia farmacêutica presente 

durante a inspeção, a qual já fazia parte do quadro de profissionais da empresa. Destaco da defesa, que o 
estabelecimento alega que estava com profissional presente e que já havia protocolizado novo profissional 
junto ao CRFRS. Entendo que neste caso cabe o arquivamento, já que a empresa possuía protocolo para 
se adequar, além de ter sido verificada assistência farmacêutica durante a inspeção. Empresa é primária. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

Arquivar Maurício Nin 

17 Processo 
2574/2018 V-19347 

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

estabelecimento não possui assistente técnico desde 01/11/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 
19/12/18. Havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Havia farmacêutico presente 

durante a inspeção, o qual já fazia parte do quadro de profissionais da empresa. Destaco da defesa, que o 
estabelecimento alega que estava com profissional presente e que já havia protocolizado novo profissional 
junto ao CRFRS. Entendo que neste caso cabe o arquivamento, já que a empresa possuía protocolo para 

se adequar, além de ter sido verificada assistência farmacêutica durante a inspeção. Empresa é reincidente 
em 2 processos. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 4 
Ausências: 1 

Não se aplica: 3 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

OBS: Havia 
farmacêutico 

presente em todas 
as inspeções “não 

se aplica”. 
 

Arquivar Maurício Nin 
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18 Processo 
2575/2018 V-12871 

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

estabelecimento não possui assistente técnico desde 07/11/18 junto ao CRFRS, em inspeção realizada dia 
19/12/18. Havia protocolo vinculado à irregularidade na data da inspeção. Havia farmacêutica presente 

durante a inspeção, a qual já fazia parte do quadro de profissionais da empresa. Destaco da defesa, que o 
estabelecimento alega que estava com profissional presente e que já havia protocolizado novo profissional 
junto ao CRFRS. Entendo que neste caso cabe o arquivamento, já que a empresa possuía protocolo para 

se adequar, além de ter sido verificada assistência farmacêutica durante a inspeção. Empresa é reincidente 
em 7 processos. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 9º 

processo. 

Arquivar Maurício Nin 

19 Processo 
2510/2018 V-5455 

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

pois, inspeção realizada em 10/12/2018 as 12h12min. A fiscal foi recebida pelo farmacêutico (CRFRS 
549120). A empresa esta funcionando sem assistente técnico para o horário das 12h01min as 13h09min e 

das 16h47min às 20h, desde 03/09/2018, portanto há mais de 30 dias, em contrariedade a legislação 
vigente. Não há protocolo de solicitação de assistência técnica tramitando junto ao CRFRS. 

Estabelecimento reincidente em outros 6 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 
7.178,82 Suélen Pando 

20 Processo 
2513/2018 V-5456 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada em 10/12/2018 às 13h23min. A fiscal foi recebida pela gerente que informou que a 
empresa esta em processo de contratação. A empresa esta funcionando sem assistente técnico para todo o 

horário de funcionamento, desde 07/05/2018, portanto há mais de 30 dias, em contrariedade a legislação 
vigente. Não há protocolo de solicitação de assistência técnica tramitando junto ao CRFRS. Não há 

farmacêutico presente no momento da inspeção. Estabelecimento reincidente em outros 7 processos. 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração 

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

 

- R$ 
7.178,82 Suélen Pando 

21 Processo 
2518/2018 V-8927 

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

pois, inspeção realizada em 11/12/2018 as 13h23min. A fiscal foi recebida pelo farmacêutico (CRFRS 1-
17581). A empresa esta funcionando sem assistente técnico para o horário das 13h às 13h40min e das 
18h20min às 19h20min, desde 13/09/2018, portanto há mais de 30 dias, em contrariedade a legislação 

vigente. Não há protocolo de solicitação de assistência técnica tramitando junto ao CRFRS. Na frente da 
drogaria há uma placa indicando funcionamento 24 horas, sendo que a mesma declara ao CRFRS 

funcionar de segunda a sábado das 7h às 22h. Estabelecimento reincidente em outros 7 processos. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao 

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

 

- R$ 
7.178,82 Suélen Pando 
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22 Processo 
2533/2018 V-536566 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada em 13/12/2018 às 12h33min. A fiscal foi recebida pela gerente, que informou que 

estão sem farmacêutico para este horário, mas estão em processo de contratação. A empresa esta 
funcionando sem assistente técnico para o horário das 12h01min às 13h59min e das 18h01min às 21h, 

desde 22/07/2018, portanto há mais de 30 dias, em contrariedade a legislação vigente. Não há protocolo de 
solicitação de assistência técnica tramitando junto ao CRFRS. Não há farmacêutico presente durante a 

inspeção. Estabelecimento primário. 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 3.820/60, observados 

ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 
2.991,17 Suélen Pando 

23 Processo 
2570/2018 V-4588 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada em 19/12/2018 às 16h22min. A fiscal foi recebida pela gerente, que informou que 
não foi contratado farmacêutico ate o momento. A empresa esta funcionando sem assistente técnico desde 

12/11/2018, portanto há mais de 30 dias, em contrariedade a legislação vigente. Não há protocolo de 
solicitação de assistência técnica tramitando junto ao CRFRS. Estabelecimento 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 Suélen Pando 

24 Processo 
2569/2018 V-1622 

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

inspeção realizada em 19/12/2018 as 17h07min. O estabelecimento estaria funcionando sem assistente 
técnico desde o dia 16/11/2018, para o horário das 13h às 19h. Porém estava presente durante a inspeção 
a farmacêutica (CRFRS I-521469), que informou trabalhar no local desde 01/11/2018 no horário das 13h às 

19h, fato este comprovado através de copia do contrato de trabalho, anexado a este processo. Logo o 
estabelecimento não ficou com o serviço descoberto referente a assistência farmacêutica. O protocolo 

referente a irregularidade apurada foi deferido. Estabelecimento primário. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

Arquivar Suélen Pando 

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

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1888/2018 V-22464 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico em desacordo com a legislação 
vigente. Não havia farmacêutico no momento da inspeção, e nem comunicado de afastamento para o dia da 
inspeção que ocorreu em 26/09/18. A farmacêutica anexou ao processo administrativo um atestado médico 

para o período de 25/09/18 a 01/10/18, entretanto só comunicou o afastamento na data posterior à inspeção. 
A empresa é perfil 4 e reincidente em 5 processos anteriores. Acolho o atestado para fins éticos da 

profissional. 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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2 Processo 
1900/2018 V-18810 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem a presença do responsável técnico. Não havia farmacêutico 
no momento da inspeção. A farmacêutica em sua defesa alega estar em atendimento de fisioterapeuta, 
porém não havia comunicado de afastamento para o dia da inspeção. Empresa perfil 3, há histórico de 

ausências (23 inspeções – 8 presenças) 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 

3 Processo 
02/2019 V-21010 

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

pois, o estabelecimento estava funcionado sem a presença do responsável técnico no momento da inspeção. 
Há atestado odontológico justificando a ausência do profissional que justificou estar com dor de dente. Acolho 

o atestado para fins éticos, entretanto pelo fato da empresa ser perfil 3, possuir histórico de ausência (13 
inspeções – 1 presença) e ser reincidente em 10 processos anteriores, opto pelo multa. 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 
19/2019 V-23551 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando sem a presença do responsável técnico em desacordo com a 
legislação vigente. Não havia farmacêutico no momento da inspeção, e nem comunicado de afastamento 
junto ao CRFRS. A empresa é perfil 3 e reincidente em 1 processo anterior. Há histórico de ausência (14 

inspeções – 8 presenças). Acolho o atestado odontológico anexado ao processo como justificativa para fins 
éticos ao profissional. 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 
27/2019 V-5329 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando sem a presença do responsável técnico em desacordo com a 
legislação vigente. Não havia farmacêutico no momento da inspeção, e nem comunicado de afastamento 

junto ao CRFRS para a presente data. A empresa é perfil 3 e reincidente em 1 processo anterior. Há histórico 
de ausência (24 inspeções – 15 presenças). 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 
2543/2018 V-6239 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, no momento da 

inspeção o estabelecimento estava funcionando sem a presença do farmacêutico. No momento da inspeção 
o farmacêutico precisou se ausentar com urgência, pois estava com enxaqueca desde início da manhã e 

precisou ir a uma consulta médica. Além disso, o farmacêutico precisou parar em uma lotérica para realizar 
pagamentos. Em anexo no processo há comprovação da ida ao médico e também a comprovação de ter ido 
na lotérica. Acolho a defesa do profissional. A empresa é perfil 3 e primária, por isso opto pelo arquivamento 

deste processo. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

Arquivar Aline da Cunha 
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7 Processo 
32/2019 V-25273 

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

estava funcionando sem a presença do farmacêutico responsável técnico no momento da inspeção 
(17/01/2019) às 11h06min. Não havia comunicado de afastamento junto ao CRFRS para esta data. A 

farmacêutica justificou-se no processo que precisou levar seu carro na oficina, demorou 25 minutos e ao 
retornar para o estabelecimento chegou a encontrar a fiscal que estava saindo. Há documentação da 

mecânica justificando a ausência. Acolho a defesa e opto pelo arquivamento deste processo por se tratar de 
uma empresa primária. Empresa possui perfil 3 de assistência. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

Arquivar Aline da Cunha 

8 Processo 
2116/2018 V-21746 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem a presença do farmacêutico. Estabelecimento alegou que a 
farmacêutica se atrasou no banco no horário de almoço, porém não apresentou nenhum comprovante 

bancário. 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 Tarso Bortolini 

9 Processo 
2495/2018 V-15423 

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

pois, ao chegar no estabelecimento o fiscal foi informado que o farmacêutico teria ido no laboratório que fica ao 
lado da farmácia. Farmacêutico chegou 4 minutos após o início da inspeção e informou que estava ajudando 

no laboratório de análises clínicas. Na defesa foi informado que o farmacêutico teria ido ao banheiro do 
laboratório, porém como a defesa não condiz com os fatos e narrativas do termo de inspeção, não acolho a 
mesma. 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 Tarso Bortolini 

10 Processo 
2508/2018 V-19737 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento alega atraso no horário de almoço, porém a ausência foi às 14:00 e o retorno do 

farmacêutico deveria ter sido às 13:30h. A inspeção perdurou até às 14:19h e o farmacêutico ainda não havia 
chegado. 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 Tarso Bortolini 

11 Processo 
2018/2018 V-534734 

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

apresentou atestado de óbito de sua tia com data próxima e também atestado médico, devido ao acontecido e 
a seus problemas de saúde não pode estar presente no momento da inspeção. Não havia comunicado de 

afastamento. Ausência registrada às 10h13min. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 
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12 Processo 
2350/2018 V-6580 

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

encontrava-se de atestado médico, conforme documento apresentado pelo estabelecimento. Não havia 
comunicado de afastamento. Ausência registrada às 14h29min. 

 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

13 Processo 
2355/2018 V-25206 

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

que o farmacêutico estava ausente porque estava atendendo chamada de urgência no seu outro ofício. 
Porém, havia no estabelecimento outro farmacêutico lhe substituindo no momento da inspeção. Além disso, o 
farmacêutico chegou durante a inspeção. Não vejo porque prosseguir o processo se havia outro farmacêutico 

no local e o diretor técnico chegou durante a inspeção. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 1 

 
Primário, 2º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

14 Processo 
2449/2018 V-19514 

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

farmacêutico estava ausente, porem tinha ido buscar um medicamento em outra filial e chegou 10 minutos 
após o início da inspeção. Fiscal registrou a ausência do farmacêutico às 16:25h e ele retornou às 16:35h. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 5º 

processo. 
 

Arquivar Tarso Bortolini 

15 Processo 
2461/2018 V-24695 

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

comprovante de comparecimento a unidade de saúde. Estabelecimento alega que a farmacêutica ao chegar a 
farmácia de manhã já não estava se sentindo bem e foi a procura de atendimento. Ausência registrada às 

09h41min. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 3  

Não se aplica: -  
Chegou durante: - 

 
Primário, 2º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 
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16 Processo 
2499/2018 V-16352 

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

estabelecimento estar funcionando sem a presença do farmacêutico, foi apresentado atestado médico que 
comprovou o motivo da ausência. Ausência às 10h56min, não havia comunicado de afastamento. 

 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar Tarso Bortolini 

17 Processo 
2502/2018 V-17329 

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

estabelecimento estar funcionando sem a presença do farmacêutico, havia comunicado de afastamento por 
atividade administrativa para a data, além da farmacêutica apresentar notas fiscais que comprovaram que ela 

estava em Porto Alegre fazendo compras para o estabelecimento. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 1 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar Tarso Bortolini 

18 Processo 
2514/2018 V-18381 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar da farmacêutica 
estar ausente, o estabelecimento comprovou que a mesma teve uma emergência familiar. Seu marido devido 
a um compromisso comprovado com documentação, não pode levar a filha na escola deixando a incumbência 

com a farmacêutica que teve que se ausentar para cumprir a atividade relatada. A farmacêutica chegou 
durante a inspeção. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º 

processo. 
 

Arquivar Tarso Bortolini 

19 Processo 
2516/2018 V-21013 

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

estabelecimento estar funcionando sem a presença do farmacêutico, foi apresentado atestado médico 
comprovando o motivo da ausência. Também durante a inspeção a farmacêutica falou com a fiscal por 

telefone e relatou que havia sofrido um acidente de quadricíclo e estava de atestado por estar com dificuldade 
de locomoção. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 
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20 Processo 
2517/2018 V-21855 

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

estabelecimento estar funcionando sem a presença do farmacêutico, foi apresentado comprovante que a 
farmacêutica estava acompanhando seu pai em consulta médica. Não há comunicado de afastamento. 

Ausência registrada às 10h15min. 
 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 3º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

21 Processo 
2542/2018 V-16623 

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

estabelecimento estar funcionando sem a presença do responsável técnico, foi apresentado comprovante de 
que a farmacêutica estava com seu filho no médico justificando a ausência. Não há comunicado de 

afastamento. Ausência registrada às 15h48min. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
 

Arquivar Tarso Bortolini 

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

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2566/2018 V-6515 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, no momento da 

inspeção o estabelecimento estava funcionando sem a presença do assistente técnico. No dia da inspeção 
(17/12/18) a farmacêutica não estava presente, porém estava presente outro farmacêutico, ou seja, havia 

farmacêutico presente no momento da inspeção. A farmacêutica justificou sua ausência por necessitar ir ao 
dentista (há atestado odontológico em anexo no processo). Acolho a defesa pelo fato de a empresa ter 

farmacêutico presente no momento da inspeção. A empresa é perfil 3 e reincidente em 1 processo anterior. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 3 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
 

Arquivar Aline da Cunha 

2 Processo 
2457/2018 V-8696 

Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar da farmacêutica 
estar ausente foi apresentado atestado médico comprovando o motivo de sua ausência. Não há comunicado 

de afastamento. 18h57h foi o horário de registro da ausência pelo fiscal.  

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º 

processo. 

 
 

Arquivar Tarso Bortolini 
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3 Processo 
2477/2018 V-8726 

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

estabelecimento o fiscal foi informado que a farmacêutica tinha levado o seu pai no médico, na defesa foi 
anexado comprovante de comparecimento que provou que a farmacêutica tinha ido levar seu pai para fazer 

exames. Ausência registrada às 15:37h. 
 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 1 

 
Primário, 3º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

4 Processo 
2530/2018 V-20798 

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

estabelecimento estar funcionando sem a presença do farmacêutico, foi apresentado atestado médico 
comprovando o motivo da ausência da farmacêutica. Não havia comunicado de afastamento. Ausência 

registrada às 10:20h. 
 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 5º 

processo. 
 

Arquivar Tarso Bortolini 

5 Processo 
2531/2018 V-20039 

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

estabelecimento estar funcionando sem a presença do farmacêutico, foi apresentado atestado que comprova 
a ausência por motivos médicos. Não havia comunicado de afastamento. Ausência registrada às 18h50min. 

 

 
Perfil*: 3 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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3.7 – Estabelecimentos funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS: 
 PROCESSO CADASTRO  RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2362/2018 V-537634 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando sem registro ativo junto ao CRFRS. Trata se de posto de coleta, 
o fiscal registrou no auto de infração 46713 e com registros fotográficos que realmente trata-se de um posto 

de coleta. Na defesa apresentada o estabelecimento alega que não costuma realizar coletas no local, apenas 
em situações de emergência. No relato do fiscal foram realizadas várias coletas durante a inspeção. 

Estabelecimento primário; 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, uma vez que restou comprovada a infração à 

Lei n.º 3.820/1960, artigo 24, parágrafo único c/c o artigo 22, parágrafo único da mesma Lei, observados 
ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

 
- 

R$ 
3.589,41 Alberi Feltrin 

2 Processo 
2417/2018 V-537031 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento Unimed Nordeste, estava funcionando sem registro ativo junto ao CRFRS. Trata se 
de farmácia Similar a Hospitalar, o fiscal registrou no auto de infração 46549, com registros fotográficos que 

realmente trata-se de uma farmácia inclusive com dispensação de medicamentos da portaria 344/98. Os 
medicamentos dispensados pelo almoxarifado e pela equipe de enfermagem. Na defesa apresentada o 

estabelecimento alega que não explora serviços para os quais são necessárias atividades de profissional 
farmacêutico. 

Estabelecimento primário. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, uma vez que restou 
comprovada a infração à  Lei n.º 3.820/1960,artigo 24, parágrafo único c/c o artigo 22, parágrafo único da 

mesma Lei c/c Lei 13021/14,artigo 6º, inc. I da mesma Lei. 
 

- R$ 
3.589,41 Alberi Feltrin 

3 Processo 
2444/2018 V-537670 

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

pois, o estabelecimento Transportadora Plimor, estava funcionando sem registro ativo junto ao CRFRS. 
Inspeção conjunta com a Visa Municipal-Passo Fundo. O fiscal registrou no auto de infração 46471. Foram 
encontrados medicamentos na área de armazenamento. Na defesa apresentada o estabelecimento alega 

que realiza transporte de medicamentos tem autorização para essa atividade, e não armazena. 
Estabelecimento primário. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, uma vez que restou 

comprovada a infração à Lei n.º 3820/1960,artigo 24, parágrafo único c/c o artigo 22, parágrafo único da 
mesma Lei c/c art.1º da Lei 6839/80. 

 

- R$ 
3.589,41 Alberi Feltrin 

4 Processo 
2525/2018 V-537680 

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

pois, o estabelecimento Associação Beneficente Sílvio Scopel, estava funcionando sem registro ativo junto ao 
CRFRS e sem assistência farmacêutica por tempo integral. Trata-se de farmácia Similar a Hospitalar, o fiscal 

registrou no auto de infração 43715, que realmente trata-se de uma farmácia similar a farmácia hospitalar, 
porque fraciona e fornece medicamentos inclusive com dispensação de medicamentos da portaria 344/98 aos 
usuários da Unidade de Pronto Atendimento que funciona 24 horas. A inspeção foi realizada no dia 09/12/18 
um domingo às 15h55min. Na defesa apresentada o estabelecimento solicitou prazo de 60 dias para sanar a 
irregularidade. Existe protocolo número 138206 (26/02/19) com pendências nos documentos. Foi enviado e-

mail em 14/03/19 e ofício em 15/04/2019 informando as pendências a serem sanadas e até o momento desta 
relatoria continuavam as pendências. Estabelecimento primário. Portanto, sugiro a aplicação de multa no 

valor de R$ 3.589,41, uma vez que restou comprovada a infração à Lei 3.820/1960, artigo 24, parágrafo único 
c/c o artigo 22, parágrafo único da mesma Lei c/c Lei 13021/14, artigo 8º, inc. I da mesma Lei. 

- R$ 
3.589,41 Alberi Feltrin 
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* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
3.8 – Estabelecimentos funcionando em horário não declarado ao CRF/RS: 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2544/2018 V-25023 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando em horário não declarado ao CRFRS. 
Trata se de uma drogaria (São João farmácias). O fiscal registrou no auto de infração 21882481 que o 

estabelecimento estava funcionando às 19h41min, sendo que a empresa declara ao CRFRS funcionar e 
possuir assistência Farmacêutica das 08h00min às 13h00min e das 14h50min às 19h00min. Na defesa 

apresentada a empresa refere que está em total acordo com a legislação. Empresa primária. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração à 

Lei n.º 3.820/1960, artigo 24º, parágrafo único c/c Lei 13021/14, artigo 6º, inc. I c/c art.1º da Lei 6839/80. 
 

- R$ 
1.794,70 Alberi Feltrin 

2 Processo 
2563/2018 V-11083 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando em horário não declarado ao CRFRS. Trata se de uma drogaria 

(farmavida). O fiscal registrou no auto de infração 43722 que o estabelecimento estava funcionando 
Domingo, sendo que a empresa declara ao CRFRS funcionar e possuir assistência Farmacêutica de segunda 

a sexta das 08h00min às 18h00min e no sábado das 08h00min às 12h00min, não funcionando aos 
domingos, não há farmacêutico presente na inspeção e não tem protocolo tramitando junto ao CRFRS. Obs: 

Vários clientes foram atendidos durante a inspeção. Na defesa apresentada a empresa refere que foram 
chamados para um atendimento excepcional. Empresa primária. Portanto, sugiro a aplicação de multa no 

valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração à  Lei n.º 3.820/1960,artigo 24º, parágrafo 
único c/c Lei 13021/14, artigo 6º, inc. I c/c art.1º da Lei 6839/80. 

- R$ 
1.794,70 Alberi Feltrin 

3 Processo 
2564/2018 V-668 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando em horário não declarado ao CRFRS. Trata se de uma drogaria 
(farmácia popular). O fiscal registrou no auto de infração 43723 que o estabelecimento estava funcionando 

Domingo às 18h32min, sendo que a empresa declara ao CRFRS não funcionar nos domingos. Não há 
farmacêutico presente no momento da inspeção. Na defesa apresentada a empresa refere que não são 
comercializados medicamentos controlados. Empresa reincidente com processos transitados em julgado 

antes da autuação: 02/2015; 2596/2016. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma 
vez que restou comprovada a infração à Lei n.º 3.820/1960, artigo 24º, parágrafo único c/c Lei 13021/14, 

artigo 6º, inc. I c/c art.1º da Lei 6839/80. 

- R$ 
7.178,82 Alberi Feltrin 

4 Processo 
2567/2018 V-22198 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, o estabelecimento estava funcionando em horário não declarado ao CRFRS. Trata se de uma drogaria 
(farmácia São João). O fiscal registrou no auto de infração 47036 que o estabelecimento estava funcionando 
às 22h54min, sendo que a empresa declara ao CRFRS para funcionar e possuir assistência Farmacêutica 
das 07h30min às 22h00min de segunda a sábado. Estava atendendo ao público, através de uma portinhola 

situada na porta de vidro, sem assistência farmacêutica para este horário. Segundo os funcionários, a 
empresa funciona 24 horas durante os 07 dias da semana. Na defesa apresentada a empresa refere que 

possuir profissionais farmacêuticos só durante o dia. Empresa primária. Portanto, sugiro a aplicação de multa 
no valor de R$ 2.392,94, uma vez que restou comprovada a infração à Lei n.º 3.820/1960, artigo 24º, 

parágrafo único c/c Lei 13021/14, artigo 6º, inc. I c/c art.1º da Lei 6839/80. 
 

- R$ 
2.392,94 Alberi Feltrin 
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5 Processo 
2579/2018 V-13486 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando em horário não declarado ao CRFRS. 
Trata se de uma drogaria (farmácias Associadas). O fiscal registrou no auto de infração 21881915 e foi 

recebido pelo gestor Sr. Felipe que informou que a farmacêutica foi ao médico. O estabelecimento informa ao 
CRFRS funciona e possuir assistência farmacêutica das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 

18h00min, entretanto estava aberta 19h15min sem assistência farmacêutica. Conforme informado ao fiscal a 
empresa funciona de segunda a sábado das 07h30min às 22h00min e no domingo das 08h00min às 

14h00min e das 15h00min às 22h00min, não declarado ao CRFRS. Na defesa apresentada a empresa 
informa possuir profissionais farmacêuticos durante o horário declarado ao CRFRS, não apresentou atestado 

médico da farmacêutica, como tinha alegado inicialmente no auto de infração. Empresa reincidente: 
Processos transitado em julgado antes da autuação: 1096/2013; 639/2014 e 1293/2017. Portanto, sugiro a 

aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração à Lei n.º 3.820/1960, 
artigo 24º, parágrafo único c/c Lei 13021/14, artigo 6º, inc. I c/c art.1º da Lei 6839/80. 

 

- R$ 
7.178,82 Alberi Feltrin 

6 Processo 
4/2019 V-14548 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando em horário não declarado ao CRFRS. 
Trata se de uma drogaria (Panvel farmácias). O fiscal registrou no auto de infração 21883765 e foi recebido 
pela subgerente que informou que a filial funciona 24 horas, a empresa está funcionando, com atendimento 

ao público, às 22h32min. A empresa declara ao CRFRS funcionar e possuir assistência farmacêutica da 
08h00min às 22h00min. Na defesa apresentada a empresa informa que não foram comercializados 

medicamentos da portaria 344/98. Empresa reincidente: Processos transitado em julgado antes da autuação: 
601/2013; 410/2014; 2126/2015 e 2982/2015. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, 
uma vez que restou comprovada a infração à Lei n.º 3.820/1960, artigo 24º, parágrafo único c/c Lei 13021/14, 

artigo 6º, inc. I c/c art.1º da Lei 6839/80. 
 

- R$ 
7.178,82 Alberi Feltrin 

7 Processo 
10/2019 V-21669 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando em horário não declarado ao CRFRS. Trata- se de uma drogaria 
(São João farmácias). O fiscal registrou no auto de infração 46391 no dia 14/01/2019 e foi recebido pela 

farmacêutica (CRFRS 1-18747) que informou funcionar e possuir assistência Farmacêutica das 08h30min às 
12h00min e das 13h50min às 19h30min, e estava atendendo ao público às 12h52min fora do horário 

declarado ao CRFRS e não possui assistência farmacêutica declarada para este horário. A empresa havia 
sido intimada a alterar o seu horário de funcionamento junto ao CRFRS no dia 05/06/2018. Na defesa 

apresentada a empresa refere que está em total acordo com a legislação, visto que quem atendeu o fiscal foi 
uma farmacêutica. Empresa reincidente: Processos transitado em julgado antes da autuação: 500/2014 e 

793/2016. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a 
infração à Lei n.º 3.820/1960, artigo 24º, parágrafo único c/c Lei 13021/14, artigo 6º, inc. I. 

 

- R$ 
7.178,82 Alberi Feltrin 
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8 Processos 
12/2019 V-21735 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando em horário não declarado ao CRFRS. 
Trata se de uma drogaria (São João Farmácias). O fiscal registrou no auto de infração 46393 no dia 

15/01/2019 e foi recebido pelo operador financeiro, a empresa declara funcionar e possuir assistência 
Farmacêutica junto ao CRFRS das 08h30min às 12h00 e das 13h50min às 19h30min, e estava atendendo ao 

público às 12h50min, no momento da inspeção não há farmacêutico no estabelecimento. Na defesa 
apresentada a empresa refere que está em total acordo com a legislação, e possui assistência farmacêutica 

para todo o dia. 
Empresa reincidente: Processos transitado em julgado antes da autuação: 504/2014 e 1058/2018. Portanto, 
sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração à Lei n.º 

3.820/1960, artigo 24º, parágrafo único c/c Lei 13021/14, artigo 6º, inc. I c/c art.1 da Lei 6839/80. 
 

- R$ 
7.178,82 Alberi Feltrin 

9 Processo 
30/2019 V-21584 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando em horário não declarado ao CRFRS. Trata- se de uma drogaria 
(Medsul Express-Associadas). O fiscal registrou no auto de infração 21885267 e foi recebido pelo funcionário 
responsável pelas compras que informou que o farmacêutico já foi embora também informou que a empresa 

está funcionando das 08h00min às 22h00 sendo que a empresa declara ao CRFRS funcionar e possuir 
assistência farmacêutica de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 20h00min, 
sendo que estava aberta ao público às 20h50min, portanto fora do horário declarado e sem assistência 

farmacêutica. Empresa perfil 5. Na defesa apresentada a empresa refere que procura profissional desde 
setembro de 2018 sem sucesso. Estabelecimento reincidente: Processos transitados em julgado antes da 

autuação: 549/2013; 964/2015; 2480/2014 e 1435/2015. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 
7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração à Lei n.º 3.820/1960, artigo 24º, parágrafo único c/c Lei 

13021/14, artigo 6º, inc. I c/c art.1º da Lei 6839/80. 
 

- R$ 
7.178,82 Alberi Feltrin 

10 Processo 
48/2019 V-536323 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando em horário não declarado ao CRFRS. Trata- se de uma drogaria 
(Drofarma). O fiscal registrou no auto de infração 21885906 e foi recebido pela atendente que informou que 

farmácia fica aberta até as 22h00min sendo que a empresa declara ao CRFRS funcionar e possuir 
assistência farmacêutica das 08h00min às 18h20min e estava aberta ao público às 21h01min, portanto fora 
do horário declarado e sem assistência farmacêutica. Na defesa apresentada a empresa refere que estava 

fazendo um teste para ver a viabilidade econômica de estender o horário. Estabelecimento Primário. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94, uma vez que restou comprovada a infração à  

Lei n.º 3.820/1960,artigo 24º, parágrafo único c/c Lei 13021/14, artigo 6º, inc. I c/c art.1º da Lei 6839/80. 
 

- R$ 
2.392,94 Alberi Feltrin 
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11 Processo 
77/2019 V-24687 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando em horário não declarado ao CRFRS. Trata- se de uma drogaria 
(Saudepharma). O fiscal registrou no auto de infração 43683, a empresa declara ao CRFRS funcionar e 

possuir assistência farmacêutica de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min, sendo que estava aberta ao público às 20h18min, portanto fora do horário declarado e sem 
assistência farmacêutica. A fiscal foi recebida pela atendente, que informou que a empresa costuma 

funcionar até as 18h00min, mas, a referida funcionária estaria devendo 2 horas de trabalho. Na defesa 
apresentada a empresa usa outra versão. Dizendo que a funcionária estaria esperando uma amiga na 

farmácia e a mesma estaria fechada. 
Estabelecimento primário. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94, uma vez que restou 
comprovada a infração à  Lei n.º 3.820/1960,artigo 24º, parágrafo único c/c Lei 13021/14, artigo 6º, inc. I c/c 

art.1º da Lei 6839/80. 
 

- R$ 
2.392,94 Alberi Feltrin 

12 Processo 
78/2019 V-17178 

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

pois, o estabelecimento estava funcionando em horário não declarado ao CRFRS. 
Trata se de uma drogaria (Edifarma). O fiscal registrou no auto de infração 43682 no dia 21/01/2019, a 

empresa declara ao funcionar e possuir assistência farmacêutica junto ao CRFRS das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min, e estava atendendo ao público às 19h41min, no momento da 

inspeção não há farmacêutico no estabelecimento. A fiscal foi recebida pela funcionaria que informou que a 
empresa fica aberta até as 22h00min. Na defesa apresentada o estabelecimento informa que estão em fase 
de teste para ver a viabilidade econômica. Empresa reincidente: Processos transitado em julgado antes da 
autuação: 1398/2013 e 2874/2015. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez 
que restou comprovada a infração à Lei n.º 3.820/1960, artigo 24º, parágrafo único c/c Lei 13021/14, artigo 

6º, inc. I c/c art.1 da Lei 6839/80. 
 

- R$ 
7.178,82 Alberi Feltrin 

13 Processo 
84/2019 V-3377 

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

pois, o estabelecimento Hospital de Caridade São Luiz Gonzaga, estava funcionando sem Assistência 
farmacêutica. Trata-se de Farmácia Hospitalar, o fiscal registrou no auto de infração 43684, hospital com 138 

leitos, a fiscal foi recebida por uma funcionária (trabalhando na Central de Diluições) e outra funcionária 
(fazendo dispensação de medicamentos inclusive com dispensação de medicamentos da portaria 344/98). A 

inspeção foi realizada numa terça-feira ás 23h52min, a empresa declara ao CRFRS funcionar e possuir 
assistência farmacêutica das 07h00min às 23h00min, portanto funcionando irregularmente e no momento da 
inspeção não havia presença de farmacêutico. Na defesa apresentada o estabelecimento alega que se trata 

de um hospital que atende plantão médico, sendo que existe responsável técnico. Estabelecimento 
reincidente; processos transitados julgado antes da autuação: 610/2014 e 2828/2016. Portanto, sugiro a 

aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração à Lei n.º 3.820/1960, 
artigo 24, parágrafo único c/c o artigo 22, parágrafo único da mesma Lei c/c Lei 13021/14,artigo 6º, inc. I da 

mesma Lei. 
 

- R$ 
7.178,82 Alberi Feltrin 
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14 Processo 
2467/2018 V-23866 

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

pois, inspeção realizada na drogaria São João do Município de Sapiranga em 09.12.18 em um domingo para 
verificar o funcionamento da drogaria. A farmácia funciona de segunda a sábado das 07h30min as 22h00min. 

O fiscal foi recebido pela atendente que informou que a empresa trabalha aos domingos das 09h00min as 
21h00min. Estava funcionando às 10h46min em horário de funcionamento não declarado no CRF-RS e sem 
assistência farmacêutica. Não havia protocolo tramitando junto ao CRF-RS. Portanto, sugiro a aplicação de 

multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, 
parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 

1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 
7.178,82 Roseli Richter 

15 Processo 
2469/2018 V-536491 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada na drogaria Rede Maxxi localizada no Município de Porto Alegre em 09.12.18. O 

estabelecimento funciona de segunda a sábados das 08h00min as 21h00min. A empresa estava aberta no 
domingo às 16h35min e não possui assistência farmacêutica declarada ao CRF-RS para este horário. O 
fiscal foi recebido pelo subgerente que declarou que a empresa trabalha aos domingos no horário das 

09h00min as 21h00min. A empresa declara não funcionar aos domingos, mas estava aberta em horário de 
funcionamento não declarado ao CRF-RS. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, 

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

 

- R$ 
1.794,70 Roseli Richter 

16 Processo 
2470/2018 V-536455 

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

pois, inspeção realizada na drogaria Rede Maxxi localizada no Município de Lajeado em 02.12.18. O 
estabelecimento funciona de segunda a sexta das 07h30min as 21h00min e sábado das 08h00min as 
20h00min. A empresa estava aberta no domingo às 10h51min e não possui assistência farmacêutica 

declarada ao CRF-RS para este horário. A empresa declara não funcionar aos domingos, mas estava aberta 
em horário de funcionamento não declarado ao CRF-RS. 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 Roseli Richter 

17 Processo 
2474/2018 V-22815 

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

pois, inspeção realizada na Farmácia Melhor Preço localizada no Município de Caxias do Sul em 04.12.18. O 
estabelecimento funciona de segunda a sexta das 08h00min as 20h00min e sábado das 08h00min as 

19h00min. A empresa estava aberta às 20h34min, ou seja, fora do horário declarado ao CRF-RS e não 
possui assistência farmacêutica declarada ao CRF-RS para este horário. Não há protocolo de averbação de 
horário de funcionamento tramitando junto ao CRF-RS. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 

7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 
3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- R$ 
7.178,82 Roseli Richter 
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18 Processo 
2480/2018 V-16783 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada em uma das farmácias da rede Associadas localizada no Município de Uruguaiana 

em 09.12.18. O estabelecimento funciona de segunda a sábado das 09h00min as 12h00min e das 15h00min 
as 22h00min. A empresa estava aberta as 09h42min de domingo, mas não declara funcionar e possuir 

assistência farmacêutica declarada ao CRF-RS para este horário. Não há protocolo de averbação de horário 
de funcionamento tramitando junto ao CRF-RS. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 

7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 
3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- R$ 
7.178,82 Roseli Richter 

19 Processo 
2481/2018 V-24056 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada em uma das filiais da São João farmácias localizada no Município de Santana do 
Livramento em 09.12.18. O estabelecimento funciona de segunda a sábado das 07h30min as 22h00min. A 

empresa estava aberta às 21h13min de domingo, mas não declara funcionar e possuir assistência 
farmacêutica declarada ao CRF-RS para este horário. Não há protocolo de averbação de horário de 

funcionamento tramitando junto ao CRF-RS. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, 
uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 

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

- R$ 
7.178,82 Roseli Richter 

20 Processo 
2486/2018 V-16131 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada em uma das farmácias da rede Associadas localizada no Município de Uruguaiana 

em 09.12.18. O estabelecimento funciona de segunda a sexta das 09h00min as 13h00min e das 15h00min as 
21h00min e sábado das 10h00min as 12h00min e das 15h00min as 19h00min. A empresa estava aberta as 
09h42min de domingo, mas não declara funcionar e possuir assistência  farmacêutica declarada ao CRF-RS 
para este horário. Não há protocolo de averbação de horário de funcionamento tramitando junto ao CRF-RS. 
Não havia farmacêutico presente no momento da inspeção. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de 
R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 

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

- R$ 
7.178,82 Roseli Richter 

21 Processo 
2487/2018 V-25414 

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

pois, inspeção realizada em uma das filiais da São João farmácias localizada no Município de Uruguaiana em 
09.12.18. O estabelecimento funciona de segunda a sábado das 07h30min as 22h00min. A empresa estava 

aberta as 10h00min de domingo. O fiscal foi recebido pela farmacêutica (CRFRS 1-16278) que declarou estar 
na filial desde 05.12.18 quando foi transferida de outra filial. A empresa não declara funcionar e possuir 

assistência farmacêutica declarada ao CRF-RS para este horário. Não há protocolo de averbação de horário 
de funcionamento tramitando junto ao CRF-RS. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 

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

 

- R$ 
1.794,70 Roseli Richter 
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22 Processo 
2488/2018 V-18004 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada na Farmácia Latsch & Bochi Ltda – ME localizada no Município de Uruguaiana em 

09.12.18. O estabelecimento funciona de segunda a sábado das 08h00min as 23h00min e domingo das 
09h00min as 12h00min e das 15h00min as 20h00min. A empresa estava aberta às 12h50min de domingo. O 

fiscal foi recebido pela atendente que informou que a empresa funciona aos domingos das 08h00min as 
22h00min. A empresa não declara funcionar e possuir assistência farmacêutica declarada ao CRF-RS para 
este horário. Não há protocolo de averbação de horário de funcionamento tramitando junto ao CRF-RS. Não 
havia farmacêutica presente no momento da inspeção. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 
7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 

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

- R$ 
7.178,82 Roseli Richter 

23 Processo 
2489/2018 V-24044 

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

pois, inspeção realizada na Farmácia São João localizada no Município de São Borja em 09.12.18. O 
estabelecimento funciona de segunda a sábado das 07h30min as 22h00min. A empresa estava aberta as 

21h08min de domingo, mas não declara funcionar e possuir assistência farmacêutica declarada ao CRF-RS 
para este horário.  O fiscal foi recebido pelo farmacêutico (CRFRS 1-18818) que declarou que a empresa 

funciona aos domingos das 09h00min as 22h00min horas em escala de revezamento de assistência 
farmacêutica e que tiram uma folga durante a semana, porém não há farmacêutico para substituir os mesmos 
durante estas folgas e manter a assistência integral nestas datas. Não há protocolo de averbação de horário 

de funcionamento tramitando junto ao CRF-RS. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 
5.982,35, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 

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

- R$ 
5.982,35 Roseli Richter 

24 Processo 
2491/2018 V-18272 

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

pois, inspeção realizada na Farmácia São João localizada no Município de São Borja em 09.12.18. O 
estabelecimento funciona de segunda a sábado das 00h00min – 03h00min; 04h50min – 23h59min e domingo 
das 08h00min às 22h30min. A empresa estava aberta as 23h10min de domingo mas não declara funcionar e 

possuir assistência  farmacêutica declarada ao CRF-RS para este horário. O fiscal foi recebido pelo 
farmacêutico (CRFRS 1-10464). Não há protocolo de averbação de horário de funcionamento tramitando 

junto ao CRF-RS. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os 

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

- R$ 
7.178,82 Roseli Richter 

25 Processo 
2492/2018 V-22098 

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

pois, inspeção realizada na Farmácia São João localizada no Município de São Borja em 10.12.18. O 
estabelecimento funciona de segunda a sábado das 08h00min – 12h00min e das 13h50min as 19h00min. A 

empresa estava aberta às 12h33min de segunda-feira, mas não declara funcionar e possuir assistência 
farmacêutica declarada ao CRF-RS para este horário. Não havia farmacêutico presente no momento da 

inspeção. 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 Roseli Richter 
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26 Processo 
2493/2018 V-19977 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada na Farmácia Fronteira localizada no Município de São Borja/RS em 10.12.18. O 

estabelecimento funciona de segunda a sábado das 08h00min – 12h00min e das 14h00min as 20h00min. A 
empresa estava aberta às 12h47min de segunda-feira, mas não declara funcionar e possuir assistência 
farmacêutica declarada ao CRF-RS para este horário. Não havia farmacêutico presente no momento da 

inspeção. Estava de folga. A Farmacêutica (1-18560) estava de folga para compensar horário. Foi orientado 
que a empresa deve possuir assistência farmacêutica durante todo período de funcionamento e que se as 

farmacêuticas irão prestar assistência no domingo e folgar durante a semana deve haver assistente técnico 
efetivo para substituí-las neste horário. Há protocolo tramitando no CRF-RS de solicitação de assistente 
técnico e alteração de horário de assistência farmacêutica. Protocolo de 19.11.18 deferidos em 12.12.18. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 
7.178,82 Roseli Richter 

27 Processo 
2536/2018  V-21056 

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

pois, inspeção realizada na Farmácia São João localizada no Município de São Jerônimo/RS em 16.12.18. O 
estabelecimento funciona de segunda a sábado das 07h30min – 22h00min. A empresa estava aberta às 

11h27min de domingo, mas não declara funcionar e possuir assistência farmacêutica declarada ao CRF-RS 
para este horário. Não havia farmacêutico presente no momento da inspeção. Não há protocolo tramitando 
no CRF-RS. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82 uma vez que restou comprovada 
a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da 

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

- R$ 
7.178,82 Roseli Richter 

28 Processo 
2537/2018 V-20960 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada na Farmácia São João localizada no Município de São Sebastião do Caí/RS em 

16.12.18. O estabelecimento funciona de segunda a sábado das 09h00min – 12h30min e das 14h20min as 
20h00min. A empresa estava aberta às 14h25min de domingo, mas não declara funcionar e possuir 

assistência farmacêutica declarada ao CRF-RS para este horário. Não havia farmacêutico presente no 
momento da inspeção. Não há protocolo tramitando no CRF-RS. Portanto, sugiro a aplicação de multa no 

valor de R$ 7.178,82 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, 
da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- R$ 
7.178,82 Roseli Richter 

29 Processo 
2538/2018 V-24395 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada na drogaria Rede Maxxi Econômica localizada no Município de São Sebastião do 

Caí em 16.12.18. O estabelecimento funciona de segunda a sexta das 08h00min as 22h00min horas e 
sábado das 08h00min as 20h00min. A empresa estava aberta no domingo às 14h36min e não possui 

assistência farmacêutica declarada ao CRF-RS para este horário. A empresa declara não funcionar aos 
domingos, mas estava aberta em horário de funcionamento não declarado ao CRF-RS. Portanto, sugiro a 

aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 
24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 

1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 
1.794,70 Roseli Richter 
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30 Processo 
2539/2018 V-23938 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, 
pois, inspeção realizada na drogaria Rede Maxxi Econômica localizada no Município de São Sebastião do 

Caí em 16.12.18. O estabelecimento funciona de segunda a sexta das 08h00min as 21h00min e sábado das 
08h00min as 20h00min. A empresa estava aberta no domingo às 14h49min e não possui assistência 

farmacêutica declarada ao CRF-RS para este horário. A empresa declara não funcionar aos domingos ao 
CRF-RS. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a 

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

 

- R$ 
7.178,82 Roseli Richter 

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

 PROCESSO REGISTRO/ 
CADASTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2406/2018 V-15670 

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

pois, o estabelecimento (Farmácia Pública do Município de São Luiz Gonzaga) estava funcionando sem 
assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa do farmacêutico. Não havia farmacêutico 
presente no momento da inspeção. Empresa primária, opto pelo menor valor possível de multa. 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 

2 Processo 
2236/2018  V-22031 

 
Não acolho a defesa da empresa pois  não havia farmacêutico presente durante à inspeção na farmácia 
Pública e estava ocorrendo atividade privativa de farmacêutico, sendo dispensado produtos da Portaria 

344/98 e antimicrobianos. Farmacêutico contratado somente para um turno nas segundas-feiras. Data da 
inspeção 13/11/18 às 10h58min horas. Estabelecimento reincidente. 

Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 5.982,35 uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 

1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 
5.982,35 

Rafaela 
Oliveira 

3 Processo 
2239/2018 V-537302 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois não havia farmacêutico presente durante a inspeção e houve 

dispensação de produtos controlados pela Portaria 344/98 com registros fotográficos presentes no processo. 
A farmacêutica havia comunicado afastamento para a data da inspeção o que justifica a sua ausência para 
fins éticos. Data da inspeção: 16/11/18 às 11h56min. Estabelecimento primário. Empresa nova, sem perfil. 

Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70 uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 

1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 
1.794,70 

Rafaela 
Oliveira 
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4 Processo 
2249/2018 V-24724 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois não havia farmacêutico presente durante a inspeção e houve 

dispensação de produtos controlados pela Portaria 344/98 com registros fotográficos presentes no processo. 
A farmacêutica havia comunicado afastamento para a data da inspeção o que justifica a sua ausência para 
fins éticos. Data da inspeção: 05/11/18 às 17h46min. Estabelecimento primário. Empresa perfil 1. 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 

5 Processo 
2302/2018 V-25162 

 
Não acolho a defesa da farmácia pública por estar funcionado sem presença de farmacêutico e realizando 

dispensação de produtos controlados pela portaria 344/98 e antimicrobianos por profissional leigo. Há 
farmacêutico contratado somente para o turno da tarde a partir das 14 horas. A inspeção ocorreu às 

13h45min do dia 22/11/18. Empresa perfil 5. Estabelecimento primário. Dois Processos em tramitação. 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41 uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 

1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 
3.589,41 

Rafaela 
Oliveira 

6 Processo 
2356/2018 V-536884 

 
Não acolho a defesa da farmácia pública por estar funcionado sem presença de farmacêutico e realizando 

dispensação de produtos controlados pela portaria 344/98 e antimicrobianos por profissional leigo. A 
inspeção ocorreu às 14h55min do dia 07/11/18. Empresa sem perfil. Estabelecimento primário. Há um 

processo já tramitando junto ao CRF/RS. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41 uma 
vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados 

ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 
3.589,41 

Rafaela 
Oliveira 

7 Processo 
2364/2018 V-537637 

 
Não acolho a defesa da farmácia pública por estar funcionado sem presença de farmacêutico e realizando 

dispensação de produtos controlados pela portaria 344/98 e antimicrobianos por profissional leigo. A 
inspeção ocorreu às 16h05min do dia 18/09/18. Empresa sem perfil. Estabelecimento primário. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94 uma vez que restou comprovada a infração ao 

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

 

- R$ 
2.392,94 

Rafaela 
Oliveira 

8 Processo 
2367/2018 V-537639 

 
Não acolho a defesa da farmácia pública por estar funcionado  sem presença de farmacêutico e realizando 

dispensação de produtos controlados pela portaria 344/98 e antimicrobianos por profissional leigo. A 
inspeção ocorreu às 14h25min do dia 19/09/18. Empresa sem perfil. Estabelecimento primário. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94 uma vez que restou comprovada a infração ao 

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

 

- R$ 
2.392,94 

Rafaela 
Oliveira 
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9 Processo 
2369/2018 V-537640 

 
Não acolho a defesa da farmácia pública por estar funcionado sem presença de farmacêutico e realizando 

dispensação de produtos controlados pela portaria 344/98 e antimicrobianos por profissional leigo. Há 
farmacêutico residente contratado que presta assistência no local as quintas e sextas-feiras, quinzenalmente. 

A inspeção ocorreu às 16h35min do dia 19/09/18. Empresa sem perfil. Estabelecimento primário. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94 uma vez que restou comprovada a infração ao 

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

 

- R$ 
2.392,94 

Rafaela 
Oliveira 

10 Processo 
2371/2018 V-537641 

 
Não acolho a defesa da farmácia pública por estar funcionado  sem presença de farmacêutico e realizando 

dispensação de produtos controlados pela portaria 344/98 e antimicrobianos por profissional leigo. A 
inspeção ocorreu às 08h03min do dia 24/09/18. Empresa sem perfil. Estabelecimento primário. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94 uma vez que restou comprovada a infração ao 

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

 

- R$ 
2.392,94 

Rafaela 
Oliveira 

11 Processo 
2372/2018 V-537642 

 
Não acolho a defesa da farmácia pública por estar funcionado sem presença de farmacêutico e realizando 

dispensação de produtos controlados pela portaria 344/98 e antimicrobianos por profissional leigo. A 
inspeção ocorreu às 08h15min do dia 24/09/18. Empresa sem perfil. Estabelecimento primário. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94 uma vez que restou comprovada a infração ao 

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

 

- R$ 
2.392,94 

Rafaela 
Oliveira 

12 Processo 
2393/2018 V-537647 

 
Não acolho a defesa da farmácia pública por estar funcionado sem presença de farmacêutico e realizando 

dispensação de produtos controlados pela portaria 344/98 e antimicrobianos por profissional leigo. A 
inspeção ocorreu às 11h17min do dia 24/09/18. Empresa sem perfil. Estabelecimento primário. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94 uma vez que restou comprovada a infração ao 

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

 

- R$ 
2.392,94 

Rafaela 
Oliveira 

13 Processo 
2394/2018 V-537648 

 
Não acolho a defesa da farmácia pública por estar funcionado sem presença de farmacêutico e realizando 

dispensação de produtos controlados pela portaria 344/98 e antimicrobianos por profissional leigo. A 
inspeção ocorreu às 13h45min do dia 24/09/18. Empresa sem perfil. Estabelecimento primário. Assim, 
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.392,94 uma vez que restou comprovada a infração ao 

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

 

- R$ 
2.392,94 

Rafaela 
Oliveira 
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14 Processo 
2407/2018 V-534707 

 
Não acolho a defesa da farmácia pública por estar funcionado  sem presença de farmacêutico e realizando 

dispensação de produtos controlados pela portaria 344/98 e antimicrobianos por  profissional secretaria 
executiva bilíngue com cargo de confiança como Chefe de Farmácia. A inspeção ocorreu às 13h50min do dia 
26/10/18. Empresa sem perfil. Estabelecimento primário. Há quatro processos em tramitação desta empresa 

junto ao CRF/RS. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41 uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da 

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

- R$ 
3.589,41 

Rafaela 
Oliveira 

15 Processo 
1959/2018 V-14172 

 
Acolho a defesa, pois a empresa recebeu a visita de fiscalização do CRF/RS no dia 15/10/18 às 16h11min 

onde o fiscal lavrou auto de infração por estar funcionando sem assistência farmacêutica em tempo integral e 
no mesmo dia às 13h53min foi protocolada a alteração de horário de funcionamento e a inclusão de mais um 
farmacêutico no quadro de farmacêuticos da drogaria. Estes protocolos foram deferidos em 30/10/18. Havia 

farmacêutico presente no momento da inspeção. Empresa perfil 1. Reincidente. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º 

processo. 
 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 

16 Processo 
2272/2018 V-2468 

 
Acolho a defesa da empresa, pois apesar de não haver farmacêutico presente durante inspeção a mesma 

apresentou ficha de enfermaria e atestado médico de 15 dias a contar do dia 19/11/18, gestante de 22 
semanas. Data da inspeção: 20/11/18 às 12h08min. Farmacêutica chegou no local às 12:25 horas. Empresa 

perfil 2. Reincidente. 
 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
 

Arquivar Rafaela 
Oliveira 

17 Processo 
2334/2018 V-25483 

 
Acolho a defesa da empresa, pois apesar da farmacêutica proprietária estar ausente durante a inspeção, 

havia comunicado de afastamento para a presente data. Durante a inspeção foi realizada aferição de pressão 
arterial por atendente de farmácia. Farmacêutica em defesa apresentou Procedimento Operacional Padrão 

de aferição de pressão arterial e registro de treinamento da funcionária para execução da atividade. Data da 
inspeção: 07/11/18 às 10h54min. Estabelecimento primário. Empresa perfil 2. 

 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

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.  
 
 
3.10 – 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 
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1 

Processo 
1892/2018 

 
V-14616 

 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico 
 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e 

proponho o arquivamento do presente processo, 
pois, 

a empresa possui registro junto ao CRF/RS, 
Certidão de regularidade 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. 

 

Arquivar Maurício 
Nin 

Acompanho o voto do 
Relator pelo 

arquivamento do 
presente processo, pois, 

a ausência, que foi 
acompanhada de 

justificativa, estava 
vinculada a um 

profissional que nunca 
fora encontrado na 

empresa, e os demais 
que fazem parte do 

quadro atual, possuem 
um perfil adequado. 

Assim, noto um melhor 
comprometimento dos 

profissionais que 
prestam serviço, 

portanto também da 
empresa. 

Arquivar 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

1 
 

Reincidente, 3º 
processo. 

 

- 
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2 

Processo 
1953/2018 

 
V-23235 

 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico 
 

Luciana 
Legg 

 
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. 
 

Arquivar Maurício 
Nin 

Acompanho o voto da 
Relatora pelo 

arquivamento do 
presente processo. 

Arquivar 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

1 
 

Primário, 4º 
processo. 

 

- 
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3 

Processo 
1596/2018 

 
V-22647 

 

Funcionando 
sem diretor 

técnico junto 
ao CRF-RS 

Luciana 
Legg 

 
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. 
 

Arquivar Maurício 
Nin 

Não acompanho o voto 
da Relatora, decidindo 

pela aplicação de 
penalidade no valor de 
R$ 7.178,82. Não havia 
profissional presente no 

dia 23/08/2018. A 
empresa alega que a 

profissional fora 
desligada dia 

19/07/2018, o que 
compreenderia 35 dias 
sem profissional. Como 

consta no relato, o 
pedido de inclusão de 
profissional foi deferido 
dia 11/10/2018, o que 
compreende quase 3 

meses sem profissional. 
De fato, nas ultimas 3 

inspeções, não foi 
constatada assistência 
farmacêutica. Baseado 

no princípio da 
razoabilidade, opto pela 

multa. 

R$ 7.178,82 

Perfil*: 4 
 

Presenças: - 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 4º 
processo. 

 
 

OBS: Havia 
farmacêutico 
presente em 

uma das 
inspeções “não 

se aplica”. 

- 
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4 

Processo 
1837/2018 

 
V-25441 

 
 

Funcionando 
em horário não 
declarado ao 

CRF/RS 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa 

e proponho o arquivamento do presente 
processo, pois a empresa possui registro 

junto ao CRF/RS, Certidão de regularidade 
e alvará sanitário atualizado e válido. A 

inspeção ocorre no dia 27/09/2018 (quinta-
feira), às 13h23min. O estabelecimento 

declara assistência técnica diariamente das 
09h às 12h00min e das 14h20minh as 

20h00minh de segunda à sábados. Quem 
recebe o fiscal é uma funcionária da 

farmácia. A farmacêutica CRF/RS 19019 
chega as 13h32minh, ou seja, 9 minutos 
após o inicio da inspeção. Inclusive é a 

farmacêutica CRF/RS 19019 que assina o 
termo de inspeção e o auto de infração. 
Não há relato neste processo, ou outra 

prova que fique claro, que no momento da 
inspeção havia atividades exclusivas de 

farmacêutico. Não há relato no processo, de 
dispensação de medicamentos da portaria 
344/98, nem de antimicrobianos durante a 

fiscalização. 
Verifico que a empresa tem excelente 

histórico de assistência técnica. Nos últimos 
12 meses, nas ultimas duas (2) inspeções 

havia farmacêutico presente. O perfil 
atribuído a empresa é 4. (sem dados para 
analise) conforme pagina 40 do processo. 

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

seu horário de atendimento ao publico. Pelo 
exposto acima, e verificando que havia 

profissional farmacêutica no momento da 
inspeção, assinando o T.I e A.I, e contando 

com um histórico bom de assistência 
técnica e sendo razoável neste sentido, 

acolho a defesa da empresa, uma que me 
ficou comprovado assistência técnica por 

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

 

Arquivar Suélen 
Pando 

Não acompanho o voto 
do Relator, decidindo 

pela aplicação de 
penalidade, pois, 

inspeção realizada em 
27/09/2018 as 

13h23minh (quinta-
feira). O 

estabelecimento declara 
funcionar de segunda a 

sábado das 9h as 
12h30minh e das 

14h20minh às 20h, no 
entanto esta aberta as 
13h23minh e não havia 
farmacêutico presente 

quando a fiscal iniciou a 
inspeção. A 

farmacêutica chegou 
após a atendente entrar 

em contato com a 
mesma. O 

estabelecimento já havia 
sito intimado a 

regularizar seu horário 
de funcionamento em 

inspeção anterior, 
conforme termo de 
inspeção número 

856816 do dia 
12/07/2018, e tampouco 

havia protocolo 
referente a 

irregularidade apurada.  
 

R$ 1.794,70 

 
Perfil*: 4 

 
Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

- 
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5 

Processo 
1844/2018 

 
V-525219 

 

Funcionando 
em horário não 
declarado ao 

CRF/RS 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e 

proponho o arquivamento do presente processo, 
pois a empresa possui registro junto ao CRF/RS, 

Certidão de Regularidade e alvará sanitário válidos 
e apresentados. A inspeção ocorre no dia 
26/09/2018 (quarta-feira), às 14h04min. O 

estabelecimento declara assistência técnica neste 
dia das 9h às 13h30min e das 15h20min às 20h. 

Quem recebe o fiscal, informa que a farmacêutica 
foi fazer deposito no banco. A farmacêutica 

CRF/RS 16461 chega à farmácia as 14h09min, 5 
minutos após o inicio da inspeção. Quem assina o 

termo de inspeção e o auto de infração é a 
farmacêutica CRF/RS 16461. Não há relato neste 

processo que no momento da inspeção havia 
atividades exclusivas de farmacêutico. Não há 

relato no processo, de dispensação de 
medicamentos da portaria 344/98, nem de 

antimicrobianos. Verifico excelente assistência 
técnica neste estabelecimento. Em 4 inspeções 
anteriores havia assistência técnica efetiva em 

todas. O perfil da empresa é 4. Neste caso é de 
100% de presença (análise dos últimos 12 meses). 
Justificativa da empresa: A empresa justifica que 

quem assina o termo de inspeção e o auto de 
infração é uma farmacêutica funcionária da 

empresa. Informa que tem nos seus quadros 
farmacêuticos para cobrir todo o horário de 

funcionamento, contando ainda com o 
farmacêutico CRF/RS 17510 e que pela dificuldade 

de contratar farmacêuticos no estado estão 
reduzindo o horário de atendimento. Pelo exposto 

acima, e verificando que havia profissional 
farmacêutica, funcionária do estabelecimento no 

momento da inspeção e, desta forma não deixando 
desassistida a sociedade da assistência técnica 

durante o atendimento ao público e contando com 
um histórico de 100% de assistência técnica nas 

últimas 4 inspeções (12 meses), e sendo razoável 
neste sentido, acolho a defesa da empresa, uma 
vez que me ficou comprovada assistência técnica 

por profissional no momento da inspeção.  
 

Arquivar Suélen 
Pando 

Não acompanho o voto 
do Relator, decidindo pela 
aplicação de penalidade, 
pois, inspeção realizada 

em 26/09/2018 as 
14h04min (quarta-feira). 

A empresa declara 
funcionar de segunda a 

sábado das 9h as 
13h30min e das 

15h20min as 20h e aos 
domingos das 09h30min 

as 13h20min e das 
15h10min as 21h, no 

entanto está aberta, em 
funcionamento, com 

atendimento ao publico, 
as 14h04min, horário não 

declarado ao CRFRS. 
Não havia farmacêutico 

presente no inicio da 
inspeção, a farmacêutica 
chegou as 14h09min, e 
disse ter ido ao banco. 

 

R$ 1.794,70 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

- 
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6 

Processo 
1850/2018 

 
V-15585 

 

Funcionando 
em horário não 
declarado ao 

CRF-RS 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e 

proponho o arquivamento do presente 
processo, pois a empresa possui registro 

junto ao CRF/RS, Certidão de Regularidade 
e alvará sanitário (este não atualizado). A 

inspeção ocorre no dia 27/09/2018 (quinta-
feira), às 13h10min. O estabelecimento 

declara assistência técnica neste dia das 8h 
às 12h e das 14h às 20h. Quem recebe o 

fiscal é a Sra. Carla e informa que 
farmacêutico está ausente. O farmacêutico 
CRF/RS 16482 chega às 13h20min. Quem 

assina o termo de inspeção e o auto de 
infração é o farmacêutico CRF/RS 16482. 

Não há relato neste processo que no 
momento da inspeção havia atividades 

exclusivas de farmacêutico. Não há relato no 
processo, de dispensação de medicamentos 
da portaria 344/98, nem de antimicrobianos. 

Verifico assistência técnica regular neste 
estabelecimento. Em 25 inspeções anteriores 

havia assistência técnica efetiva em 19. O 
perfil da empresa é 4. (Empresa nova ou sem 

dados para análise). Justificativa da 
empresa: A responsável legal pela empresa 

justifica que ela e o marido são farmacêuticos 
e adquiriram esta farmácia a 1 ano. E como 
farmacêuticos e proprietários tem atividades 
contábil e bancária da farmácia. Alega que 

no momento da fiscalização seu marido 
estava no banco (anexo ao processo 

comprovante de saque do banco Banrisul às 
12h42min). Alega que em função desta 
situação estão mudando o horário de 

atendimento. Pelos fatos descritos acima e 
sendo razoável neste sentido, acolho a 

defesa da empresa. 
 

Arquivar Suélen 
Pando 

Não acompanho o voto 
do Relator, decidindo pela 
aplicação de penalidade, 
pois, inspeção realizada 

em 27/09/2018 as 
13h10minh (quinta-feira). 

A empresa declara ao 
CRFRS funcionar de 

segunda a sexta das 8h 
às 12h e das 14h às 20h. 
No entanto esta aberta as 

13h10minh, em 
funcionamento, com 

atendimento ao publico, 
fora do horário declarado. 
Não havia farmacêutico 

presente no inicio da 
inspeção. O farmacêutico 
chegou as 13h20minh. A 
atendente que recebeu a 

fiscal informou que a 
empresa sempre abre 

neste horário. 
 

R$ 1.794,70 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: 

- 
 

Obs.: havia 
farmacêutico 
presente em 

todas as 
inspeções “não 

se aplica”. 
 
 

Primário, 1º 
processo. 

 

- 
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7 

Processo 
1897/2018 

 
V-7115 

 

Funcionando  
sem a 

presença de 
responsável 

técnico 
 

Luciana 
Legg 

 
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. 

 

Arquivar Maurício 
Nin 

Não acompanho o voto 
da Relatora, decidindo 

pela aplicação de 
penalidade no valor de 
R$ 7.178,82. Justifico 

minha divergência com 
o voto emitido baseado 

em apenas um fato, 
adicionado a um 

argumento, 
respectivamente: não 

havia profissional 
presente na inspeção; 
este fato fora verificado 
nas ultimas 9 inspeções 
nesta empresa, sendo 

que em todas elas 
tratava-se da mesma 
profissional. De fato, a 

profissional responsável 
técnica pela empresa à 

época, nunca fora 
encontrada na farmácia, 

o que mostra uma 
completa 

desassistência. 

R$ 7.178,82 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 4 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 16º 
processo. 

 

- 

8 

Processo 
2100/2018 

 
V-11554 

 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico 
 

Rafaela 
Oliveira 

 
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. 
 

Arquivar Maurício 
Nin 

 
Não acompanho o voto 
da Relatora, decidindo 

pela aplicação de 
penalidade no valor de 
R$ 7.178,82. Justifico 

minha divergência com 
o voto emitido baseado 

em apenas um fato, 
adicionado a um 

argumento, 
respectivamente: não 

havia profissional 
presente na inspeção; 
este fato fora verificado 
em 29 inspeções, de um 

total de 30 nesta 
empresa. Observo uma 

empresa completamente 
não associada ao 

princípio da assistência 
farmacêutica. 

 

R$ 7.178,82 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 9º 
processo. 

 

- 
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9 

Processo 
2115/2018 

 
V-18830 

 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico 
 

Rafaela 
Oliveira 

 
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. 

 

Arquivar Maurício 
Nin 

Não acompanho o voto 
da Relatora, decidindo 

pela aplicação de 
penalidade no valor de 
R$ 7.178,82. Justifico 

minha divergência com 
o voto emitido baseado 

em apenas um fato, 
adicionado a um 

argumento, 
respectivamente: não 

havia profissional 
presente na inspeção; 
este fato fora verificado 
em 9 de um total de 11 
inspeções em horário 

desta profissional nesta 
empresa. Observo uma 

empresa completamente 
não associada ao 

princípio da assistência 
farmacêutica. 

R$ 7.178,82 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 5º 
processo. 

 

- 
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10 

Processo 
2232/2018 

 
V-22990 

 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico 
 

Sérgio de 
Medeiros 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e 

proponho o arquivamento do presente processo, 
pois, a empresa possui registro junto ao CRF/RS, 

Certidão de regularidade 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. 

 

Arquivar Maurício 
Nin 

Não acompanho o voto 
do Relator, decidindo 

pela aplicação de 
penalidade no valor de 
R$ 7.178,82. Divirjo do 
voto do relator, já que 
na defesa apresentada 

há apenas um 
documento que 
comprova que o 

profissional realizava 
uma disciplina, mas não 
destaca nem comprova 

que seria na data e 
horário da inspeção 

(página 7). Não fosse o 
inadequado histórico de 

assistência dessa 
empresa por este 

profissional (ultimas 5 
inspeções o profissional 

não foi encontrado), 
poderia levar a 
justificativa em 

consideração, mesmo 
incompleta, ao que não 
é este o caso. Assim, 

voto pela multa de valor 
único possível, devido à 

reincidência. 

R$ 7.178,82 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 3º 
processo. 

 

- 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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3.11 – Processos retirados de pauta para revisão, a pedido de outro Conselheiro Revisor. 
3.11.1 - Processo: Processo 1304/2018 
Registro: V-23084  
Irregularidade: Funcionando sem a presença de responsável técnico. 
 
Relator(a): Tarso Bortolini 
Relato do(a) Relator(a): Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois, apesar de estar ausente, por contato telefônico informou o fiscal que 
teve que ir ao dentista e na defesa anexou atestado odontológico. Não foi relatado pelo fiscal atividade privativa de farmacêutico na inspeção. 
Voto do(a) Relator(a): Arquivar 
 
Revisor(a) I: Luciana Legg 
Relato do(a) Revisor(a): Conselheira declarou-se impedida  
Voto do(a) Revisor(a): - 
 
Revisor(a) II: Suélen Pando 
Relato do(a) Revisor(a) II: Não acompanho o voto do relator, decidindo pela aplicação de penalidade, pois, inspeção realizada em 10/07/2018 às 17h31min, a farmacêutica está 
ausente, e não há comunicado de afastamento. Havia comunicado de férias para o período de 11/07/2018 a 28/07/2018, portanto não é valido para a data da inspeção. A empresa é 
reincidente, de um total de 11 inspeções havia farmacêutico presente em apenas 1. Nas últimas 3 inspeções foi constatada ausência do profissional, sendo elas em 24/04/2018, 
16/02/2018 e 21/07/2017. Acolho o atestado odontológico apresentado para fins éticos da farmacêutica e opto pelo único valor de multa possível, tendo em vista a reincidência da 
empresa. 
Voto do(a) Revisor(a) II: R$ 7.178,82 
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3.12 – Processos com auto de infração homologado pela Diretoria do CRF/RS (reunião de 27/05/2019), mediante ato “ad referendum”: 
 PROCESSO REGISTRO IRREGULARIDADE MOTIVO VOTO 

1 2037/17 V-22014 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 1.762,72 

2 3/18 V-23516 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

3 5/18 V-22934 Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF-RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 2.937,87 

4 7/18 V-21623 Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF-RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

5 9/18 V-25166 Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 1.762,72 

6 10/18 V-23946 Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF-RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

7 13/18 V-22298 Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF-RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

8 22/18 V-4996 Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

9 23/18 V-22137 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

10 27/18 V-24318 Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

11 28/18 V-24315 Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

12 30/18 V-21295 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF-RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 7.050,90 

13 33/18 V-1529 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF-RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 2.350,30 
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14 36/18 V-525175 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 2.937,87 

15 37/18 V-4127 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF-RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

16 39/18 V-19514 Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF-RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

17 41/18 V-5456 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF-RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

18 53/18 V-16882 Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF-RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

19 59/18 V-20908 Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF-RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

20 88/18 V-5650 Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF-RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.050,90 

21 134/18 V-8999 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF-RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.050,90 

22 135/18 V-22852 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF-RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.050,90 

23 140/18 V-535932 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF-RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
R$ 3.525,45 

24 195/18 V-21366 Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 2.937,87 

25 202/18 V-21582 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

26 223/18 V-525275 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF-RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.525,45 
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27 233/18 V-13035 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 5.982,35 

28 253/18 V-536191 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94                                                                                                                             

29 311/18 V-18831 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

30 370/18 V-535875 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

31 389/18 V-22695 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

32 450/18 V-21295 Funcionando sem a presença de assistente técnico 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.178,82 

33 495/18 V-536275 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF-RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

34 565/18 V-17672 

 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 
privativa 

 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

35 573/18 V-535509 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

36 586/18 V-7560 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

37 609/18 V-7579 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
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38 627/18 V-23115 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

39 713/18 V-536325 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

40 714/18 V-535196 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF-RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

41 716/2018 V-534803 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF-RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

42 720/18 V-535959 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF-RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

43 751/18 V-24408 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

44 770/18 V-23838 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

45 804/18 V-535944 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

46 807/18 V-536596 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica  

Integral declarada 
Junto ao CRF/RS 

 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

47 808/18 V-534977 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 
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48 828/18 V-21577 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

49 876/18 V-19185 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

50 907/18 V-22639 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

51 916/18 V-25011 
 

Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

52 918/18 V-18025 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

53 922/18 V-534803 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF-RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

54 927/18 V-23671 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

55 929/18 V-20829 
 

Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

56 931/18 V-22580 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

57 939/18 V-24671 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

58 946/18 V-20599 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

59 947/18 V-6548 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

60 950/18 V-24063 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

61 954/18 V-23878 
 

Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
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62 956/18 V-14411 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica  

Integral declarada 
Junto ao CRF/RS 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

63 957/18 V-20919 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

64 959/18 V-21792 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

65 964/18 V-18443 
 

Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

66 965/18 V-464 
 

Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

67 967/18 V-20809 
 

Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

68 974/18 V-20995 
 

Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

69 990/18 V-20301 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

70 997/18 V-25203 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

71 1006/18 V-6581 
 

Funcionando sem a Certidão de Regularidade válida 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

72 1031/18 V-24424 
 

Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

73 1033/18 V-24640 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

74 1056/18 V-22204 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

75 1062/18 V-21877 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 
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76 1065/18 V-525248 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

77 1076/18 V-24684 
 

Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

78 1134/18 V-24099 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

79 1136/18 V-24408 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

80 1137/18 V-1255 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

81 1138/18 V-13722 
 

Funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

82 1140/18 V-5460 

 
Funcionando sem assistente 

técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

83 1410/18 V-536960 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF-RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
R$ 3.589,41 

84 2412/18 V-537069 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 R$ 2.392,94 

85 2456/18 V-15589 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 R$ 7.178,82 

86 2460/18 V-21226 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 5.982,35 

87 2555/18 V-535 Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 1.794,70 

88 8/19 V-525293 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 2.991,17 
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89 9/19 V-25449 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 1.794,70 

90 20/19 V-6785 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 R$ 7.178,82 

91 36/19 V-24315 Funcionando sem a presença de responsável técnico Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 7.178,82 

92 37/19 V-24318 Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.178,82 

93 39/19 V-69 

 
Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF-RS para todo o horário 

de funcionamento declarado 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 R$ 7.178,82 

94 60/19 V-17343 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.178,82 

95 64/19 V-536895 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 1.794,70 

96 70/19 V-20314 Funcionando sem a presença de responsável técnico 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 1.196,47                                                                                                                   

97 88/19 V-535440 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 3.589,41 

98 102/19 V-18270 Funcionando sem a presença de assistente técnico Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 

99 110/19 V-8181 

 
Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF-RS para todo o horário 

de funcionamento declarado 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
R$ 7.178,82 

100 113/19 V-15302 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 
 

R$ 7.178,82 

101 139/19 V-21404 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF-RS 

para todo o horário de funcionamento declarado 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
R$ 7.178,82 

102 141/19 V-17061 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF-RS 

para todo o horário de funcionamento declarado Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF R$ 7.178,82 

Os valores das multas aplicadas observam o disposto na Deliberação n.º 1.511/16.                            
                    


