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SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - XIV/2019 

 
Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 22 de julho de 2019 – 

14h30min às 20h15min (término previsto) 
 

CONSELHEIROS CONVOCADOS: 
Alberi Adolfo Feltrin 

Aline Andrea da Cunha 
Anaí Maria Raymundo Belleza 

Daniela Correa Camacho (Conselheira 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: 

 

CONVIDADOS: 
Sindifars –  

Sinprofar –   

Anfarmag –  
Sbac –  

Afargs –  
Funcionários – 

Grupos de Trabalho Técnico –  

CONSELHEIROS CONVIDADOS:  

Carlos Augusto Gaiger Xavier (Conselheiro Suplente) 
Maria Rozário Bica (Conselheira Suplente) 

 
– PAUTA DA SESSÃO – 

 

01 – PROCESSOS ÉTICOS PROFISSIONAIS: 14h30min – 19h 

 

02 – APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VII/19 DE 08/04/2019: 19h – 19h05min 

 

03 – APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VIII/19 DE 22/04/2019: 19h05min – 19h10min 

 

04 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 19h10min – 19h15min 

  

05 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 19h15min – 19h20min 

 

06 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 19h20min – 19h45min 

 

07 – COMUNICAÇÕES: 19h45min – 20h15min 

07.1 Da Diretoria: 

07.2 Dos Conselheiros Federais: 
07.3 Dos Conselheiros Regionais: 

07.4 Aniversários:  
07.5 Agendas de eventos: de 22 de Julho a 05 de Agosto de 2019: 

 
1. Itinerante CRF/RS 
Data: 22 de julho 

Horário: 09h às 13h e das 14h30min às 17h30min 
Local: Rosário do Sul/RS: Centro Empresarial de Rosário do Sul (R. Amaro Souto, 2086, Centro) 

 
2. Irregularidades sanitárias: como evitá-las 

Data: 22 de julho  

Horário: Das 18h às 20h30min 
Local: Rosário do Sul/RS: Centro Empresarial de Rosário do Sul (R. Amaro Souto, 2086, Centro) 
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3. Contraceptivos hormonais e a importância da orientação farmacêutica  

Data: 23 de julho  
Horário: Das 10h às 12h 

Local: Santa Rosa/RS: Hospital Vida & Saúde (R. Dr. Francisco Timm, 656) 
 

4. Qualificação em Manejo de Problemas de Saúde Autolimitados 

Data: 25 de julho 
Horário: Das 09h às 18h 

Local: Santa Maria/RS: Asfarma (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1124, sala 701)  
 

5. Aplicação de Vacinas: aspectos legais  
Data: 31 de julho  

Horário: Das 19h15min às 21h 

Local: Passo Fundo/RS: A definir 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

“Quantos Somos” 
Dados atualizados em 04/07/2019 

 

ANO INSCRIÇÕES BAIXAS ATIVOS 

2017 1.459 496 14.077 

2018 1.667 606 14.879 

2019 707 497 15.062 

 
 
 
 

04 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS: 
 

 
4.1 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico – Ad referendum: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Leticia Legramante Nunes PUCRS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

4.2 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Edina Knod Fredrich UNISC - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL Porto Alegre 

2 Karine Bizzi Schlemmer UFSM - Universidade Federal de Santa Maria São Pedro do Sul 

3 Patricia Janaina Voigt FEEVALE - UNIVERSIDADE FEEVALE Estância Velha 

4 Lais Mainardi dos Santos UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Rosário Do Sul 

5 Ana Paula Rosa Correa URCAMP - UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA Bagé 

6 Daniela Pastorim Vaiss UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Rio Grande 

7 Cristiane Manoela Silva UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Caxias do Sul 

8 Natalie Miorando Goncalves UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre 
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9 Amanda Felipe Portella UNICRUZ - UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA Júlio De Castilhos 

10 Carla Aparecida Costa Soster 
UNICRUZ - UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 

 
Carazinho 

11 Franciele Silveira Ferreira UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Caçapava do Sul 

12 Wagner Goncalves Lima IPA - CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA Palmares do Sul 

13 Andressa Salvador UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Sarandi 

14 Marielen Machado Alves ULBRA - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Balneário Pinhal 

15 Carolina Antunes IPA - CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA Canoas 

16 Pamela Franciele Wermuth UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari Estrela 

17 Aline Kayser UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre 

18 Kamila Pazza UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Canoas 

19 Luana Flores Vasconcelos UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria 

20 Gabriela Xavier Ortiz 
UFCSPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS 

DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 
Porto Alegre 

21 Elisangela Alano Borges IPA - CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA Porto Alegre 

22 Sendy Sales Oliveira UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre 

23 Andre Brito Closs UNISC - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL Venâncio Aires 

24 Chaini Muniqui Koch da Silva UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari Bom Retiro do Sul 

25 Liana Paula Abreu da Silva UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre 

26 Sidneia Gerhardt UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari Lajeado 

27 Amanda Schmeling franceschi FEEVALE - UNIVERSIDADE FEEVALE Novo Hamburgo 

28 
Jose Valdir Da Silva Correa 

Junior 
UNIPAMPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - 

UNIPAMPA 
Uruguaiana 

29 Paola Cristini Gama Silva UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Canoas 

30 Victoria Gobi Pinto 
PUCRS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO 

GRANDE DO SUL 
Canoas 

31 Vanessa Schaefer FEEVALE - UNIVERSIDADE FEEVALE Estância Velha 

32 Jose Cristiano da Silva Marques UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari Paverama 

33 Francieli Belle UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Restinga Seca 

34 Isadora Fogaca Marcon FEEVALE - UNIVERSIDADE FEEVALE Porto Alegre 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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4.3 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória – Ad referendum: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Francielle Dias Brutti UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria 

2 Thais Lubers UNISC - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL Santa Cruz do Sul 

3 Tanise da Silva Pes UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santiago 

4 Leo Rodrigo de Sousa Silva Santos FACUNICAMPS - Faculdade Unida de Campinas Glorinha 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

4.4 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 

 NOME CRF DE ORIGEM 

1 Paulo Henrique de Sena Costa CRF-MA 

2 Camila Ziliotto Zanotto CRF-SC 

3 Sulamita Diná Gomes de Araujo CRF-SC 

4 Nayane Rocha Magalhães CRF-SP 

5 Lucas da Silva Muniz CRF-TO 

6 Italo de Andrade dos Santos Tavares CRF-CE 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

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

 NOME CRF DE ORIGEM 

1 Eliziane de Souza Patricio CRF-SP 

2 Laira Rafaelle Pinto Gemaque CRF-AP 

3 Dulce de Jesus Borges CRF-GO 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

4.6 – Inscrição Definitiva de não Farmacêutico – Técnico de Laboratório – Ad referendum: 

 NOME ESCOLA MUNICÍPIO 

1 Rafaela Dolfini Jobim E.E.Profissional HCPA Alvorada 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

4.7 – Inscrição Provisória de Farmacêutico – Ad referendum: 

 NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 Paulo de Tarso Santos Lima Junior UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso Gravataí 

2 Kauê Signori Padilha UFSM - Universidade Federal de Santa Maria 
Palmeira das 

Missões 

3 Lucélia Mott Martins URI- Santiago São Borja 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

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

  NOME CRF DE ORIGEM 

1 Bruna Pereira Lisboa CRF-GO 

2 Taynara Carla Silva e Silva CRF-MA 
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3 Nathalia Kellen Gutemberg CRF-GO 

4 Maíra Morena Vasconcelos Mendes CRF-MG 

5 Nara Cristina Lima de Jesus CRF-MG 

6 Thaisa Alana de Araujo Cabral CRF-CE 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza  
  

4.9 – Inscrição Remida de Farmacêutico: 

 INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 I-R-3335 Olga Teresa Pivatto Porto Alegre 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
   

4.10 – Reinscrição de Farmacêutico – Ad referendum: 

 INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 I-18335 Carolina Ferrari Frederico Westphalen 

2 I-13204 Alexandre Machado Rubim Porto Alegre 

3 I-16480 Fernanda Ziegler Reginato Santa Maria 

4 I-16199 Roselena Silvestri Schuh Porto Alegre 

5 I-16319 Luisa da Gama Franco Pelotas 

6 I-17125 Adriane Schroeder Verruck Lajeado 

7 I-6097 Delita Vania Bock Almeida Alegrete 

8 I-5294 Luciana Bolzani Mascarello Caxias do Sul 

9 I-10948 Marilia Piccinin Fogliatto Bule Cruz Alta 

10 I-9059 Flavia Adriana Betto Cappellaro Caxias do Sul 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

4.11 – Reinscrição de Farmacêutico por transferência – Ad referendum: 

 INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 547859 Ana Paula Souza Conceição CRF-BA 

2 10696 Claudete Witt CRF-SC 

3 549451 Cicero Decio Soares Grangeiro CRF-CE 

4 16236 Alene Andreis CRF-SC 

5 18500 Cleverson Afonso Nunes de Oliveira CRF-SP 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

4.12 – Inscrição Secundária de Farmacêutico –Ad Referendum: 

 INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 519824 Valkiria Machado CRF-SC 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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4.13 – Baixa de Farmacêutico por transferência: 

 INSCRIÇÃO NOME CRF DE DESTINO 

1 548011 Thaynara Araujo Vilas-Boas CRF-GO 

2 549443 Kalita Assis Souza CRF-GO 

3 548075 Bruna Michely Aparecida Teixeira CRF-GO 

4 550000 Suely Berto de Souza Candida CRF-GO 

5 549439 Greice kely Stival Martins CRF-GO 

6 18708 Kelly Marina Pereira Dos Santos CRF-GO 

7 11710 André Siqueira Guimarães Júnior CRF-BA 

8 550460 Geovana Turci Martins CRF-SP 

9 549153 Luana de Cássia Raimundo CRF-SP 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

4.14 – Baixa de Farmacêutico por transferência Ad Referendum 

 INSCRIÇÃO NOME CRF DE DESTINO 

1 549451 Cicero Decio Soares Grangeiro CRF-CE 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

4.15 – Baixa de Farmacêutico por vencimento da Inscrição Provisória 

 INSCRIÇÃO NOME DATA DO VENCIMENTO MUNICÍPIO 

1 548884 Silviane Emilene Silva Santos 07/05/2019 Tapejara 

2 547705 Bianca de Medeiros Barlett da Costa Johann 27/01/2019 Porto Alegre 

3 547909 Sabrina Pires Maus 10/03/2019 Porto Alegre 

4 548166 Matheus da Trindade Viegas 12/01/2019 Santa Maria 

5 548286 Alice Rosa da Silveira 19/01/2019 Santa Maria 

6 548152 Veronica Ferrari Cervi 19/01/2019 Santa Maria 

7 548102 Daiani Reis Perotto 26/01/2019 São Francisco de Paula 

8 I-0-12190 Fernanda Fávero Alberti 26/01/2019 Porto Alegre 

9 I-0-12196 Hamilton Alexandre Paim Lopes 26/01/2019 Santiago 

10 I--0-12183 Ricardo Lazzeri 26/01/2019 São Luiz Gonzaga 

11 548365 Karine Favero Nicorena 02/02/2019 São Jerônimo 

12 548216 Caroline De Bem Gentz 07/02/2019 Porto Alegre 

13 548188 Eduarda Doneda 07/02/2019 Porto Alegre 

14 548234 Jessica Hauschild Taday 07/02/2019 Porto Alegre 

15 548209 Letícia Fernandes da Rocha 07/02/2019 Porto Alegre 

16 548433 Cristiane Merigo 10/03/2019 Porto Alegre 

17 548277 Tiara Kelly de Sousa 13/03/2019 Porto Alegre 
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18 548849 Laiz Xavier Rodrigues Falcao 01/06/2019 Pelotas 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

 

 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 
 

 

5.1 – Solicitação de Registro de Empresas:  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA 
ATIVIDADE 
PRINCIPAL 

CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 537200 
Município de 

Santana da Boa 
Vista 

Não informado 

Farmácia 
privativa 

equivalente de 
unidade 

hospitalar 

Santana da 
Boa Vista 

Eduardo Pureza Nunes I-3144 

2 538529 

Labivida - 
Laboratório de 

Analises Clínicas 
LTDA 

Labivida Posto de Coleta Santa Maria Maria Fernanda de A. e Santos 548175 

3 538559 
GC Distribuidora 
de Medicamentos 

Ltda 

GC Distribuidora 
de 

Medicamentos 
Distribuidora Porto Alegre Fernanda Dal Ponte I-15658 

4 538547 
Transul Multimodal 

Transportes 
EIRELI 

Transulmultilog Transportadora 
Caxias do 

Sul 
Roberta de Mello Bono Chies I-10951 

5 538607 
Ilca T de O 
Andelieri 

& Cia Ltda 
Não informado Drogaria 

São 
Francisco 
de Paula 

Sania Watney Risley Martins de Jesus I-15590 

6 538609 
Carrefour 

Comércio e 
Indústria Ltda 

Não informado Drogaria Gravataí 

Thaiane Gomes 

 
Bibiana Schvantes de Aguiar Bottini 

 
Davilene de Oliveira e Silva 

I-18277 

 
I-6981 

 
I-17633 

7 538623 
Impianti Comércio 
e Representação 

Ltda 
Não informado 

Distribuidora de 
Produtos 

Odontológicos 

Caxias do 
Sul 

Valquiria Reis Pereira Kraemer I-6874 

8 538554 

União Sul 
Comercial de 

Artigos da Saúde 
Ltda 

União Sul 
Comercial 

Distribuidora Porto Alegre Micael Souza Lima 548856 

9 538615 
Laboratório 

Candelária Ltda 
Não informado Posto de Coleta 

Novo 
Cabrais 

Fabiana Mayer Galetto I-5867 

10 538133 
Fundo Municipal 

de Saúde 
Unidade Básica 

de Saúde 
Farmácia 
Pública 

Mampituba Tamiris Alves Cardoso 550442 
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11 538633 
Laboratório São 
Lucas Frederico 

Ltda 
Não informado Posto de Coleta 

Frederico 
Westphalen 

Gabriela Dagios I-9801 

12 538628 
Associação 

Educadora São 
Carlos - AESC 

Caps Ad IV 24h 
Centro 

Farmácia 
Equiparada à 

Hospitalar 
Porto Alegre 

Taína Scheid 

 
Daiane Salete Dal Prá 

I-11327 

 
I-12934 

 

 

 

5.2 – Solicitação de Registro de Empresas – Ad Referendum:  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA 
ATIVIDADE 
PRINCIPAL 

CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 538597 
Drogaria M.D. 
Ottonelli Eireli 

Não informado Drogaria Ijuí 
Greici Fernanda Redin 

 
Francisco Maikon Corrêa de Barros 

550141

 
17569 

2 537548 
Associação 

Educadora São 
Carlos - AESC 

Hospital do 
Câncer Mãe de 

Deus 

Farmácia 
Hospitalar 

Porto Alegre 

Silvia Angelica Marques 

 
Gabrielli Pare Guglielmi 

 
Cristiana De Moraes Matteus 

 
Karen Nitielly Schmitt 

 
Fernanda Chiappa da Rosa 

 
Namur Madruga Junqueira 

 
Camila Carolina Fischer 

I-18185 

 
I-14556 

 
I-5222 

 
549160 

 
I-17876 

 
I-6788 

 
I-17727 

3 538629 Raia Drogasil S/A Raia Drogasil Drogaria Santa Maria 

Kelly Pivetta Reis 

 
Fernanda Lizele Braga Coelho 

 
Luana da Costa Pires 

I-5793 

 
I-16245 

 
520627 

4 538614 
Sociedade Medica 
Brasileira Pro Vida 

S/S Ltda 

Instituto de 
Saude SMB Vida 

Assessoria 
Técnica 

São José do 
Ouro 

Elisabete Angela Ferronato I-14511 

5 538569 
Júlia C. R. da Veiga 

e Cia Ltda 

Farmácia 
Assistencial 

Freitas 
Drogaria Cruz Alta Bruna Zanetti Adiers I-16813 

6 538020 

Instituto Brasileiro 
de Saúde, Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão para o 
Desenvolvimento 

Humano 

Hospital São 
José de Dois 

Irmãos - Ibsaúde 

Farmácia 
Hospitalar 

Dois Irmãos Janaína da Silva Kolling 548121 

7 538589 
PMP Drogaria e 

Comercio de 
Eletronicos LTDA 

Preço Mais 
Popular 

Drogaria Soledade 
Daniela Balestreri 

 
Taís Sanderson Possamai 

I-8516 

 
I-8791 

8 538588 
PMP Drogaria e 

Comercio de 
Eletronicos LTDA 

Preço Mais 
Popular 

Drogaria Imbé 
Eliane Pereira da Rosa 

 
Angela Lucia Giacomini Caumo 

I-17491 

 
I-13122 

9 538572 Regiomar Prass 
Farmácia Menor 

Preço 
Drogaria Viamão Vanderson Gandolfi I-14942 

https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTIwMjM3
https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTE1OTM4
https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTA1MDYy
https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTQ5MTYw
https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTIwMzA2
https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTA2NjMx
https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTE5NjQx
https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTA1NjMy
https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTE4NTAz
https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTIwNjI3
https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTE2Mzg0
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10 538560 C. Braga de Castro Agafarma Drogaria 
Capão da 

Canoa 
Cíntia Braga de Castro I-16499 

11 538582 Arend & Cia LTDA R Arend Gases Transportadora Santa Rosa Camila Matraszek Gnoatto I-9212 

12 538555 
Minha Farmácia 

Ltda 
Minha Farmácia Drogaria Porto Alegre Gonçalo Jorge Vieira Lopes I-19111 

13 538504 
Cervejaria 

Cordillera Ltda 
Cervejaria 
Cordillera 

Indústria de 
Alimentos 

Santa Maria Valkiria Machado 519824 

14 538567 
Yure Peres 

Medeiros - ME 
Farmácia Peres Drogaria Porto Alegre Yure Peres Medeiros 549963 

15 538584 
LD Sul Cosméticos 

Ltda 
Vivenzza 

Professional 
Distribuidora Esteio Lariane Scheibel I-14866 

16 538587 Júlia Araújo - ME 
ProLab 

Laboratório de 
Análises Clínicas 

Laboratório 
Clínico 

Mostardas Júlia Araujo 549825 

17 538657 
Gustavo Vargas 

Bochi 
Avenida 
Farmácia 

Drogaria Santiago Gustavo Vargas Bochi I-12003 

18 538373 
Kalyl Becquer 

Segade Perdomo - 
ME 

Medis Odonto 
Medica 

Distribuidora 
Santana do 
Livramento 

Cezar Ancinello Neto I-8834 

19 538455 
Laboratório Nobel 

S.A. 
Laboratório 
Antonello 

Laboratório 
Clínico 

Pelotas 
Marcia Elenita Oliveira Martins 

 
Fernanda Josefina M. Pereira 

I-4523 

 
I-8454 

20 538452 
Laboratório Nobel 

S.A. 
Grupo Exame Posto de Coleta Pelotas Rodrigo Proto Siqueira I-5769 

21 538453 
Laboratório Nobel 

S.A. 
Grupo Exame Posto de Coleta Pelotas Rodrigo Proto Siqueira I-5769 

22 538648 
Esatta Laboratório 

de Análises 
Clínicas Ltda 

Esatta Posto de Coleta Cruz Alta Vanessa Toledo Rubin I-8806 

23 538610 
Prefeitura de 

Teutônia 
Não informado 

Farmácia 
Pública 

Teutônia Inajara de Almeida Bueno Petri I-15719 

  

 

5.3 – Solicitação de Reativação de Empresas:  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA 
ATIVIDADE 
PRINCIPAL 

CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 20131 
P & C Comercio De 
Medicamentos Ltda 

Drogaria dos 
Genéricos 

Drogaria Erechim Paola Morganti Serafim I-13859 

 

 

 

 

 

 

https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTIxNjM0
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5.4 - Baixas de Empresas:  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA 
ATIVIDADE 

PRINCIPAL 
CIDADE MOTIVO 

1 23121 
WMB Supermercados do 

Brasil Ltda. 
Drogaria Nacional Drogaria Bento Gonçalves Baixa por Solicitação 

2 535523 
Comércio De 

Medicamentos Brair Ltda 
Sao Joao Farmacias Drogaria Pelotas Baixa por Solicitação 

3 17220 
Marcofarma Distrib. De 

Prod. Farm. Ltda 
Marcofarma - Associadas Distribuidora Getúlio Vargas Baixa por Solicitação 

4 10387 
Maria De Lourdes 

Hoffmeister Muller 
Laboratório Santa Maria 

Laboratório de 

Análises Clínicas 
Capão da Canoas Baixa por Solicitação 

5 24541 
Roberto dos Santos Maria 

& Cia Ltda - Epp 
Free Lancer Transportadora Porto Alegre Baixa por Solicitação 

6 25341 

Comércio de 

Medicamentos 

Brair Ltda 

São João Farmácias Drogaria Passo Fundo Baixa por Solicitação 

7 535919 

Comércio de 

Medicamentos 

Brair Ltda 

São João Farmácias Drogaria Soledade Baixa por Solicitação 

8 25379 
Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de POA 

Hospital de Santo Antônio 

da Patrulha 

Laboratório de 

Análises Clínicas 

Santo Antônio da 

Patrulha 
Baixa por Solicitação 

9 525222 
PMP Drogaria e Comércio 

de Eletrônicos Ltda 
Preço Mais Popular Drogaria Tramandaí Baixa por Solicitação 

10 23144 Greff e Bonera Ltda ME Agafarma Drogaria Capão da Canoa Baixa por Solicitação 

11 535877 Sirlei Cristina Maus Não informado Drogaria Sapucaia do Sul Baixa por Solicitação 

12 4007 
Irmandade da Sta. Casa 

de Car. Alegrete 

Irmandade da Sta. Casa 

de Car. Alegrete 

Laboratório de 

Análises Clínicas 
Alegrete Baixa por Solicitação 

13 23081 
WMB Supermercados do 

Brasil Ltda 

Farmácia Nacional 

Gravataí 
Drogaria Gravataí Baixa por Solicitação 

14 23043 
Dinalog Logística e 

Transportes Ltda 
Grupo D Logística 

Transportadora de 

Medicamentos 
Porto Alegre Baixa por Solicitação 

15 9188 
Margarida Risso 

Steinhorst 
Farmácia Steinhorst Drogaria Alegrete Baixa por Solicitação 

16 22607 
Edineia Aparecida de 

Souza ME 
Centro Farma Drogaria Alpestre Baixa por Solicitação 

17 525190 
Rede Sul de Farmácias 

Ltda ME 
Rede Sul de Farmácias Drogaria Porto Alegre Baixa por Solicitação 

18 537289 
Rede Sul de Farmácias 

Ltda ME 
Rede Sul de Farmácias Drogaria Porto Alegre Baixa por Solicitação 

19 24376 
Rede Sul de Farmácias 

Ltda ME 
Rede Sul de Farmácias Drogaria Porto Alegre Baixa por Solicitação 
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ANEXO 3 
 
 

 
06 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS: 
 
 
6.1 – Estabelecimentos funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 

 
Processo 

1883/2018 
 

V-23845 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. Trata-
se de uma drogaria (Farmácias São João). O fiscal registrou no auto de infração 46.503 sem diretor técnico a mais 
de 30 dias. A diretora técnica, farmacêutica (I-521408) desligou-se em 16/08/2018, presentes o assistente técnico 
(I-547572) e (I-549688) que informaram a contratação da farmacêutica (I-18107). Realmente existem 2 protocolos 

tramitando junto ao CRFRS, com data de 27/08/2018 e outro com data de 17/09/2018, ambos arquivados por 
pendências não solucionadas. No Alvará Sanitário consta o nome do farmacêutico (I-12131). Portanto o 

estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS desde 16/08/2018, a inspeção realizada 
dia 25/09/2018, por tanto há mais de 30 dias em desacordo com a legislação vigente. Empresa perfil 5. Em sua 

defesa o estabelecimento alega que tem protocolo em andamento. Estabelecimento reincidente com processos 
transitados em julgado: 2405/2014, 1929/2015, 3095/20115, 771/2016, 1587/2016. Portanto, sugiro aplicação de 
multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao dispositivo art. 24, parágrafo único, 

da Lei nº 3.820/1960 observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/2016. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Alberi Feltrin 

2 

 
Processo 

1943/2018 
 

V-525245 

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

se de uma drogaria.  O fiscal registrou no auto de infração 47.229,sem diretor técnico a mais de 30 dias. A fiscal foi 
recebida pela farmacêutica (I-549143) que informou que presta assistência das 08:00 ás 13:00 e das 14:10 às 

16:30. A empresa está funcionando sem responsável técnico desde 28/05/2018 e a inspeção ocorreu em 
18/10/2018, portanto, há mais de 90 dias e não existe protocolo de responsabilidade técnica tramitando no CRFRS 

no momento da inspeção. Portanto o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico junto ao CRFRS 
desde 16/08/2018, a inspeção realizada dia 25/09/2018, por tanto há mais de 30 dias em desacordo com a 

legislação vigente. Em sua defesa o estabelecimento alega que estava contando com farmacêutica no momento 
da inspeção. Estabelecimento reincidente com processos transitados em julgado: 1087/2018 e os 866/2018. 
1487/2018 em tramitação. Portanto, sugiro aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou 

comprovada a infração ao dispositivo art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 observados ainda os termos da 
Deliberação de Plenária nº 1.511/2016. 

 

- 
R$ 

7.178,82 
Alberi Feltrin 
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3 

 
Processo 

2184/2018 
 

V-22734 

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

se de uma drogaria (Farmácias São João).  O fiscal registrou no auto de infração 46.938 sem diretor técnico a mais 
de 30 dias. A diretora técnica, farmacêutica (I-5083) desligou-se em 01/10/2018. A empresa contratou a 

Farmacêutica (I-549903) a qual possui protocolo de solicitação de inscrição definitiva que está em analises. 
Conforme Resolução do CFF 566/12, artigo 6º, parágrafo 5, o protocolo junto ao órgão não significa presunção de 

regularidade da empresa ou estabelecimento farmacêutico, a empresa está sem assistência farmacêutica 
declarada ao CRFRS das 07:30 às 12:50 e das 14:50 às 16:40. 

Em sua defesa o estabelecimento alega que tem protocolo em andamento e que está em total acordo com a 
legislação vigente. Estabelecimento reincidente com processos transitados em julgado: 1530/2014, 622/2015, 

1677/20115, 2475/2015, 2942/2015. Portanto, sugiro aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que 
restou comprovada a infração ao dispositivo art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 observados ainda os 

termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/2016. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Alberi Feltrin 

4 

 
Processo 

2281/2018 
 

V-14339 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. Trata-
se de uma drogaria (Farmácias São João). O fiscal registrou no auto de infração 46.461 sem diretor técnico a mais 

de 30 dias. A fiscal foi recebida pela atendente (I-15448) que informou não existir outro farmacêutico além da (I-
547751) (assistência: Não se aplica). Não há farmacêutico no momento da inspeção. Não há protocolo junto ao 

CRFRS no momento da inspeção. A empresa está sem responsável técnico desde 06/10/2018 e a inspeção 
ocorreu em 22/11/2018. Em sua defesa o estabelecimento alega que possuí profissional para suprir sua demanda 

diária. Estabelecimento reincidente com processos transitados em julgado: 3014/2009, 395/2010, 789/2014, 
2168/2015, 30911/2015. Portanto, sugiro aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou 

comprovada a infração ao dispositivo art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 observados ainda os termos da 
Deliberação de Plenária nº 1.511/2016. 

 

- 
R$ 

7.178,82 
Alberi Feltrin 

5 

 
Processo 
133/2019 

 

V-11254 

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

inspeção realizada na Rede Tche Farmácias localizada no município de Santo Ângelo em 01.02.19. O 
estabelecimento funciona de Seg a Sab das 08:00 as 22:00horas e Dom das 09:00 as 12:00 e das 17:00 as 22:00  
horas. O estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico desde 04.12.18, ou seja, a mais de 30 dias 

contrariando a legislação vigente. A fiscal foi recebida as 11:37 horas  de sexta-feira pelo proprietário que na 
defesa alega estar em busca permanente de outro profissional para cobrir a vaga mas até a data da defesa não 
obteve êxito. Protocolo vinculado a irregularidade de solicitação de DT protocolado em 07.05.19 e deferido em 

21.05.19 após sanada a pendência de falta de assistência integral. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor 
R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 

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

- 
R$ 

7.422,90 
Roseli 
Richter 

6 

 
Processo 
136/2019 

 

V-535434 

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

inspeção realizada na São João Farmácias localizada no município de Barra do Ribeiro em 06.02.19. O 
estabelecimento funciona de Seg a Sab das 07:30 as 22:00horas. O estabelecimento estava funcionando sem 

responsável técnico junto ao CRf-RS desde 01.12.18 ou seja  a mais de 30 dias contrariando a legislação vigente . 
A fiscal foi recebida as 09:26 horas de quarta-feira pela gestora Mônica que informou que estão em processo de 
contratação . Protocolo vinculado a irregularidade de solicitação de DT protocolado em 11.03.19 e deferido em 
19.03.19. Estabelecimento primário. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor R$ 1.855,72, uma vez que 

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

 

- 
R$ 

1.855,72 
Roseli 
Richter 
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7 

 
Processo 
151/2019 

 

V-13284 

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

inspeção foi  realizada na farmácia do Postão Ltda – ME localizada no município de Esteio em 04.02.19. O 
estabelecimento funciona de Seg. a sex. das 08:00 as 19:00 horas e Sáb. das 8:00 as 12:00 horas. A fiscal foi 
recebida as 09:50 de segunda-feira pela farmacêutica (I-18592) que informou estar trabalhando na empresa  

desde 21.01.19 prestando assistência das 8:00 as 12:00 e das 15:00 as 19:00 horas O estabelecimento estava 
funcionando sem responsável técnico junto ao CRf-RS desde 20.12.18 portanto a mais de 30 dias contrariando a 

legislação vigente. A empresa possui protocolo tramitando no CRF-RS de solicitação de DT protocolado em 
29.01.19 e deferido em 06.02.19. Estabelecimento primário. 

Não foi anexado ao processo a cópia da CTPS da farmacêutica (I-18592). Portanto, sugiro a aplicação de multa no 
valor R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 

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

- 
R$ 

1.855,72 
Roseli 
Richter 

8 

 
Processo 
156/2019 

 

V-536618 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 
inspeção foi realizada na Farmácia da Rede Maxxi Econômica localizada no Município de Gramado em 05.02.19. 
O estabelecimento funciona de Seg a Sab. das 08:00 as 22:00 horas. A fiscal foi recebida as 12:01 de terça-feira 

pela gerente farmacêutica que informou que foi transferida de outra filial desde 02.01.19 e apresentou o 
documento de transferência no processo contando está como data de inicio da assistência  com horário de 

prestação de assistência das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:20. Declara ainda que  a farmacêutica  Diretora 
Técnica voltou da licença maternidade ( desligada por este motivo desde 04.09.18) trabalhou 3 dias e saiu de 
férias. O farmacêutico AT (I-548084) desligou-se em 26.09.18 e o farmacêutico AT (I-6677) desligou-se em 

31.12.18, ou seja, a mais de 30 dias contrariando a legislação vigente. A empresa não possui protocolo tramitando 
junto ao CRF-RS. 

Em 01.03.19 foi protocolado solicitação de DT referente a irregularidade e deferido em 20.03.19. Portanto, sugiro a 
aplicação de multa no valor R$ 3.092,87, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, 

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

 

- 
R$ 

3.092,87 
Roseli 
Richter 

9 

 
Processo 

2246/2018 
 

V-536397 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois na ocasião da inspeção havia 
farmacêutica presente e, de acordo com a defesa, o hospital já dispunha de dois novos farmacêuticos para cobrir 
todos os horários declarados, apesar de não haver protocolo de solicitação de direção técnica tramitando junto ao 
CRF/RS na data da visita do conselho. A inspeção foi em 23/11/2018, a empresa estava sem responsável técnico 
junto ao CRF/RS desde 26/09/2018 (passados 58 dias) e o protocolo de solicitação de regularização, nº 313830, 

foi aberto em 26/11/2018 (3 dias após a fiscalização). O protocolo foi deferido posteriormente, concedendo à 
instituição uma nova certidão de regularidade em 19/12/2018. Por entender que a empresa já dispunha de 

profissional atuando na data da inspeção (antes de ter passado 30 dias, conforme defesa) e que promoveu sua 
regularização na seqüência à inspeção, Acolho a defesa. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Luiz Lodi 

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

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

1925/2018 
V-17402 

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

inspeção foi realizada na Drogaria Delta Ltda localizada no município de São Leopoldo em 02.10.18. O 
estabelecimento funciona de Seg a Sex das 09:00 as 12:00e das 14:00 as 19:00  horas e Sab das 10:00 as 12:00 
horas e das 14:00 as 18:00 horas. A farmacêutica (I-8096) estava ausente no momento da inspeção. O fiscal foi 

recebido as 18:13 horas pela balconista que informou que a farmacêutica se sentiu mal e saiu mais cedo. Não há 
comunicado de afastamento junto ao CRF-RS para a presente data. Junto ao processo está anexado atestado 

médico do Instituto de Cardiologia – Hospital de Viamão datado de 02.10.18. não foi constatado venda de 
medicamentos controlados da  PORTARIASVS-MS 344/98 no momento da inspeção. A farmacêutica possui 108 
comunicados de afastamento nos últimos 12 meses. Em 17 visitas ao estabelecimento (1 Presente – 13 ausente– 
3 ausente com afastamento).  A farmacêutica desligou-se da empresa em 05.10.18. Empresa reincidente. Perfil 3. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor 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 

2 
Processo 

2021/2018 
V-22309 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 
inspeção foi realizada na Farmácia Centro Serra Ltda– Epp localizada no município de Cachoeirinha em 05.10.18. 
O estabelecimento funciona de Seg a Sex das 08:00 as 21:00 e Sab das 13:00 as 21:00 horas. A fiscal foi recebida 
as 10:36 horas da sexta-feira  pelo gerente que informou não saber precisar o motivo da ausência da farmacêutica 

(I-6357). Não há comunicado de afastamento junto ao CRF-RS para a presente data. Na defesa a farmacêutica 
alega não ter conseguido avisar o crf-rs com antecedência sobre uma consulta médica. Junto ao processo está 
anexado atestado da consulta médica. Empresa perfil 3. Empresa reincidente. Portanto, sugiro a aplicação de 

multa no valor 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 

3 
Processo 

2024/2018 
V-23878 

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

inspeção foi realizada na Farmácia Associadas – localizada no município de Osório em 03.09.18. O 
estabelecimento funciona de Seg a Sab. das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 19:00 horas Dom. das 09:00  as 12:00 
horas. A fiscal foi recebida as 15:11 horas pela atendente que informou que a farmacêutica (I-4866)  está ausente 
porque está de atestado médico. Não há comunicado de afastamento junto ao CRF-RS para a presente data. Na 

defesa a representante legal informou que a farmacêutica não comunicou previamente seu afastamento mas fez a  
justificativa posterior com o atestado médico em anexo no processo .  Empresa perfil 3 . Estabelecimento 

reincidente. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor 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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4 

 
Processo 
135/2019 

 

V-24781 

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

inspeção foi realizada na Drogaria Correa Ltda– localizada no município de Nova Santa Rita em 05.02.19. O 
estabelecimento funciona de Seg a Sab. das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 19:00 horas. O fiscal foi recebido as 

09:30 horas da terca-feira  pela proprietária que informou que a farmacêutica (I-13451) não comunicou os motivos 
de sua ausência. Não há comunicado de afastamento junto ao CRF-RS para a presente data. Na defesa a 

representante legal informou que a farmacêutica estava em consulta médica e anexou o atestado ao processo.  
Empresa perfil 3. Estabelecimento reincidente. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor R$ 7.422,90, uma 

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

 

- 
R$ 

7.422,90 
Roseli 
Richter 

5 

 
Processo 
194/2019 

 

V-23893 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 
inspeção na Farmácia Vigore Ltda - da Cidade de Lajeado em 07.02.19. Horário da inspeção as 15:52 horas de 

quinta-feira.  A farmácia funciona de Seg a Sab. das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 18:00  horas.  A fiscal foi 
recebida pela atendente e que segundo ela a farmacêutica (I-11333) foi fazer uma entrega. Não há comunicado de 

afastamento para o período. Na defesa o representante legal justifica que a farmacêutica foi fazer uma entrega 
porque ela estava com seu carro particular e foi a forma que encontraram para atender o cliente com urgência. 

Empresa reincidente. Perfil 3. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

7.422,90 

Roseli 
Richter 

6 

 
Processo 
199/2019 

 

V-9649 

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

Farmácia Fronteira -  da Cidade de Itaqui em 12.02.19. Horário da inspeção as 20:31 horas de terça-feira. A farmácia funciona de 
Seg a Sab. das 09:00: as 12:00 e das 14:00: as 21:00  horas .  A farmacêutica (I-10307) está ausente por motivo de férias com 
comunicado de afastamento do período de 04/02/19 a 18/02/19. A fiscal foi recebida pela atendente. A empresa está autorizada 

no alvará sanitário a prestar serviços farmacêuticos porém não possui local adequado para este fim. A sala de aplicação de 
injetável possui apenas descarpack. No momento da inspeção havia 2 caixas de descarpack com seringas, agulha, ampolas de 

medicamentos e algodões usados em seu interior. Geladeira com medicamentos armazenados juntamente com garrafas de água 
para consumo dos funcionários e utensílios como xícaras, e talheres. Com a autorização da atendente foi aberto o armário de 

controlados e constatado através de relatórios de venda armazenados no interior do armário que havia vendas de medicamentos 
da portaria 344/98 realizadas no período de férias da farmacêutica Miriam. A Farmacêutica foi chamada durante a inspeção e 

informou à fiscal que a senha do SNGPC foi fornecida pelo setor administrativo. A Farmacêutica foi orientada sobre a senha ser 
única, pessoal e intransferível. Desta forma fica evidenciada atividade privativa de farmacêutico na ausência da profissional 

contrariando a legislação vigente. Empresa reincidente. Perfil 3. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, 
uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os 

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

- 
R$ 

7.422,90 
Roseli 
Richter 
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7 

 
Processos 
214/2019 

 

V-23417 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 
inspeção realizada na Farmácia Santa Rita localizada no município de Ibirapuitã em 12.02.19. O estabelecimento 

funciona de Seg a Sex das 08:00 as 12:00e das 14:00 as 18:00  horas e Sab das 08:00 as 12:00 horas. A 
farmacêutica (I-13178) estava ausente no momento da inspeção. A fiscal foi recebida as 14:51 horas pela 

proprietária que informou que terá troca de  farmacêutica responsável técnica pois a atual falta demais e está 
prejudicando a empresa. Não há comunicado de afastamento da farmacêutica junto ao CRF-RS para a presente 

data. Anexado ao processo atestado odontológico com a data de 12.02.19. Empresa reincidente. Perfil 3. Portanto, 
sugiro a aplicação de multa no valor R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 
24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 

do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Roseli 
Richter 

8 

 
Processo 

1790/2018 
 

V-19173 

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

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

01/10/2018, conforme aviso prévio e rescisão apresentados. Empresa perfil 3, 23 visitas (10 presenças, 10 
ausências e 3 ausências justificadas). 

Voto pelo arquivamento, visto que o empregador tem até 30 dias para repor o farmacêutico (desligamento da 
farmacêutica foi 01/10/2018 e a inspeção foi dia 02/10/2018). 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Alberi Feltrin 

9 
Processo 

1935/2018 
V-15361 

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

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

depois, alegando que estava na loja de conveniência fazendo um pagamento. Em sua defesa alega o problema de 
comunicação de afastamento ser 12 horas antes. 

Empresa perfil 3 o farmacêutico Fabiano tem 14 presenças e 2 ausências. Como o farmacêutico poderia ser 
rapidamente acionado em caso de necessidade, voto pelo arquivamento. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Alberi Feltrin 

10 
Processo 

1948/2018 
V-20501 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois trata-se de uma drogaria. O 

fiscal registrou no auto de infração 46.336 ausência de farmacêutico. No momento da inspeção a funcionária 
informou que a farmacêutica estava ausente, sem comunicado de afastamento. Outro funcionário foi chamar a 

farmacêutica proprietária (I-12952) que chegou 9 minutos após o início da inspeção.  A farmacêutica apresentou o 
comunicado de afastamento da farmacêutica (I-12024) com data de 08/10/18. Lembro que a inspeção foi realizada 

dia 09/10/18. O recurso apresentado mostra uma cópia da tela de computador do site CRF-RS, confirmando o 
afastamento. Desta forma, voto pelo Arquivamento. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 6º 

processo. 
 

Arquivar Luiz Lodi 
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11 
Processo 

1963/2018 
V-19853 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a inspeção foi realizada na 

Farmácia Paraiense - Associadas localizada no município de Paraí em 16.10.18 as 16:00 horas. O 
estabelecimento funciona de Seg a Sab. das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 20:00  horas e Dom das 09:00 as 

12:00 horas e das 13:00 as 20:00 horas.  O fiscal foi recebido pela balconista que informou que a farmacêutica (I-
8911) está de férias. A farmacêutica está grávida e com problemas de saúde. Há comunicado de afastamento 

junto ao CRF-RS para a presente data. Junto ao processo está anexado comprovante de afastamento de férias.  
Não foi constatado venda de medicamentos controlados da PORTARIA SVS-MS 344/98 no momento da inspeção. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 3º 
processo. 

 

Arquivar 
Roseli 
Richter 

12 
Processo 
131/2019 

V-14083 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a inspeção foi realizada na 

Farmácia BiotekLtda – Agafarma localizada na cidade de Santa Maria em 01.02.19 as 17:58 horas. O 
estabelecimento funciona de Seg a Sab. das 08:00 as 21:00 horas. O fiscal foi recebido  pela  funcionária 

(farmacêutica que não consta na CR do estabelecimento no momento da inspeção) que informou que ainda não 
estava desenvolvendo atividade farmacêutica no estabelecimento . A farmacêutica (I-12566) que estava ausente 
no momento da inspeção justificou sua ausência posteriormente através de documentação anexa ao processo 

onde estava de acompanhante da tia no Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo  -  HCAA. Não foi 
constatado venda de medicamentos controlados da  PORTARIA SVS-MS 344/98 no momento da inspeção. A 

farmacêutica (I-549354) foi contratada como farmacêutica do estabelecimento em 07.02.19 conforme documento 
anexado ao processo. Certidão emitida em 18.02.19 com a inclusão da mesma como Assistente técnica. Desta 

informo entendo que a Farmácia não estava desassistida de farmacêutica no momento da inspeção. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica:  
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar 
Roseli 
Richter 

13 
Processo 
142/2019 

V-19937 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a Inspeção foi realizada na 

farmácia São Lucas– localizada no município de São Leopoldo em 04.02.19. O estabelecimento funciona de Seg a 
Sex. das 08:30 as 12:00 e das 14:00 as 20:00 horas e Sab. Das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas. A fiscal 

foi recebida as 19:08 horas da segunda-feira  pelo atendente que informou que o farmacêutico (I-8746) está de 
férias. Não há comunicado de afastamento junto ao CRF-RS para a presente data. Na defesa foi anexado o aviso 

de férias do farmacêutico a contar de 04.02.19 a 13.02.19. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 5º 

processo. 
 

Arquivar 
Roseli 
Richter 

14 

 
Processo 
173/2019 

 

V-12222 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a inspeção na Farmácia São 
Lucas - Associadas de Palmares do Sul  em 11.02.19. Horário da inspeção as 14:37 horas.  A farmácia funciona 
de seg a sex das 9:00: as 12:00 e das 14:00 as 19:00  e Sáb das 9:00 as 12:00 horas. A fiscal foi recebida pelo 
proprietário que informou que o farmacêutico (I-10240) está de férias. Há comunicado de afastamento para o 

período de 11.02.19 a 12.03.19. Não foi constatado venda de medicamentos controlados Portaria SVS/MS 344/98 
durante a inspeção. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 10º 

processo. 
 

Arquivar 
Roseli 
Richter 
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15 

 
Processo 
209/2019 

 

V-7200 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a inspeção realizada na Rede 
Vida Farmácias na Cidade de Novo Hamburgo em 19.02.19. Horário da inspeção as 11:07 horas de terça-feira.  A 
farmácia funciona de Seg a Sab. das 08:00: as 21:00 horas.  A fiscal foi recebida pelo gerente que informou que o 
farmacêutico (I-5292) está de férias.  Não há comunicado de afastamento do farmacêutico para a presente data. O 
farmacêutico apenas comunicou afastamento no período de 18.01.19 a 16.02.19. Na defesa o representante legal 
justifica que o farmacêutico fez o afastamento equivocadamente, pois ele trabalha em dois estabelecimentos, um 

no período da manhã e outro no período da tarde e ele comunicou o mesmo período nos dois sendo que na 
Farmácia Delcio Ltda o período correto a constar é de 11/02/19 a 12/03/19 e desta forma está em férias na data 
desta inspeção conforme documento anexado de aviso de férias ao processo. Entendo que houve um equivoco 

por parte do farmacêutico no momento de registrar seu afastamento. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar 
Roseli 
Richter 

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

 PROCESSO CADASTRO  RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 

 
Processo 

1987/2018 
 

V-535453 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 
a inspeção foi realizada no Instituto de Saúde e Desenvolvimento Humano localizado no Município de Santana 
da Boa Vista em 28.08.18 as 16:40 horas. O estabelecimento não possui registro ativo de farmácia similar no 

CRF-RS e estava funcionando sem assistência farmacêutica para todo período de funcionamento. O 
estabelecimento fraciona e fornece medicamentos aos usuários do pronto atendimento.  A técnica em 

enfermagem informou que a farmácia funciona das 09:00 as 11:05 e das 14:00 as 16:00 horas. Não há protocolo 
tramitando junto ao CRF-RS. Segundo a técnica de enfermagem o farmacêutico que trabalha no estabelecimento 
nos horários citados acima somente está presente de segunda a sexta. O farmacêutico separa a medicação nos 
horários que está presente e eventualmente na falta de alguma enfermeira entra na farmácia e faz a retirada dos 

mesmos. No local há medicamentos controlados pela Portaria SVS/MS 344/98 armazenados para 
fornecimento/uso do pronto atendimento aos pacientes.  Ex. ampolas de morfina, Midazolam, Diazepan, 

Fenobarbital, Haloperidol entre  outros. O local não consta com assistência farmacêutica aos finais de semana 
segundo declaração da Téc. de enfermagem. Protocolo vinculado as irregularidade com data de 10.09.18 
arquivado em 18.12.18 com pendências não solucionadas. Estabelecimento primário. Portanto, sugiro a 

aplicação de multa no valor R$ 3.589,41 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, 
parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 

do CRF-RS. 
 

 
Estabelecimento 
sem registro, não 
há informações 
sobre perfil e 

histórico.  
 

Primário, 1º 
processo. 

 

R$ 
3.589,41 

Roseli 
Richter 
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2 
Processo 

2398/2018 
V-537651 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 
Inspeção realizada em 08.10.18 as 14:31 horas no estabelecimento Município de Garibaldi onde foi registrado 

atividade de farmácia similar hospitalar. O estabelecimento não possui registro ativo de farmácia similar no CRF-
RS e estava funcionando sem assistência farmacêutica para todo período de funcionamento. O estabelecimento 

fraciona e fornece medicamentos aos usuários do pronto atendimento médico.  A auxiliar de enfermagem 
recebeu a fiscal do CRF-RS e informou que os medicamentos são dispensados pela equipe de enfermagem. 

Não há protocolo tramitando junto ao CRF-RS. Segundo a auxiliar não há farmacêutico trabalhando no local. No 
local há medicamentos controlados pela Portaria SVS/MS 344/98 e antibióticos armazenados para 

fornecimento/uso do pronto atendimento aos pacientes.  Os medicamentos são fornecidos de forma fracionada e 
algumas cartelas são cortadas. A defesa alega que os medicamentos somente são dispensados ao público 

externo que consulta após as 17:15 horas e aos finais de semana quando a Farmácia Municipal está fechada. 
Estabelecimento primário. 

Desta forma fica evidenciado que o local tem atividade privativa de farmacêutico e está funcionando sem o 
profissional responsável contrariando a legislação vigente. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor R$ 

3.589,41 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 
3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

 
Estabelecimento 
sem registro, não 
há informações 
sobre perfil e 

histórico.  
 

Primário, 1º 
processo. 

 

R$ 
3.589,41 

Roseli 
Richter 

 
 
 
6.4 – Estabelecimentos funcionando sem a presença de assistente técnico: 

 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 

 
Processo 

1964/2018 
 

V-14770 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois trata se de uma drogaria. O 
fiscal registrou no auto de infração 46.769 ausência de farmacêutico. No momento da inspeção foi recebido pela 

farmacêutica (I-549752) que informou que os farmacêuticos (I-7567) e (I-2615) não trabalhavam mais no local 
desde 01/10/18. Estes farmacêuticos não tinham protocolo de desligamento e continuavam com vínculo de 

responsabilidade técnica com esse Conselho. O fiscal entrou em contato telefônico com a seccional de Passo 
Fundo, que confirmou protocolos com solicitação de direção e assistência técnica para (I-549752) e (I-549753), 

que estavam aguardando análise. 
Há registro do Protocolo 306733 de 19/10/2018 de desligamento da assistência técnica dos farmacêuticos (I-7567)  
e (I-2615). Apesar de ter passado o prazo de 5 dias para o desligamento, a drogaria não estava sem assistência 
farmacêutica no momento da inspeção. Desta forma, como a drogaria não estava sem assistência farmacêutica, 

voto pelo Arquivamento. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 2 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 7º 

processo. 
 

Arquivar Alberi Feltrin 

2 

 
Processo 

1965/2018 
 

V-8726 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois trata se de uma drogaria. O 
fiscal registrou no auto de infração 46.337 a ausência de farmacêutico. No momento da inspeção, funcionária do 

estabelecimento informou que não havia farmacêutica no presente momento e informa que a farmacêutica (I-
11165) está afastada, em razão de ter sido submetida a uma cirurgia. Não há comunicado de afastamento para 
este dia. A farmacêutica (I-4410) chegou durante a inspeção, 8 min após o início, e disse que estava no correio; 

farmacêutica (I-11165) apresentou atestado médico e na defesa alegam que tinha assistência farmacêutica. 
Desta forma, como a ausência está justificada e outro profissional estava presente, voto pelo Arquivamento. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 2º 
processo. 

 

Arquivar Alberi Feltrin 

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

 PROCESSO 
REGISTRO / 
CADASTRO 

RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

1860/2018 
V-525164 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Trata-se de uma farmácia pública de Santa Rosa(FUMSSAR). O fiscal registrou no auto de infração 46.215, 
funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividade privativa de farmacêutico. O fiscal foi 

recebido pela enfermeira, no local funciona o CAPS AD neste local há fracionamento e dispensação de 
medicamentos (como mostra os registros fotográficos nos autos do processo) inclusive medicamentos 

controlados pela portaria 344/98. A farmácia estava funcionando às 15:42 e não havia assistência farmacêutica 
no momento da inspeção. 

Em sua defesa o estabelecimento alega que tomou todas as providências para o atendimento à legislação 
vigente. Em 08/10/2018 foi deferido o início da Direção Técnica. Entretanto, observa-se que a regularização 
ocorreu após a realização da fiscalização. Portanto, sugiro aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, uma 
vez que restou comprovada a infração ao dispositivo art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 c/c a Lei 

13021/14, art.6º, inc. I. 
 

- 
R$ 

1.794,70 
Alberi Feltrin 

2 
Processo 

1968/2018 
V-537446 

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

Trata-se de uma farmácia Pública de Santa Rosa (FUMSSAR). O fiscal registrou no auto de infração 46.213, 
funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividade privativa de farmacêutico.  No local há 

uma farmácia pública que fracionava e dispensava medicamentos inclusive antimicrobianos como, por 
exemplo: Amoxacilina, tobramicina, ciprofloxacino, cefalexina entre outros. 

A farmácia estava funcionando às 08:41 e não possuía assistência farmacêutica no momento da inspeção. A 
dispensação era realizada por técnicos de enfermagem e tem cerca de 80 tipos de medicamentos. Em sua 
defesa o estabelecimento alega que tomou todas as providências para o atendimento à legislação vigente. 

Entretanto, observa-se que a regularização ocorre após a realização da fiscalização. Portanto, sugiro aplicação 
de multa no valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração ao dispositivo art. 24, parágrafo 

único, da Lei nº 3.820/1960 c/c a Lei 13021/14, art.6º, inc. I. 
 

- 
R$ 

1.794,70 
Alberi Feltrin 

3 
Processo 

1969/2018 
V-525172 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Trata-se de uma farmácia Pública de Santa Rosa (FUMSSAR) localizada na Av. Flores da Cunha,1321. O 
fiscal registrou no auto de infração 46.214, funcionando sem assistência farmacêutica para realização de 

atividade privativa de farmacêutico. O fiscal foi recebido pela Técnica de Enfermeira, no local funciona o CAPS 
neste local há fracionamento e dispensação de medicamentos (como mostra os registros fotográficos nos autos 

do processo) inclusive medicamentos controlados pela portaria 344/98. A farmácia estava funcionando às 
15:10 e não havia assistência farmacêutica no momento da inspeção. A dispensação é realizada por técnico de 

enfermagem e Enfermeira. 
Em sua defesa o estabelecimento alega que tomou todas as providências para o atendimento à legislação 
vigente.  Entretanto, observa-se que não tem nenhum protocolo vinculado a irregularidade. Portanto, sugiro 

aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração ao dispositivo art. 24, 
parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 c/c a Lei 13021/14, art.6º, inc. I. 

 

- 
R$ 

1.794,70 
Alberi Feltrin 
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4 
Processo 

2360/2018 
V-536161 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Trata-se de uma farmácia Pública de Campina das Missões. O fiscal registrou no auto de infração 46.187, 

funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividade privativa de farmacêutico. O fiscal foi 
recebido pela funcionária, que informou que o farmacêutico está de folga do dia 11/09 à 13/09. No local há 

fracionamento e dispensação de medicamentos inclusive medicamentos controlados pela portaria 344/98. A 
farmácia estava funcionando às 16:14 e não havia assistência farmacêutica no momento da inspeção. Em sua 
defesa o estabelecimento alega que conceitua-se como um dispensário de medicamentos e entende como não 

quadrada a exigência de profissional farmacêutico. 
Portanto, sugiro aplicação de multa no valor de R$ 1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração ao 

dispositivo art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 c/c a Lei 13021/14, art.6º, inc. I. 
 

- 
R$ 

1.794,70 
Alberi Feltrin 

5 
Processo 
74/2019 

V-18351 

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

Trata-se de uma farmácia pública de Unistalda. O fiscal registrou no auto de infração 47.045, funcionando sem 
assistência farmacêutica para realização de atividade privativa de farmacêutico. O fiscal foi recebido pela 
funcionária Vânia, que informou que a farmacêutica Carmen está de férias do dia 11/01 à 25/01/19, com 

comunicado de afastamento válido, junto ao CRFRS. No local foi contatado a dispensação de Antibióticos, a 
chave do armário medicamentos controlados pela portaria 344/98 estava em poder da atendente (que não é 

farmacêutica). E não havia assistência farmacêutica no momento da inspeção. Em sua defesa o 
estabelecimento informa que foram realizados todos os procedimentos para que no período de férias da 

farmacêutica não fossem dispensados antimicrobianos e controlados da portaria 344/98, mas por descuido dos 
servidores foi entregue antimicrobiano a paciente. Portanto, sugiro aplicação de multa no valor de R$ 2.991,17, 
uma vez que restou comprovada a infração ao dispositivo art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 c/c a 

Lei 13021/14, art.6º, inc. I. 
 

- 
R$ 

2.991,17 
Alberi Feltrin 

6 
Processo 
85/2019 

 
V-21582 

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

Trata-se de uma farmácia pública de São Nicolau.  O fiscal registrou no auto de infração 43685, funcionando 
sem assistência farmacêutica para realização de atividade privativa de farmacêutico. O fiscal foi recebido pelo 

atendente, que informou que estão em fase de contratação de profissional farmacêutico. No local há 
armazenamento e dispensação de medicamentos antimicrobianos e da portaria 344/98 sem a presença do 

profissional farmacêutico, a empresa foi intimada previamente a regularizar-se. 
Em sua defesa o estabelecimento informa que em um ano, uma grande quantidade de profissionais passou 
pala Farmácia Básica do Município, acreditam que devido ao valor da remuneração abaixo do ofertado no 
mercado atual da região. Portanto, sugiro aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, uma vez que restou 

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

 

- 
R$ 

3.589,41 
Alberi Feltrin 
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7 
Processo 
87/2019 

V-24332 

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

Trata-se de uma farmácia pública de Alecrim.  O fiscal registrou no auto de infração 43692, funcionando sem 
assistência farmacêutica para realização de atividade privativa de farmacêutico. A fiscal foi recebida pela 
secretaria de saúde, no local são fracionados e dispensados medicamentos antimicrobianos e da portaria 

344/98. A farmácia está funcionando as 14:22 sem a presença do profissional farmacêutico. 
Em sua defesa o estabelecimento entende que não há qualquer irregularidade no funcionamento do 

dispensário de medicamentos, já que somente realiza entrega de medicamentos, pois entendem que neste 
caso é dispensável a figura do farmacêutico. Portanto, sugiro aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, uma 

vez que restou comprovada a infração ao dispositivoart. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 c/c a Lei 
13021/14, art.6º, inc. I. 

 

- 
R$ 

3.589,41 
Alberi Feltrin 

8 
Processo 
97/2019 

V-2355 

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

Trata-se de uma Farmácia com Manipulação - Farmácias da Fé. O fiscal registrou no auto de infração 
21886619, funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividade privativa de farmacêutico. A 
fiscal foi recebida pela atendente, que informou que o farmacêutico (I-17223) acabou de sair para o almoço. Há 

comunicado de afastamento da farmacêutica (I-8319) de 17/01/19 até 07/02/19, por motivo de férias. Porém 
não há comunicado de afastamento dos dois farmacêuticos assistentes junto ao CRFRS para apresente data. 

Durante a inspeção foram dispensados medicamentos da portaria 344/98 sem a presença de profissional 
farmacêutico. Tanto o farmacêutico (I-17223) e (I-7328) declaram ao CRFRS prestar assistência para o dia da 
inspeção (um domingo). Em sua defesa o estabelecimento informa que o farmacêutico não estava presente, 

estava em horário de almoço. 
A farmácia tem dois farmacêuticos para assistência farmacêutica para o dia e hora da inspeção, onde estava o 

segundo farmacêutico? 
Nenhum protocolo vinculado à irregularidade. Estabelecimento reincidente: processos transitados em julgado: 
1768/2015. Portanto, sugiro aplicação de multa de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao 

dispositivo art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 c/c a Lei 13021/14, art.6º, inc. I. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Alberi Feltrin 

9 
Processo 
106/2019 

V-525335 

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

Trata-se de uma farmácia pública de Porto Vera Cruz. O fiscal registrou no auto de infração 43691, 
funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividade privativa de farmacêutico. A fiscal foi 

recebida pela funcionaria que informou  que a farmacêutica no dia de hoje só virá a tarde. Presença de 
alimentos na câmera de refrigeração junto com medicamentos, medicamentos da portaria 344/98 armazenado 

em armário sem mecanismo de segurança, a farmácia estava funcionando às 10:55 e sem assistência 
farmacêutica, a empresa foi previamente intimada a regularizar-se junto ao CRFRS. A farmacêutica não tem 

horário definido, trabalha em regime de escala. Em sua defesa o estabelecimento alega, conforme 
jurisprudência detalhada em defesa, que não possuí obrigação legal de ter profissional farmacêutico para 

distribuir gratuitamente remédios para a população. Empresa reincidente: processos transitados em julgado 
antes da autuação: 869/2017 e 679/2017. 

Portanto, sugiro aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao 
dispositivo art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 c/c a Lei 13021/14, art.6º, inc. I. 

 

- 
R$ 

7.178,82 
Alberi Feltrin 
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10 
Processo 
108/2019 

V-537850 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. 
Trata-se de uma farmácia pública de Dois Irmãos das Missões. O fiscal registrou no auto de infração 46249, 
funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividade privativa de farmacêutico. A fiscal foi 
recebida pela enfermeira que informou que não tem farmacêutico, a farmácia estava funcionando às 13:34  e 
realizando dispensação de antimicrobianos e medicamentos controlados pela portaria 344/98 sem assistência 

farmacêutica. Em sua defesa o estabelecimento alega que já realizou processo seletivo simplificado para 
contratação de farmacêutico, todavia, não houve inscrito para a vaga. 

Nenhum protocolo vinculado à irregularidade. Portanto, sugiro aplicação de multa no menor valor possível R$ 
1.794,70, uma vez que restou comprovada a infração ao dispositivo art. 24, parágrafo único, da Lei nº 

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

- 
R$ 

1.794,70 
Alberi Feltrin 

11 
Processo 
152/2019 

V-24503 

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

Trata-se de uma farmácia pública de Porto Alegre, Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro.  O fiscal registrou 
no auto de infração 21888768, funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividade privativa 
de farmacêutico. A fiscal foi recebida pela Farmacêutica (I-10858), que informou ser seu último dia de trabalho 

neste local. Ela também informou que a UPA funciona 24 horas e não possuí farmacêutico para todos os 
horários. A farmácia estava funcionando às 19:48, realizando dispensação e fracionamento de antimicrobianos 
e medicamentos controlados pela portaria 344/98. A farmacêutica esclareceu que quando não tem assistência 
farmacêutica os medicamentos são dispensados por um assistente administrativo ou auxiliar de farmácia. Em 
sua defesa o estabelecimento declara que estão planejando atuação integral de profissionais farmacêuticos 

para a UPA. Nenhum protocolo vinculado à irregularidade. Portanto, sugiro aplicação de multa no menor valor 
possível R$ 2.474,30, uma vez que restou comprovada a infração ao dispositivo art. 24, parágrafo único, da Lei 

nº 3.820/1960 c/c a Lei 13021/14, art.6º, inc. I. 
 

- 
R$ 

2.474,30 
Alberi 
Feltrin 

12 
Processo 
161/2019 

V-18302 

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

Trata-se de uma Farmácia Pública de Formigueiro. O fiscal registrou no auto de infração 21888651, 
funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividade privativa de farmacêutico. A fiscal foi 
recebida pela funcionária, que informou que a farmacêutica (I-547687) é responsável pela farmácia hospitalar 

do município, presta assistência na farmácia pública nas terça e quintas no horário das 7:30 às 11:30. 
Entretanto, a profissional declara que nesses dias e horários presta assistência na farmácia hospitalar. A 

farmácia pública estava funcionando às 14:26, realizando dispensação e fracionamento de antimicrobianos e 
medicamentos controlados pela portaria 344/98. Durante a inspeção a farmacêutica Larissa foi chamada e 

compareceu ao local. Segundo a mesma, só participa da dispensação dos medicamentos que vem do Estado e 
não dispensa medicamentos da farmácia básica. 

Em sua defesa o estabelecimento alega, dificuldades para encontrar farmacêuticos interessados em trabalhar 
no local e Informa que estão tentando solucionar o problema. Nenhum protocolo vinculado à irregularidade. 

Portanto, sugiro aplicação de multa no menor valor possível R$ 3.092,87, uma vez que restou comprovada a 
infração ao dispositivo art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 c/c a Lei 13021/14, art.6º, inc. I. 

- 
R$ 

3.092,87 
Alberi 
Feltrin 
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13 
Processo 
178/2019 

V-18073 

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

Trata-se de uma farmácia pública de Cambará do Sul. O fiscal registrou no auto de infração 21889282, 
funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividade privativa de farmacêutico. O fiscal foi 

recebido pela agente de saúde, que informou que o farmacêutico (I-6498) chegará mais tarde, o 
estabelecimento possuí protocolo com solicitação de assistência farmacêutica com data de 14/12/2018 o qual 

foi arquivado devido a pendências. No local há armazenamento e dispensação de medicamentos 
antimicrobianos e da portaria 344/98, e realizando fracionamento de medicamentos que foi contatado pela 

fiscalização(cartelas cortadas sem lote e prazo de validade); funcionando fora dos horários e dia declarados ao 
CRFRS, a farmácia estava funcionando sem assistência farmacêutica no momento da inspeção. 

Em sua defesa o estabelecimento entende que não procede a alegação de que o posto de saúde está sem 
responsável técnico, uma vez que tem contrato vigente com o farmacêutico. 

Estabelecimento Reincidente, processo transitado em julgado antes da autuação: 1858/2017. Portanto, sugiro 
aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao dispositivo art. 24, 

parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 c/c a Lei 13021/14, art.6º, inc. I. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Alberi 
Feltrin 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
6.6 – Estabelecimentos sem assistência farmacêutica integral declarada junto ao CRF-RS: 

 PROCESSO 
REGISTRO / 
CADASTRO 

RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

1744/2018 
V-536533 

 
Não acolho a defesa  da empresa  pois estava funcionando sem assistência farmacêutica para tempo  

integral junto ao CRF-RS desde 28/06/2018. Durante a inspeção estava ocorrendo atividade de 
comercialização de medicamento sujeito a regime especial de controle (fotos anexados ao processo pg 03). 

Data da inspeção 11/09/2018 às 18:38hs. Empresa perfil 5. Estabelecimento primário. Assim proponho 
multa no valor de R$ 1.794,70 por ser estabelecimento primário. 

 

- 
R$ 

1.794,70 
Rafaela 
Oliveira 

2 
Processo 
115/2019 

V-20503 

 
Acolho a defesa da empresa, pois havia farmacêutica presente no momento da inspeção. A drogaria 

pertence a dois farmacêuticos sócios que revezam horário. Eles alegam em defesa que houve engano na 
emissão da CR pelo CRF/RS e protocolaram as retificações de horários no dia 28/01/2019, com 

deferimento em 06/02/2019. Data inspeção 16/01/2019 às 12:32hs. Empresa sem dados de perfil. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º 

processo. 
 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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6.7 – Estabelecimentos sem assistência farmacêutica integral declarada junto ao CRF-RS: 

 PROCESSO 
REGISTRO / 
CADASTRO 

RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 1894/2018 V-17038 

 
Acolho a defesa da empresa e proponho o arquivamento do presente processo, pois a farmacêutica 

proprietária do estabelecimento chegou minutos após início da inspeção e informou que protocolou a licença 
maternidade de sua assistente técnica em 09/07/2018 e pensou ser automático a sua inclusão como 

Responsável técnica em período integral. Após a inspeção protocolou alteração no horário de assistência e 
obteve deferimento em 27/09/2018. Data da inspeção 14/09/2018 às 12:22 hs. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 2º 
processo. 

 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 

2 1896/2018 V-1967 

 
Não acolho a defesa, pois a empresa está funcionando sem assistência técnica para período integral há 

mais de 30 dias (desde 20/07/2018). Não havia farmacêutico presente durante a inspeção. Data da 
inspeção 17/09/2018 às 19:08 hs. Empresa perfil 5. Reincidente. Assim proponho multa no valor de R$ 

7.178,82. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Rafaela 
Oliveira 

3 1901/2018 V-22298 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois apesar de haver farmacêutico presente durante a inspeção, não 

havia assistência farmacêutica para horário integral desde 26/03/2018. Data inspeção: 08/10/2018 às 16:12 
hs. Empresa sem dados de perfil. Reincidente. Assim proponho multa no valor de R$ 7.178,82. 

 

- 
R$ 

7.178,82. 
Rafaela 
Oliveira 

4 2149/2018 V-23902 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois apesar de ter dois farmacêuticos contratados para  assistência 
farmacêutica, há pendências no protocolo vinculado há irregularidade sob número 325185, datado de 

25/01/2019. Para fins éticos, os profissionais vinculados à empresa apresentam justificativa plausível para 
ausência no momento da inspeção. A falta da assistência farmacêutica por tempo integral junto CRF/RS 
ocorre desde 08/08/2018. Data da inspeção: 13/11/2018 às 15:44hs. Empresa perfil 5.Reincidente. Assim 

proponho multa no valor de R$ 7.178,82. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Rafaela 
Oliveira 

5 2160/2018 V-25011 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois apesar de haver farmacêutico presente durante inspeção, não havia 
assistência farmacêutica para horário integral desde 27/09/2018. Data da inspeção: 07/11/2018 às 12:10h. 

Empresa perfil 1. Reincidente. Assim proponho multa no valor de R$ 7.178,82. 
 

R$ 7.178,82  
Rafaela 
Oliveira 

6 2161/2018 V-535376 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois a UPA estava funcionando sem assistência farmacêutica para todo o 
período de funcionamento desde 01/08/2018. Data da inspeção: 07/11/2018 às 19:09 hs. Horário declarado 

de funcionamento: das 18:00 às 08:00hs e das 12:00 às 13:00hs. Farmacêutica presente durante a inspeção, 
porém presta assistência até 19:00hs. Para período noturno não teria  assistência farmacêutica. Empresa se 
regularizou e teve seu Certificado de Regularidade deferido em 11/12/2018. Como o período sem assistência 

farmacêutica integral foi longo proponho multa no valor R$ 1.794,70. 
 

- 
R$ 

1.794,70. 
Rafaela 
Oliveira 
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7 2167/2018 V-25506 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois estava funcionando sem assistente técnico para todo horário de 

funcionamento declarado desde 10/06/2018. Não havia farmacêutico presente no momento da inspeção. 
Empresa perfil 5. Reincidente. Data inspeção: 09/11/2018 às 11:18 hs. 

Assim proponho multa no valor de R$ 7.178,82. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Rafaela 
Oliveira 

8 2180/2018 V-24723 

 
Não acolho a defesa da empresa e proponho o arquivamento do presente processo, pois a drogaria está 

funcionando sem assistência técnica desde 19/08/2018. Não há protocolo tramitando junto ao CRF/RS para 
regularização. Data da inspeção 12/11/2018 às 12:33 hs. Assim proponho multa no valor de R$ 1.794,70 

por ser estabelecimento primário. 
 

- 
R$ 

1.794,70 
Rafaela 
Oliveira 

9 
Processo 

2193/2018 
V-18095 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois a empresa estava funcionando sem assistente técnico por mais de 

30 dias junto ao CRF/RS desde 01/10/2018. O farmacêutico que deveria estar presente durante a inspeção 
encontra-se em férias conforme informado pela gerente da drogaria. Data da inspeção 20/10/2018 às 15:45 

hs. Assim, proponho aplicação de multa no valor de 7.178,82. 
 

- 7.178,82 
Rafaela 
Oliveira 

10 
Processo 

2210/2018 
V-13080 

 
Acolho a defesa da empresa e proponho arquivamento do presente processo, pois apesar da empresa estar 

sem assistente técnico junto ao CRF/RS para os horários  das 16:00hs às 17:00 e das 20:20 às 23:59 hs  
desde 10/09/2018, havia farmacêutica presente às 16:50hs do dia 16 /11/2018 (data da inspeção). Foi 
protocolada a solicitação de assistência farmacêutica técnica no CRFRS dia 19/11/2018 e deferido em 

29/11/2018. . 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 7º 

processo. 
 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 

11 
Processo 

2265/2018 
V-16229 

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

farmacêutico não estar presente durante a inspeção foi apresentado atestado odontológico com afastamento 
de 4 dias a partir de 13/11/2018. Data da inspeção 14/11/1018 às 12:34 hs. Havia protocolo tramitando junto 

ao CRF/RS datado de 18/10/2018 e deferido em 22/11/2018. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 4 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 5º 

processo. 
 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 

12 
Processo 

2270/2018 
V-21993 

 
Acolho a defesa da empresa e proponho  arquivamento  do presente processo pois  a empresa estava sem 

assistente desde 08/10/2018, porém havia farmacêutico presente durante inspeção, o qual comprovou 
através de cópia da CTPS a sua admissão no dia 08/11/2018. Também foi anexado ao processo cópia 

CTPS da farmacêutica assistente técnica admitida em 06/11/2108. Há protocolo vinculado à irregularidade 
tramitando junto CRF/RS datado do dia 16/11/2018 e deferido  em 04/12/2018. Data inspeção: 19/11/2018. 

Empresa perfil 1. Reincidente. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 4 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 
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13 
Processo 

2310/2018 
V-4976 

 
Acolho a defesa da empresa e proponho arquivamento do presente processo, pois a empresa estava sem 
assistente técnico desde 02/10/2018, porém havia farmacêutico presente durante inspeção que informou 
possuir protocolo tramitando junto ao CRF/RS para regularização datado do dia 01/11/2018 e deferido em 

05/12/2018. Data da inspeção 23/11/2018 às 17:21 hs. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 8º 

processo. 
 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 

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


