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SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - XV/2019 
 

Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 05 de agosto de 2019 
16h – 20h 

 
 

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 - APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA IX/19 DE 06/05/2019: 16h – 16h05min 
 
02 - APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA X/19 DE 20/05/2019: 16h05min – 16h10min 
 
03 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 16h10min – 16h15min 
  
04 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 16h15min – 16h20min 
 
05 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 16h20min – 16h35min 
 
06 – HOMOLGAÇÃO DA PORTARIA N° 45/2019: 16h35min – 16h40min 
 
07 – COMUNICAÇÕES: 16h40min – 16h55min 
07.1 Da Diretoria: 
07.2 Dos Conselheiros Federais: 
07.3 Dos Conselheiros Regionais: 
07.4 Aniversários: 05/08 – William Peres 
07.5 Agendas de eventos: de 05 a 19 de Agosto de 2019: 
 

 
1. CRF/RS Itinerante  
Data: 09 de agosto 
Horário: Das 09h às 13h e das 14h30min às 17h30min 
Local: Frederico Westphalen/RS:  Av. Assis Brasil, 709 (sala 204 A prédio 10) 
 
2. Qualificação em Acompanhamento Farmacoterapêutico  
Data: 09 de agosto 
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Horário: Das 09h às 18h  
Local: Santo Ângelo/RS:  A Definir 
 
3. Irregularidades Sanitárias: como evitá-las  
Data: 09 de agosto 
Horário: Das 18h às 20h30min 
Local: Frederico Westphalen/RS:  Av. Assis Brasil, 709 (sala 204 A prédio 10) 
 
4. Curso de Técnicas de Aplicação de Injetáveis  
Data: 10 de agosto 
Horário: Das 09h às 18h 
Local: Cruz Alta/RS: UNICRUZ – sala a definir 
 
5. Aplicação de Vacinas: aspectos legais 
Data: 13 de agosto (Palmeira das Missões) ; 14 de agosto (Erechim); 15 de agosto (Sarandi); 16 de agosto 
(Soledade) 
Horários: Das 15h15 às 21h 
Local: Soledade – ACIS – Av. Mal. Floriano Peixoto, 395 – sala 205 – Centro (auditório); Outras cidades – A definir. 
 
 
6. Webinar – Planejamento de carreira 
Data: 15 de agosto 
Horário: Das 19h às 20h 
Local: Transmissão online 
 
7. Aplicação de Vacinas: aspectos legais 
Data: 16 de agosto  
Horários: Das 19h15min às 21h  
Local: Soledade/RS - ACIS - Av. Mal. Floriano Peixoto, 395 - sala 205 - Centro (auditório) 
 
 
8. Projeto Cuidado Farmacêutico em Farmácias Comunitárias 
Data: 16 e 17 de agosto 
Horário: Das 08h às 12h e das 14h às 18h 
Local: Porto Alegre/RS: Uniritter - Auditório Subsolo 1 prédio D (Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis, Porto 
Alegre) 

 
9. Aperfeiçoamento Farmacêutico em Interpretação Clínica de Exames Labotoriais 
Data: 17 de agosto 
Horários: Das 09h às 18h 
Local: Uruguaiana/RS: A Definir 
 
 
 
 

08 – REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS REMOTOS EM FARMÁCIAS: 17h – 20h 
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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 

 
 

 
03 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS: 
 

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

1  Glaucia da Silva Siqueira UNIFEV - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA  Porto Alegre  

2 Bruna Nicolini da Silva PUCRS - Pontifícia Univ. Católica do RS Sapucaia do Sul 

3 Patricia Mattiazzi UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria 

4 Taiane Priscilla Silva de 
Oliveira  

FAMA - Faculdade Metropolitana de Anápolis Tapejara 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

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

1 Daniele Costantin 
Mazzuchini 

UCS - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Caxias do Sul 

2 Jessica Taiara Ferreira ULBRA - Universidade Luterana do Brasil Novo Hamburgo 

3 Bruna Roberta Grunwald UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
SUL 

Venâncio Aires 

4 Caroline Bez Nascimento UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos Esteio 

5 Christine Brasil Bevilaqua UFSM - Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria 

6 Daisa Carina Berwanger 
Danzer 

UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari Teutônia 

7 Marina Richter Nenes FEEVALE - UNIVERSIDADE FEEVALE Campo Bom 

9 Paloma Garcia de Matos 
Santos 

UNIVALE - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
 

Sentinela do Sul 

10 Naiara Dall Agnol 
Jacques 

UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
SUL 

Porto Alegre 

11 Bianca Santana Costa URCAMP - UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA Bagé 

13 Lucas Volnei Augsten UNISINOS - UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS Porto Alegre 

14 Andressa Rossi de Aguiar UCS - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Caxias Do Sul 

15 Mariana Nunes de 
Menezes 

PUCRS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO 
GRANDE DO SUL 

Porto Alegre 
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16 Fernanda Bringhenti UNIRITTER - CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS Porto Alegre 

17 Taina Aparecida Oliveira 
Webber 

UNESC - Universidade do Extremo Sul Catarinense Morrinhos do Sul 

18 Daiane Camile Uecker FEEVALE - UNIVERSIDADE FEEVALE Taquara 

19 Erica Alves de Oliveira 
Morais 

FACUNICAMPS - Faculdade Unida de Campinas Porto Alegre 

20 Fabrícia Graf UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari Arroio do Meio 

21 Paula Thome Dalbem UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul Butiá 

22 Viviane Hahn Alves URCAMP - UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA Bagé 

23 Lara Immich da Silva URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 
DAS MISSÕES 

Santa Rosa 

24 Daiane Hahn Delfim URCAMP - UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA Bagé 

25 Mateus Sena Lira UNIFSA - CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO - 
UNIFSA 

Serafina Corrêa 

26 Gabriela Gomes Simao FAAA - Faculdade Anhanguera de Anápolis Cidreira 

27 Ana Luíza Rodrigues 
Fragoso 

UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
SUL 

Porto Alegre 

29 Cristiany Tomaz Cabedo FAESF - Faculdade de Ensino Superior de Floriano Rio Grande 

30 Fabiula Barbosa UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari Lajeado 

31 Aline Freitas ULBRA - Universidade Luterana do Brasil Porto Alegre 

32 Astrogildo Alves 
Pamplona Neto 

UNIFSA - Centro Universitário Santo Agostinho Serafina Corrêa 

33 Leonardo Araujo 
Gonçalves 

UNIFSA - Centro Universitário Santo Agostinho Carlos Barbosa 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

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

1 Vinicius Costa Prado UFSM - Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria 

2 Rafael Fiad Martins UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Palmeira das Missões 

3 Amanda Matos de Castro PUCRS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO 
GRANDE DO SUL 

Porto Alegre 

4 Cristiane Merigo IPA - Centro Universitário Metodista Porto Alegre 

5 Julia Evelin Simonetti UFSM - Universidade Federal de Santa Maria Faxinal do Soturno 

6 Mariana Larre da Silveira UFN - Universidade Franciscana Uruguaiana 

7 Janaina Jandrey 
Woiciechoski 

FEEVALE - Universidade Feevale Campo Bom 

8 Alessandra Pecanha Dall 
Asta 

URCAMP - UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA Dom Pedrito 

9 Mairique Waszczuk UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre 
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10 Bruno Mourão de Oliveira FAESF - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO Bento Goncalves 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  

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

1 Ana Luisa Parca Lopes CRF-DF 

2 Cleia Alves da Rocha CRF-MG 

3 Luana Beatriz de Paula Santos CRF-GO 

4 Antonio de Padua Basilio Alves CRF-CE 

5 Estacio Rossi Junior CRF-BA 

6 Marcos Jose dos Santos Silva CRF-MG 

7 Junior Alves Dias CRF-DF 

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

  NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 David Gobira Ferraz  ALFA - FACULDADE DE ALMENARA  São Jerônimo  

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

  NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1  Cleidyson de Oliveira 
Batista 

UNIEVANGELICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DE ANÁPOLIS  

Balneário Pinhal  

2 Luann Bubols Silveira UCPEL - Universidade Católica de Pelotas Pelotas 

3 Greicy Fernanda 
Hameister 

UNIVATES Venâncio Aires 

4 Ramon Raupp Tiburcio UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 
CATARINENSE 

Sombrio 

5 Tasserine Ferreira Osório 
Jacobsen 

UFCSPA Porto Alegre 
 

6 Paloma Wiest UFCSPA Nova Petrópolis 

7 Luciana Andréia Schuster UFCSPA Venâncio Aires 

8 Laura Betat Pereira UFCSPA Porto Alegre 

9 Juliana Cavalheiro Dorneles UFCSPA Porto Alegre 

10 Jacqueline Fraga de Souza 
Santos 

UFCSPA Porto Alegre 

11 Iago Christofoli de Barros UFCSPA Porto Alegre 

12 Fabiane Anschau UFCSPA Gravataí 

13 Daniela Fabra Garcia UFCSPA Canoas 

14 Carla de Souza Lopes UFCSPA Charqueadas 
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15 Ana Paula Tolotti UFCSPA Porto Alegre 

16 Amanda Schu Ponath FEEVALE Igrejinha 

17 Tanise Ferreira Guimarães FEEVALE Rolante 

18 Luara Cristine Ternus 
Bender 

FEEVALE Ivoti 

19 Kelly dos Santos Inácio FEEVALE Parobé 

20 Jean Lucas Elicker FEEVALE Igrejinha 

21 Gisele Correa Sefrin 
Schaeffer 

FEEVALE São Leopoldo 

22 Deise Ludwig da Silva FEEVALE Nova Petrópolis 

23 Danieli Rodrigues FEEVALE Sapiranga 

24 Daíse Cristina Amaral 
Coelho 

FEEVALE Campo Bom 

25 Daiana da Motta FEEVALE Montenegro 

26 Cassiana Bigolin FEEVALE Bento Gonçalves 

27 Brenda da silva Chaves FEEVALE Parobé 

28 Ariane da Luz Barbiero FEEVALE São Leopoldo 

29 Anieli Almeida Wilhelms FEEVALE Sapiranga 

30 Anna Carolina Hanel Ramm FEEVALE Gramado 

31 Andréia Bender FEEVALE Sapiranga 

32 Ana Paula Bariviera Gauterio FEEVALE Dois Irmãos 

33 Amanda Schu Ponath FEEVALE Igrejinha 

34 Jessica Müller Unisinos São Leopoldo 

35 Carolina Lauermann Unisinos MOntenegro 

36 Augusto Cesar Corte Unisinos Sapucaia do Sul 

37 Tânia de Cássia dos Santos Unisinos São Leopoldo 

38 Geandra Cihoqueta Medeiros Unisinos Montenegro 

39 Mariéle Tamara Robinson Unisinos Ivoti 

40 Pahola Andrêssa Unisinos São Leopoldo 

41 Vanessa Mossmann Unisinos Salvador do Sul 

42 Kamila Bageston Campos Unisinos São Leopoldo 

43 Erika Karyanne de Oliveira 
Costa 

FACID - Faculdade Integral Diferencial São Valentim 

44 Aline Tavares Paim UFSM Santa Maria 

45 Andressa do Amaral Vaz UFSM Santa Maria 

46 Caroline Silveira Brunelli UFSM Santa Maria 

47 Letícia Roberta Santos UFSM Santa Maria 
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Pugatti 

48 Viviane Esquia Brondani UFSM Santa Maria 

49 Linda Dieci Schieffelbein da 
Rosa 

UNICRUZ Júlio de Castilhos 

50 Fabiano Gonçalves 
Rodrigues 

UNICRUZ Cruz Alta 

51 Joceleia Paz Damian UNICRUZ Tupanciretã 

52 Aline Schmidt UNICRUZ Cruz Alta 

53 Guilherme Henrique Lopes 
Santos 

FPD - Faculdade Pitágoras de Divinópolis Porto Alegre 

54 Laryssa Ketielly Gomes FAMA - Faculdade Metropolitana de Anápolis Guaíba 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

3.7 – Reinscrição de Farmacêutico: 
  NOME MUNICÍPIO 

1 Aline Notti Duval Schoeler Porto Alegre 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
  
3.8 – Reinscrição de Farmacêutico – Ad referendum: 

  NOME MUNICÍPIO 

1 Ingrid Duarte dos Santos Santa Maria 

2 Rosiane Manfron Passo Fundo 

3 Jhonathan Chaves Barros Porto Alegre 

4 Hellen Lopes de Paula Santa Maria 

5 Deise Jaqueline Stroher Uruguaiana 

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

  NOME CRF DE ORIGEM 

1 Andressa Fraga da Silva CRF-SC 

2 Indaia Maria Verdi CRF-SC 

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

  NOME MOTIVO MUNICÍPIO VOTO RELATOR 

1 Salete Maria Girardi Sangoi Não informado Santa Maria Deferido 

2 Mariana Navarrina Soares Não informado Bagé Deferido 

3 Guilherme Acioly de Lima Não Informado Caxias do Sul Deferido 

4 Mariane Lopes Cardoso Não Informado Passo Fundo Deferido 

5 Adrianne Del Fabro Ceccim Não Informado Santa Maria Deferido 

6 Juliana Aparecida Gavilak 
Bassam 

Não Informado Porto Alegre Deferido 
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7 Renata Jardim Etchart Não Informado Porto Alegre Deferido 

8 Maria Amelia Acosta 
Silveira da Mota 

Não Informado Pelotas Deferido 

9 Heloisa Correa Da Silva 
Antunez 

Não Informado Pelotas Deferido 

10 Camila Félix Fortis Não Informado Porto Alegre Deferido 

11 Paula Sabin Raddatz Não Informado Porto Alegre Deferido 

12 Gabriela Alves Grecco Não Informado Itajaí Deferido 

13 Maria De Fatima Tostes De 
Abreu 

Não Informado Porto Alegre Deferido 

14 Luana Cristina Pereira 
Prado 

Não Informado Porto Alegre Deferido 

15 Adilia Geltrudes Bonfanti óbito Gaurama Deferido 

16 Denise Crestani Biolchi óbito Lagoa Vermelha Deferido 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

 
3.11 – Baixa de Farmacêutico ad referendum: 

  NOME MOTIVO MUNICÍPIO VOTO RELATOR 

1 Vagner Debacco 
Saggin Decisão Judicial Santo Ângelo Deferido 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
 

 
3.12 – Baixa de não Farmacêutico 

  NOME MOTIVO MUNICÍPIO 

1 Tailine Vidal 
Chaves Bairros Não Informado Esteio 

Relator: Anai Maria Raymundo Belleza 
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ANEXO 4 
 
 
 

04 – PROCESSOS DE EMPRESAS:  
 
 
4.1 – Solicitação de Registro de Empresas: 

  

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

1 538036 Mirella Farmácia 
Eireli Mirella Pharma Farmácia Caxias do Sul Mirella Busato Verza I-7290 

2 538658 Município de 
Bagé 

Farmácia 
Eduardo Sá 
Monmanny 

Farmácia 
Pública  Bagé Vanessa Schneider I-8917 

3 538168 
Clínica 

Psiquiátrica Viva 
Melhor RS LTDA  

Clínica 
Terapêutica 

Especializada 
Viva Melhor 

Farmácia 
Equiparada à 

Hospitalar 
Pelotas Danielly Andrade 

Danzmann I-18057 

4 538638 Adeline Fonseca 
da Silva Ade Farmácia Drogaria Canguçu 

Gabriela Terra Rassier 
 

Jonia Borges Jacondino 

I-16440 

I-13253 

5 537127 

Empresa 
Brasileira de 

Serviços 
Hospitalares - 

EBSERH 

Hospital Escola da 
Universidade 

Federal de Pelotas 

Laboratório 
Clínico Pelotas Andréa Silva Bitencourt I-4636 

6 538688 Cruz Azul 
Farmácias Ltda 

Cruz Azul 
Farmácias  Drogaria Frederico 

Westphalen 
Maila Cristina Dal Toe 

Busanello I-9802 

7 538630 

Erechim 
Dentalmed 

Comércio de 
Produtos 

Odontológicos 
Ltda 

Não informado 
Distribuidora de 

Produtos 
Odontológicos 

Erechim Odair de Toni I-2216 

8 538684 Expresso Leomar 
Ltda Não informado 

Transportadora 
de Medicamentos 
e outros produtos 

Novo 
Hamburgo  Aline Louise Purper I-11430 

9 538720 MH Farmácia 
Ltda Não informado Drogaria Harmonia Karine Vilane Viera Alves I-16967 

10 538724 
Farmácia São 

José de Porto 
Lucena Ltda 

Farmácia São 
José Drogaria Porto  

Lucena Ligia Karin Santinon I-5580 

11 538673  B. Transportes 
Ltda Bauer Express 

Transportadora 
de Medicamentos 
e outros produtos 

 Porto Alegre Cristiane Merigo 548433 

12  538687 
Gelson Buhler 

Produtos 
Farmacêuticos 

Farmácia Vida & 
Saúde Drogaria Tramandaí Carolina da Rosa Salvi I-12776 
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13  538738 Belloli e Cardoso 
Ltda Farmácia Caraá Drogaria Caraá Igor Klain Grigoletti  I-10275 

 
 
 
4.2 – Solicitação de Registro de Empresas – Ad Referendum: 

  

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

1 538646 
Dimed S/A - 

Distribuidora de 
Medicamentos 

Panvel Farmácias Drogaria Caxias do 
Sul 

Caroline Borges Weiler 
 

Guilherme Acioly de Lima 
 

Marcelo de Mello Maraschin 

I-13585 
 

I-16512 
 

I-5072 

2 538595 Kelen Goulart 
Martins Farmácia Loureiro Drogaria Camaquã Franer Avila Fucolo I-8027 

3 538663 
PMP Drogaria e 

Comércio de 
Eletrônicos 

Preço Mais Popular Drogaria Portão Micheline Mulling I-6591 

4 538642 Raia Drogasil 
S/A Não informado Drogaria   Santa Rosa 

Luana Cristina Klock Molinari 
 

Maureen Angélica D. Brasil 
 

Charles Vinicius Bottega 

I-16678 
 

I-18173 
 

I-9757 

5 538647 Giovani José 
Goulart 

Farmácia 
Panamericana Drogaria Bento 

Gonçalves 

Morete Elisa Karrer 
 

  Wendy Fernanda Sales do 
Vale 

 

I-11332 
 

I-549920 
 

6 538636 
Laboratorio de 

Analises Clinicas 
Arnoud Ltda 

Laboratorio Arnoud 
Ltda 

Posto de 
Coleta São Jorge Sarah Arnoud I-5576 

7 538699 Raia Drogasil S/A Não informado Drogaria Porto Alegre 

Tatiana Barneche Soares 
 

Vanessa Silva Rodrigues 
 

Jefferson Annunciatto 

I-6814 

551378 

548904 

8 538640 
Cotripal 

Agropecuária 
Cooperativa 

Farmácia Cotripal 
Condor 

Farmácia com 
Manipulação Condor 

Carine Dill Martins Wink 
 

 
Fernanda Schwengber 

16352 
 

17856 

9 538675 Endolog Logística 
e Armazéns Ltda Não informado 

Logística de 
Produtos para 

Saúde 
Porto Alegre Bruna Nicolini da Silva 551707 

10 538698 
Comércio de 
Medicamentos 

Brair Ltda 
São João Farmácias Drogaria Cruz Alta Camila Ethiane da Costa 

Colvero I-11015 

11  538671 

Drogaria 
Farmaplus 

Comércio de 
Medicamentos 

Eireli 

Não informado Drogaria Canoas Fabio Roberto dos Santos I-8127 
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12  538726 Marcelo Mazzantti 
Barcellos 

Farmácia dos 
Aposentados Drogaria Cachoeirinha Claudia Sperotto Bemfica 

Balaguez I-8112 

13 538721  Maria Heloisa 
 Alves Não informado Drogaria Canoas 

Carla Machado Gomes 
 

Nashara Maldonado Vieira 

I-11995 
 

 I-15654 

 
4.3 – Solicitação de Reativação de Empresas 

  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL 

CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 
24017 

Comércio de 
Medicamentos 

Brair Ltda 
São João 

Farmácias Drogaria Pinheiro 
Machado 

Magda Almeida Bittencourt 
 de Souza 

 
Ana Paula Javiel Rezende 

I-9227 
 

I-12880 

  
4.4 - Baixas de Empresas: 

  
REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 

PRINCIPAL 
CIDADE MOTIVO 

1 535363 DMTOP Comércio de 
Medicamentos e Cosméticos 

Ltda 

Rede Maxxi Econômica Drogaria Campo Bom Baixa por Solicitação 

2 536500 DMTOP Comércio de 
Medicamentos e Cosméticos 

Ltda 

Rede Maxxi Econômica Drogaria Pelotas Baixa por Solicitação 

3 18574 Farmácias Noroeste Ltda 
EPP 

Farmácias Medfar - 
Associadas 

Drogaria Frederico 
Westphalen 

Baixa por Solicitação 

4 16454 Drogaria Walter Ltda Farmácia São José - 
Associadas 

Drogaria  São José dos 
Ausentes 

Baixa por Solicitação 

5 14274 Fundação de Apoio 
Universitário - FAU 

Extractus Manipulação 
e Cosméticos 

Farmácia Pelotas Baixa por Solicitação 

6 19217 Carrefour Comércio e 
Indústria Ltda 

Drogaria Carrefour Drogaria Gravataí Baixa por Solicitação 

7 23074 Joseane Sant Ana 
 Bohn ME 

Labcare - Lab. Analises 
Clinicas 

Laboratório de 
Análises Clínicas 

Porto Xavier Baixa por Solicitação 

8 25188 Farmácia Marlena Ltda ME Drogaria São José Drogaria Esteio Baixa por Solicitação 

9 23592 J. L. Delbin EPP Drogabel Drogaria Porto Alegre Baixa por Solicitação 

10 21726 Plasmedic - Comércio de 
Mat. para uso Med. e 

Laboratorial Eireli 

Plasmedic Distribuidora de  
Medicamentos 

Erechim Baixa por Solicitação 

11 22361 Lucena e Azevedo Ltda  
ME 

Agafarma Drogaria Canela Baixa por Solicitação 

12 535440 PMP Drogaria e 
Comércio de Eletrônicos 

Ltda 

Preço Mais Popular Drogaria São Lourenço 
do Sul 

Baixa por Solicitação 

13 536649 Comércio de 
Medicamentos  

Brair Ltda 

São João Farmácias Drogaria Pinheiro 
Machado 

Baixa por Solicitação 
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14 536146 PMP Drogaria e Comércio 
de Eletrônicos Ltda 

Preço Mais Popular Drogaria Soledade Baixa por Solicitação 

15 18056 Paulo Guilherme Sauer 
Kreuz 

Manipulab Farmácia Três de Maio Baixa por Solicitação 

16 15145 FCS Laboratório de 
Análises Clínicas Ltda 

Diagnose Lab. de 
Análises Clínicas 

Laboratório de 
Análises Clínicas 

Serafina 
Correa 

Baixa por Solicitação 

17 24786 Município de Bagé CAPS Ad Farmácia Pública Bagé Baixa por Solicitação 

18 19520 K Farmácia Ltda Kur Pharmacia Farmácia Gramado Baixa por Solicitação 

19 2249 Ordem Aux Sra Evang de 
Nova Petrópolis 

Hosp. Nova Petrópolis Laboratório de 
Análises Clínicas 

Nova Petrópolis Baixa por Solicitação 

20 525258  Farias de Castro & Cia 
 Ltda ME 

Unifarma  Drogaria Canoas Baixa por Solicitação 

21 525329  Comércio de 
Medicamentos Brair Ltda 

São João Farmácias Drogaria Osório Baixa por Solicitação 

22 536502  Vitali - Assistência 
Domiciliar Ltda 

Vitali Assistência  
Domiciliar 

Farmácia privativa 
equivalente de 

unidade hospitalar 

Porto Alegre Baixa por Solicitação 

23 9875  Sociedade Espírita Abrigo 
da Esperança 

Sociedade Espírita Abrigo 
da Esperança 

Drogaria Caxias do  
Sul 

Baixa por Solicitação 

24  536072 Jaime Back Farmácia ME Sua Farmácia Drogaria Mato Queimado Baixa por Solicitação 

25  22376 Lilian Farmácia Ltda ME Não informado Drogaria Dom Pedrito Baixa por Diligência 

26  25092 Farmácia Preço Baixo de  
Soledade Ltda EPP 

Farmácia Preço Baixo Drogaria Soledade Baixa por Diligência 

27 20755  Farmácia Dolci Farma 
Ltda 

Dolci Farma Drogaria Espumoso Baixa por Diligência 

28  16261 Delbalza Farmácia Ltda Sanar Drogaria Canela Baixa por Diligência 

29  24496 Drogaria S.A.P. Ltda ME Agafarma Drogaria Sapiranga Baixa por Diligência 

30  18684 Nelson Canali & Cia Ltda Bio Laboratório Laboratório de 
Análises Clínicas 

São Francisco de 
Paula  

Baixa por Diligência 

31 24063 Vanessa Prates Rocha ME Próspera Farma Drogaria Gravataí Baixa por Diligência 

32 24385 Charliane Gonçalves 
Martins ME 

Biopharma Farmácia Santana do 
Livramento 

Baixa por Diligência 

33 24075 Castro Comércio de 
Medicamentos Ltda ME 

Farmácia Popular 
Viamão 

Drogaria Viamão Baixa por Diligência 

34 17419 Drogaria Alquifar Ltda Total Farma Drogaria Passo Fundo Baixa por Diligência 

35 23847 P L D Fagundes ME New Pharma Drogaria Alegrete Baixa por Diligência 

36 9210 L. A. C. Almir Pinto 
 Menine Ltda 

 

Não informado Laboratório de 
Análises Clínicas 

Alegrete Baixa por Diligência 

37 23637 Ultra Air Com. de Gases 
Industriais e Medicinais 

Ltda ME 

Ultra Air Distribuidora de 
Medicamentos 

Porto Alegre Baixa por Diligência 
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38 24978 Centro Sul Transporte e 
Logística Eireli ME 

Não informado Transportadora de 
Medicamentos 

Viamão Baixa por Diligência 

39 534841 Farmácia Preço Baixo 
Não- Me-Toque Ltda ME 

Farmácia Preço Baixo Drogaria Não-Me- 
Toque 

Baixa por Diligência 

40 17843 Clinipharma Ltda ME Agafarma Drogaria Santo 
 Ângelo 

Baixa por Diligência 

41 24533 Nilsomar Ferreira ME Ideal Drogaria Novo Hamburgo Baixa por Diligência 

42 24914 Drogaria Poloni Ltda Agafarma Drogaria Canoas Baixa por Diligência 

43 14411 Farmasantos Farmácia 
 Ltda 

Agafarma Drogaria Capão da Canoa Baixa por Diligência 

44 19271 Contarini Logistica e 
Serviços Ltda 

Não informado Distribuidora de 
Cosméticos 

Santa Maria Baixa por Diligência 

45 24643 Lucas Pereira da Silva ME Drogaria LF Drogaria Gravataí Baixa por Diligência 

46 24104 Mayer e Cauduro Ltda ME Farmácia Tele Remédio 
Mais 

Drogaria Porto Alegre Baixa por Diligência 

47 8503 Walda Ruth da Silveira 
Brião 

Drogadil Drogaria Rio Grande Baixa por Diligência 

48 20246 Drogaria Mais Econômica 
S.A 

Mais Econômica 
Farmácias 

Drogaria Canoas Baixa por Diligência 

49 22597 Drogaria Mais Econômica 
S.A 

Mais Econômica 
Farmácias 

Drogaria Canoas Baixa por Diligência 

50 21256 Anderson Rosa Melo ME Dental Riograndense Distribuidora de 
Produtos 

Odontológicos 

Porto Alegre Baixa por Diligência 

51 19947 Toppy Dedetizadora Ltda Toppy Dedetizadora Controle de 
vetores e pragas 

urbanas 

Erechim Baixa por Diligência 

52 14974 Ello Farmácias Ltda EPP Ello Farma - 
Associadas 

Drogaria Vista Alegre do 
Prata 

Baixa por Solicitação 

53 4104 Prunzel e Cia Ltda Não informado Laboratório de 
Análises Clínicas 

Santana do 
Livramento 

Baixa por Solicitação 

54 23324 ECX Global Logistics Ltda ECX Global Logistics Transportadora de 
Produtos para 

Saúde 

Campo Bom Baixa por Solicitação 

55 455 Farmácia Leuckert Ltda Agafarma Farmácia Venâncio Aires Baixa por Solicitação 

56 23236 Associação Hospital São 
José de Porto Lucena 

Farmácia São José Drogaria Porto Lucena Baixa por Solicitação 

57 537764 Modo Logística Eireli Modo Log Transportadora de 
Cosméticos 

Santa Maria Baixa por Solicitação 

58 24884 Comércio de 
Medicamentos Brair Ltda 

São João Farmácias Drogaria Parobé Baixa por Solicitação 
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ANEXO 5 
 
 
 
 

5.1 – Estabelecimentos funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS: 
 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
2558/2018 V-19731 

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

técnico desde 26/09/2018, há mais de 60 dias junto ao CRF-RS em desacordo com a 
legislação vigente. A inspeção ocorreu em 13/12/2018. Havia protocolo tramitando junto 

ao CRF-RS, porém com pendências. Não havia farmacêutico presente durante a 
inspeção. Protocolo de solicitação de assistente técnica possui data de 30/01/2019, sendo 

deferido em 14/02/2019. A empresa é primária e possui perfil 1 de assistência (18 
inspeções – 15 presenças). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1794,70, 
uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da 

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

 

- R$ 1.794,70 Aline Cunha  

2 Processo 
2571/2018 V-16258 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado, pois o estabelecimento estava funcionando sem assistente 
técnico desde 22/10/2018, há quase 60 dias junto ao CRF-RS em desacordo com a 

legislação vigente. A inspeção ocorreu em 19/12/2018 e não havia protocolo tramitando 
junto ao CRF-RS e nem farmacêutico presente durante a inspeção. Protocolo de 

solicitação de direção técnica possui data de 20/02/2019, sendo deferido em 11/03/2019. 
A empresa é primária e possui perfil 4 de assistência (21 inspeções – 12 presenças). 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1794,70, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 

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

- R$ 1.794,70 Aline Cunha  

3 Processo 
165/2019 V-24555 

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

penalidade ao autuado, pois o estabelecimento estava funcionando sem responsável 
técnico desde 31/12/2018, há mais de 30 dias junto ao CRF-RS. Além disso, o assistente 
técnico desligou-se em 29/12/2018, há mais de 30 dias. Não havia protocolo tramitando 

junto ao CRF-RS e nem farmacêutico presente durante a inspeção. Protocolo de 
solicitação de direção técnica possui data de 01/03/2019, sendo deferido em 20/03/2019. 
A empresa é reincidente em 3 processos e possui perfil 1 de assistência (10 inspeções – 
10 presenças). 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 Aline Cunha  
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4 Processo 
200/2019 V-16258 

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

penalidade ao autuado, pois o estabelecimento estava funcionando sem responsável 
técnico desde 22/10/2018, há mais de três meses em desacordo com a legislação 

vigente. A inspeção ocorreu em 15/02/2019 e não havia protocolo tramitando junto ao 
CRF-RS para regularização da responsabilidade técnica. O estabelecimento é primário e 
possui perfil 4 de assistência (21 inspeções – 12 presenças). Portanto, sugiro a aplicação 
de multa no valor de R$ 3092,87, 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 Aline Cunha  

5 Processo 
211/2019 V-25482 

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

penalidade ao autuado, pois o estabelecimento estava funcionando sem responsável 
técnico desde 02/08/2018, há mais de cinco meses em desacordo com a legislação 

vigente. A inspeção ocorreu em 20/02/2019 e o proprietário informou que a empresa está 
encerrando suas atividades. A empresa protocolou sua baixa em 25/02/2019 como 

distribuidora de produtos hospitalares. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de 
R$ 1855,72, 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 Aline Cunha 

6 Processo 
1439/2018 V-19215 

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

penalidade ao autuado, pois a empresa estava aberta sem diretor técnico no dia 
24/07/2018, desde 21/12/18 o dia 05/05/2018, ou seja, há 80 dias. Não havia farmacêutica 

presente. Não havia protocolo na data da inspeção. Em defesa, empresa alega que 
possuía diretor técnico, mas que ainda não havia encaminhado solicitação de alteração, já 

que estava passando por troca de endereço, conforme protocolo apresentado da Junta 
Comercial. Assim, opto pela multa, de estabelecimento que é reincidente 8 processos, 

sendo este o nono, assim possuindo valor único possível. Assim, proponho a aplicação de 
multa no valor de R$ 7.178,82 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto 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 

7 Processo 
2501/2018 V-9860 

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

penalidade ao autuado, pois não há farmacêutico no local. Empresa funcionando sem 
responsável técnico desde 23/12/14. Inspeção realizada dia 10/12/18. Não há 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 nº 3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 

1511/2016 do CRF-RS.  
 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 
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8 Processo 
2503/2018 V-25133 

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

penalidade ao autuado, pois a empresa está funcionando sem responsável técnico desde 
25/10/18 e sem assistente técnico desde 21/06/2018. Havia farmacêutico no local, porém o 
mesmo informou ter sido transferido para outra filia. Portanto, sugiro a aplicação de multa 
no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 
24, parágrafo único, da Lei nº 3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  
 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 

9 Processo 
2519/2018 V-14882 

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

penalidade ao autuado, pois a empresa está funcionando sem responsável técnico desde 
25/09/18 e sem assistente técnico desde 04/10/18. Inspeção dia 11/12/18. Presente 

farmacêutico CRFRS (I-521508) que informa trabalhar no local desde agosto/2018, porém 
não fecha todo o horário de assistência. 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 nº 3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  
 

- R$ 1.794,70 Tarso Bortolini 

10 Processo 
2548/2018 V-21702 

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

penalidade ao autuado, pois o estabelecimento está funcionando sem responsável técnico 
desde 21/09/18. Inspeção dia 18/12/18. Não havia farmacêutico presente. Portanto, sugiro 
a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração 

ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 3820/1960, observados ainda os termos 
da Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  

 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 

11 Processo 
2551/2018 V-3621 

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

penalidade ao autuado, pois a empresa está sem responsável técnico desde 01/11/17 e 
sem assistente técnico desde 08/09/17. Inspeção em 19/12/18. Presente a farmacêutica 

CRFRS (I-6815) que informa trabalhar no local desde 01/2018, sendo a única farmacêutica. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou 

comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 3820/1960, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  

 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 

12 Processo 
2568/2018 V-10894 

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

penalidade ao autuado, pois a empresa está funcionando sem responsável técnico junto ao 
CRFRS desde 17/07/18. Inspeção dia 18/12/18, ou seja, a vários meses não havia 

farmacêutico presente durante a 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 nº 3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  
 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 
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13 Processo 
2515/2018 V-19173 

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

estava presente durante a inspeção o farmacêutico CRFRS (I-7141), que informou que 
comprou a empresa e está aguardando documentos da Junta Comercial para entrar com 

protocolo no CRF. Anexou cópia do novo contrato social e teve protocolo de 
responsabilidade técnica deferido.  

 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 1 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 6º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

14 Processo 
2565/2018 V-9172 

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

estava presente a farmacêutica CRFRS (I-549067), que informou trabalhar no local desde 
06/12/18, apresentada carteira de trabalho. Inspeção realizada 17/12/18. Há protocolo 

deferido sobre a irregularidade. 
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 2º 
processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

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

1 Processo 
231/2019 V-25297 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 

de penalidade ao autuado, pois o estabelecimento estava funcionando sem 
assistente técnico desde 06/12/2018, há mais de 60 dias em desacordo com a 

legislação vigente. Além disso, a empresa está sem diretor técnico desde 
31/01/2019. A inspeção ocorreu em 20/02/2019 e havia farmacêutico presente, 

porém sem protocolo tramitando junto ao CRF-RS para regularização da direção 
e nem da assistência técnica. O alvará sanitário está válido em nome de um 

responsável técnico já desligado da empresa. O estabelecimento é primário e a 
empresa é perfil 1 de assistência. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor 

de 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 Aline Cunha  

2 Processo 
233/2019 V-537146 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 

de penalidade ao autuado, pois o estabelecimento estava funcionando sem 
responsável técnico desde 07/11/2018, ou seja, há quase 1 ano, junto ao CRF-

RS em desacordo com a legislação vigente. Não havia farmacêutico presente no 
momento da inspeção (20/02/2019) e nem protocolo tramitando junto ao CRF-RS 

para regularização da responsabilidade técnica. Conforme defesa, a empresa 
estava sem profissional devido a situação financeira, mantendo a farmácia aberta 

para não haver perda dos medicamentos e utensílios. Empresa baixada em 
25/04/2019. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de 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 Aline Cunha  
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3 Processo 
234/2019 V-8234 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 

de penalidade ao autuado, pois o estabelecimento estava funcionando sem 
responsável técnico desde 29/03/2018, ou seja, há quase 1 ano, junto ao CRF-

RS em desacordo com a legislação vigente. Havia farmacêutico presente no 
momento da inspeção (21/02/2019), mas sem protocolo tramitando junto ao 
CRF-RS para regularização da responsabilidade técnica.  Estava exposto na 

drogaria Alvará Sanitário válido até 25/07/2019 em nome de uma farmacêutica 
que não chegou a ser responsável técnica pela empresa junto ao CRF-RS. O 

estabelecimento é reincidente em seis processos anteriores e possui perfil 4 de 
assistência (18 inspeções – 3 presenças). O protocolo para inclusão da 

profissional como responsável técnica foi solicitado em 01/03/2019. 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 Aline Cunha  

4 Processo 
236/2019 V-23977 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 

de penalidade ao autuado, pois o estabelecimento estava funcionando sem 
responsável técnico desde 15/01/2019, há exatos 34 dias junto ao CRF-RS. 

Presente no dia da inspeção (19/02/2019) a farmacêutica informou que retornou 
de férias e foi transferida de outra filial da empresa e que estão definindo seu 

horário de assistência. Na carteira de trabalho da profissional em cópia no 
processo conta que a mesma foi transferida em 05/02/2019, porém não há 

protocolo referente a essa solicitação de responsabilidade técnica tramitando 
junto ao CRF-RS. Este protocolo foi feito em 25/02/2019, 6 dias após a inspeção 
e deferido parcialmente apenas em 19/03/2019.  A empresa é reincidente em 2 

processos anteriores e possui perfil 4 de assistência (11 inspeções – 9 
presenças). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7422,90, 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 Aline Cunha  

5 Processo 
242/2019 V-13000 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 

de penalidade ao autuado, pois o estabelecimento estava funcionando sem 
responsável técnico há 46 dias junto ao CRF-RS em desacordo com a legislação 
vigente.  Estava presente o proprietário que possuía protocolo tramitando junto 
ao CRF-RS para reativação de sua inscrição profissional, para posteriormente 
assumir a responsabilidade técnica. Não havia protocolo tramitando referente a 

regularização do estabelecimento. O estabelecimento é reincidente em processo 
anterior e possui perfil 1 de assistência (24 inspeções – 22 presenças). Portanto, 

sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 6.185,75, 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$ 6.185,75 Aline Cunha  
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6 Processo 
383/2019 V-14070 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 

de penalidade ao autuado, pois o estabelecimento estava funcionando sem 
responsável técnico há 71 dias junto ao CRF-RS em desacordo cm a legislação 

vigente. Não havia profissional farmacêutico no momento da inspeção (19/03/19) 
e nem protocolo tramitando junto ao CRF-RS. O estabelecimento é reincidente 
em dois processos anteriores e possui perfil 4 de assistência (17 inspeções – 7 

ausências). Além disso, no momento da inspeção foi constatada a realização de 
atividade privativa do farmacêutico, pela dispensação de medicamento 

controlado pela portaria 344/98; além da presença de medicamentos tarjados em 
autoatendimento. 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 Aline Cunha  

7 Processo 
399/2019 V-16932 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 

de penalidade ao autuado, pois o estabelecimento estava funcionando sem 
responsável técnico há 74 dias junto ao CRF-RS em desacordo cm a legislação 

vigente. Não havia profissional farmacêutico no momento da inspeção (21/03/19) 
e nem protocolo tramitando junto ao CRF-RS. O estabelecimento é reincidente 
em dois processos anteriores e possui perfil 5 de assistência ( 10 inspeções – 9 
ausências). 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 Aline Cunha 

8 Processo 
2562/2018 V-537394 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, 

pois o estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico desde 
08/11/2018, há exatos 34 dias junto ao CRF-RS. Não havia farmacêutico 

presente no dia da inspeção (14/12/2018) a gestora informou que as 
farmacêuticas tinham ido até a seccional de Passo Fundo para regularização da 
empresa junto Ao CRF-RS, sendo que as 3 farmacêuticas do estabelecimento 

chegaram durante a inspeção. Havia um protocolo tramitando junto ao CRF-RS, 
porém arquivado por pendências. O novo protocolo foi em 25/01/2019 para 

solicitação de direção técnica. Opto pelo arquivamento pelo fato do 
estabelecimento possuir 3 farmacêuticos e ser uma empresa primária. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: - 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

Arquivar Aline Cunha 



 

22 
 

9 Processo 
216/2019 V-15960 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, 

pois o estabelecimento estava funcionando sem assistente técnico desde 
07/12/2019 junto ao CRF-RS, há exatos 72 dias em desacordo com a legislação 

vigente. No dia da inspeção (19/02/2019) estavam presentes duas 
farmacêuticas. Não havia protocolo tramitando junto ao CRF-RS para 

regularização da assistência técnica. Na carteira de trabalho da farmacêutica, 
consta como data de admissão dia 18/02/2019, um dia antes da inspeção, e 

justificam que providenciando a documentação da farmacêutica que é de 
transferência do estado de Goiás. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 5 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

Arquivar Aline Cunha 

10 Processo 
400/2019 V-23962 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, 
pois o estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico há 40 dias junto 

ao CRFRS (15/02/19); entretanto no dia da inspeção (25/03/19) havia 
farmacêutica presente (CRF-RS I- 10899).  O protocolo para regularização da 
responsabilidade técnica (profissional CRF-RS I- 10899) foi solicitado no dia 

seguinte da inspeção (26/03/19). A empresa é reincidente em 1 processo 
anterior, de perfil 4 ( 8 inspeções – 5 presenças) aceito a justificativa 

apresentada e opto pelo arquivamento deste processo, principalmente pelo fato 
de ter profissional presente no estabelecimento no momento da inspeção. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º processo. 

 

Arquivar Aline Cunha 

11 Processo 
1581/2018 V-25133 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 

de penalidade ao autuado. Inspeção realizada em 14/08/2018 as 12:24h. A 
empresa esta desde o dia 21/06/2018 sem farmacêutico assistente técnico para 

o horário das 12h às 13h, portanto há mais de 30 dias. Havia farmacêutico 
presente durante a inspeção, porém não há nenhum protocolo referente à 

irregularidade apurada, nem mesmo após a inspeção. Empresa reincidente em 
outros 2 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto 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 

12 Processo 
145/2019 V-21477 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 

de penalidade ao autuado. Inspeção realizada em 05/02/2019 as 20:58hs. A 
empresa esta funcionando sem Farmacêutico Assistente Técnico desde 

24/09/2018 para os horários das 19:30h as 22h, portanto há mais de 30 dias. 
Não há Farmacêutico presente durante a inspeção. Empresa reincidente. Assim, 

proponho a aplicação de multa no valor de R$ 6.185,75, 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$ 6.185,75 Suélen Pando 
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13 Processo 
160/2019 V-17747 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 

de penalidade ao autuado. Inspeção realizada em 06/02/2019 as 12:27h. A 
empresa esta funcionando sem Assistente Técnico para os horários de segunda 
a sexta das 12h as 13:30h e das 17:35h as 18h e aos domingos das 16:20h as 

17:10h, desde 29/11/2018, portanto há mais de 30 dias. Não havia farmacêutico 
presente durante a inspeção. Empresa reincidente. Assim, proponho a aplicação 
de multa no valor de R$ 7.422,90, 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$ 7.422,90 Suélen Pando 

14 Processo 
181/2019 V-20908 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 

de penalidade ao autuado. Inspeção realizada em 12/02/2019 as 12:48h. A 
empresa esta funcionando sem Farmacêutico Assistente Técnico desde 

21/12/2018 para os horários das 12:41 as 14:39 e das 17:21h as 22h, portanto 
há mais de 30 dias. Não havia farmacêutico presente durante a inspeção, 

tampouco protocolo referente à irregularidade apurada. Empresa reincidente em 
outros 2 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
7.422,90, 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$ 7.422,90 Suélen Pando 

15 Processo 
132/2019 V-24198 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do 

presente processo. Inspeção realizada em 01/02/2019 as 15:51h. Presente a 
farmacêutica (I-5220), diretora técnica. Em tese a empresa estaria sem 

assistência farmacêutica para todo horário de funcionamento, há mais de 30 
dias, porém foi apresentado documentação da farmacêutica (I-549918), que 

começa a trabalhar no local. Há protocolo referente à irregularidade apurada, que 
na data da inspeção consta com pendências, mas foi deferido em 12/02/2019. 

Desta forma opto pelo arquivamento desde processo. 
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º processo. 

 

Arquivar Suélen Pando 

16 Processo 
2378/2018 V-67 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado, pois a empresa está funcionando sem assistência técnica 
desde 01/02/18. Inspeção dia 26/11/18. Há placa informando o funcionamento 24h 

do estabelecimento, porém a empresa declara horário ao CRFRS de segunda a 
sábado das 8h às 22h e domingos das 9h às 21h. Não possui protocolo referente 
a irregularidade. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, 
uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo 

único, da Lei nº 3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 
Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  

 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 
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17 Processo 
2510/2018 V-5455 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado, pois a empresa está funcionando sem assistente técnico 

desde 03/09/18. Inspeção dia 10/12/18. Não há protocolo de solicitação de 
assistência junto ao CRF-RS. Há mais de 3 meses sem assistente técnico 

registrado junto ao CRFRS. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 
7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, 

parágrafo único, da Lei nº 3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação 
de Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  

 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 

18 Processo 
2513/2018 V-5456 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado, pois a empresa está funcionando sem assistente técnico 

desde 07/05/18. Inspeção dia 10/12/18. Não há farmacêutico presente no 
momento da inspeção. Não há protocolos de solicitação de assistência técnica 

tramitando junto ao CRFRS. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 
7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, 

parágrafo único, da Lei nº 3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação 
de Plenária nº 1511/2016 do CRF-RS.  

 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 

19 Processo 
2518/2018 V-8927 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado, pois a empresa está funcionando sem assistente técnico 
desde 13/09/18. Não há protocolo de solicitação de assistência junto ao CRFRS. 
Na frente da drogaria há uma placa indicando funcionamento 24h, sendo que a 
empresa declara horário de seg a sáb das 7h às 22h. Inspeção dia 11/12/18. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 

3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/2016 
do CRF-RS.  

 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 

20 Processo 
2533/2018 V-536566 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado, pois a empresa está funcionando sem assistente técnico 

desde 22/07/18. Não há protocolo de assistência tramitando junto ao CRFRS. Não 
há farmacêutico presente durante a inspeção. Inspeção dia 13/12/18. Portanto, 

sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 2.991,17, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 

3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/2016 
do CRF-RS.  

 

- R$ 2.991,17 Tarso Bortolini 
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21 Processo 
2570/2018 V-4588 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado, pois a empresa está funcionando sem assistente técnico 
desde 12/11/18. Inspeção dia 19/12/18. Gerente informa que não foi contratado 

farmacêutico até o momento, Não há protocolo tramitando junto ao CRFRS. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou 

comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 
3820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1511/2016 

do CRF-RS.  
 

- R$ 7.178,82 Tarso Bortolini 

22 Processo 
2336/2018 V-534834 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, 

pois a empresa contratou uma química responsável para assumir a 
responsabilidade pelo estabelecimento, comprovado por cópia do requerimento 

para emissão da 1ª AFT junto ao Conselho de Química.  
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: - 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

23 Processo 
2569/2018 V-1622 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, 
pois estava presente durante a inspeção a farmacêutica CRFRS (I-521469), que 

informa trabalhar no local desde 01/11/2018, fato comprovado por cópia do 
contrato de trabalho anexado ao processo. Inspeção realizada dia 19/12/18. 

Empresa estaria sem assistente técnico desde 16/11/18. Estabelecimento não 
ficou sem assistência.  

 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

Arquivar Tarso Bortolini 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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5.3 – Estabelecimentos funcionando sem a presença de responsável ou assistente técnico: 
 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1294/2018 V-20081 

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

penalidade ao autuado, pois após diligência, conforme anexado nos autos do 
processo, a profissional que estava “ausente com justificativa” possuía em seu 
histórico nessa empresa 570 afastamentos no intervalo entre maio de 2014 e 

fevereiro de 2019. De fato, no mês em que foi realizada a inspeção que gerou este 
auto de infração, a profissional comunicou 19 afastamentos, sendo que trabalha 6 

dias por semana nesta empresa (cerca de 26 dias). Ou seja, a profissional 
comunicou afastamento para 73% dos dias que declara prestar assistência no 

referido mês, e esse comportamento não foi anômalo, conforme dados já 
relatados. Continuando com a exemplificação, destes 19 comunicados de 

afastamento no referido mês, 13 eram para todo o intervalo de prestação de 
assistência (8:00 às 20:00) e 6 para metade do horário (8:00 às 13:00). Ora, os 

comunicados de afastamento devem ser utilizados para preservar um 
comportamento de exceção, e não burlar uma necessidade de assistência através 

de um regramento que tem como objetivo preservar a segurança dos pacientes 
que utilizam os serviços e adquirem produtos em estabelecimentos farmacêuticos. 
Obviamente, sugiro análise desta conduta além deste PAF. Em defesa a empresa 
alega que não fora feito nenhum ofício por parte do CRF-RS para a farmacêutica e 

para a farmácia para informar que não seriam válidos os afastamentos. Bem, 
entendo que ao recebê-lo, dá-se automaticamente o direito de usá-lo, mas esta 

análise deve ser feita de maneira expandida, com base no histórico da 
empresa/profissional, que é exatamente o que estamos fazendo neste momento. 

Desta forma, pela ausência de assistência farmacêutica no momento da inspeção, 
indico multa de valor único possível. Assim, proponho a aplicação de multa no 

valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto 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 

2 Processo 
1318/2018 V-21849 

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

farmacêutica. A empresa alega, em defesa, que o profissional estava em 
atendimento médico. Foi anexado atestado médico, que considero que deve ser 

levado em consideração para questões ético-profissionais. Entre 2017 e 2018 (até 
a data desta inspeção) foram realizadas 5 inspeções, onde foi constatada ausência 
em nas 5. Desta forma, entendo que reiteradas inspeções são necessárias neste 

estabelecimento. Empresa reincidente em 5 processos, sendo este o sétimo. 
Assim indico multa, que possui valor único possível. Assim, proponho a aplicação 
de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto 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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3 Processo 
1394/2018 V-8592 

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

penalidade ao autuado, pois após diligência, conforme anexado nos autos do 
processo, a profissional que estava “ausente com justificativa” possuía em seu 

histórico nessa empresa 110 afastamentos no intervalo entre outubro de 2016 e 
junho de 2019. De fato, no mês em que foi realizada a inspeção que gerou este 
auto de infração, a profissional comunicou 3 afastamentos. O comunicado de 

afastamento tem relação com o arguido em defesa e sustentado durante a 
inspeção. Em defesa a empresa alega que a profissional passa por um evento 
importante de doença, e apesar de não ter colocado nenhum comprovante que 

sustente tal informação, entendo que este fato é verdadeiro, com base no histórico 
de afastamentos constantes em sua ficha. Não observo aqui um uso inadequado 

do comunicado de afastamento, já que eles possuem motivos variados e me 
direcionam a entender que são procedentes. Julgo então, as constantes inspeções 
sem a presença de profissional na empresa: desde 2015, onde há registro de 12 
inspeções, não foi encontrado profissional farmacêutico. Assim, não observo a 

possibilidade de arquivar este processo. Obviamente a empresa é reincidente (4 
processos), portanto, indico valor único de multa. 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 

4 Processo 
57/2019 V-20793 

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

penalidade ao autuado. Inspeção realizada em 24/01/2019 as 20:15hs. O 
Farmacêutico Assistente Técnico que declara prestar assistência neste horário 

esta ausente. Não há outro farmacêutico que o substitua. Não há comunicado de 
afastamento. Em sua defesa a empresa declara que o mesmo saiu de férias no dia 
20/01 e retorna em 20/02, porém não foi apresentado nenhum comprovante deste 

fato. De um total de 17 inspeções nesta empresa, foi encontrado Farmacêutico 
presente apenas 1 vez. Empresa reincidente em outros 8 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 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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5.4 – Estabelecimentos sem Certidão de Regularidade válida: 
 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
1540/2018 V-3467 

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

de regularidade válida junto ao CRF-RS desde 31/03/2018. No dia da inspeção 
27/07/2018 havia farmacêutico presente trabalhando em estabelecimento sem 

certidão de regularidade válida. Empresa é reincidente, possui perfil 4 de 
assistência (13 inspeções – 9 presenças). Portanto, sugiro a aplicação de multa no 

valor de R$ 4785,88, 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$ 4.785,88 Aline Cunha 

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

5.5 – Estabelecimentos funcionando em horário não declarado ao CRF/RS: 
 PROCESSO REGISTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
189/2019 V-19909 

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

penalidade ao autuado. Inspeção realizada em 14/02/2019 as 22:19hs (quinta-
feira). A empresa está aberta, em funcionamento ao público, sem a presença de 
farmacêutico, sendo que declara ao CRFRS funcionar de segunda a sábado das 

7:30h as 22h. Desta forma contraria a legislação vigente. Empresa reincidente em 
outros 3 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
7.422,90, 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$ 7.422,90 Suélen Pando 

2 Processo 
191/2019 V-20327 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado. Inspeção realizada em 16/02/2019 as 11:17hs (sábado). A 

empresa está aberta, em funcionamento ao público, sem a presença de 
farmacêutico, sendo que declara ao CRFRS funcionar aos sábados das 8h as 11h 
e das 13h as 16h. Desta forma contraria a legislação vigente. Empresa reincidente 

em outros 5 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
7.422,90, 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$ 7.422,90 Suélen Pando 
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3 Processo 
198/2019 V-16086 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado. Inspeção realizada em 12/02/2019 as 23:29hs (terça-feira). 

A empresa está aberta, em funcionamento ao público através de janela, sem a 
presença de farmacêutico, sendo que declara ao CRFRS funcionar de segunda a 

sábado das 7:50h as 22:20h. Há cartaz na fachada informando funcionar de 
segunda a sábado das 7:30h as 23h e plantões das 23h as 1:00h, bem como 

domingos e feriados das 8h as 23h. Desta forma contraria a legislação vigente. 
Empresa reincidente em outros 2 processos. Assim, proponho a aplicação de 
multa no valor de R$ 7.422,90, 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$ 7.422,90 Suélen Pando 

4 Processo 
213/2019 V-10883 

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

penalidade ao autuado. Inspeção realizada em 06/02/2019 as 19:49hs (quarta-
feira). A empresa está aberta, em funcionamento ao público, sem a presença de 
farmacêutico, sendo que declara ao CRFRS funcionar de segunda a sexta das 

8:30h as 12h e das 14h as 18:45h e aos sábados das 8:30 as 11:30. Desta forma 
contraria a legislação vigente. Durante a inspeção flagrou-se a dispensação de 
medicamento controlado pela portaria 344/98, conforme imagens anexadas ao 

termo de inspeção. Empresa reincidente. Assim, proponho a aplicação de multa no 
valor de R$ 6.185,75, 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$ 6.185,75 Suélen Pando 

5 Processo 
215/2019 V-24608 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado. Inspeção realizada em 18/02/2019 as 09:09hs (segunda-
feira). A empresa está aberta, em funcionamento ao público, sem a presença de 
farmacêutico, sendo que declara ao CRFRS funcionar de segunda a sábado das 

10h as 14h e das 15:50 as 21h. Desta forma contraria a legislação vigente. 
Conforme a gestora que recebe a fiscal o estabelecimento funciona das 8h as 21h 

de segunda a sábado. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
2.474,30, 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$ 2.474,30 Suélen Pando 
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6 Processo 
218/2019 V-23750 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado. Inspeção realizada em 09/02/2019 as 20:31hs (sábado). A 

empresa está aberta, em funcionamento ao público, sem a presença de 
farmacêutico, sendo que declara ao CRFRS funcionar de segunda a sábado das 
8:30h as 12h e das 13:50h as 19:30. Desta forma contraria a legislação vigente. 

Quem recebe o fiscal informa que a empresa funciona das 7:30h as 22h. Empresa 
reincidente em outros 2 processos. Assim, proponho a aplicação de multa no valor 

de R$ 7.422,90, 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$ 7.422,90 Suélen Pando 

7 Processo 
221/2019 V-19963 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado. Inspeção realizada em 10/02/2019 as 00:08hs (domingo). 

A empresa está aberta, em funcionamento ao público, sem a presença de 
farmacêutico, sendo que declara ao CRFRS funcionar de segunda a sábado das 
7:30h as 22h. Desta forma contraria a legislação vigente. Conforme a gestora da 

empresa, que recebeu a fiscal, o horário de funcionamento é das 7:30h as 01:30h. 
Empresa reincidente em outros 5 processos. Assim, proponho a aplicação de 
multa no valor de R$ 7.422,90, 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$ 7.422,90 Suélen Pando 

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

5.6 – Estabelecimentos sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa de farmacêutico: 

 PROCESSO REGISTRO / 
CADASTRO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 Processo 
170/2019 V-535107 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 

de penalidade ao autuado, pois ficou comprovada a falta de assistência 
farmacêutica inclusive com movimentação de receitas da portaria 344 

entregues sem a presença do farmacêutico responsável que não possui carga 
horária compatível com a função. O farmacêutico é contratado para 4h e o 

estabelecimento funciona de segunda a sexta das 7h30min às 21h30min. Em 
sua defesa o município se compromete a tentar regularizar a situação motivo 

pelo qual peço que multa seja a menor possível para o município que é 
reincidente. Nos últimos 12 meses foram 7 inspeções e em nenhuma o 

farmacêutico estava presente. 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 Luciana Fernandes 
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2 Processo 
204/2019 V-536875 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 
de penalidade ao autuado, pois ficou comprovado que o município não provém 

assistência farmacêutica. Em sua defesa alega que não tem como contratar 
cinco farmacêuticos para que atuem nas cinco ESF que o município possui. 

Durante a inspeção foi constatado que a geladeira de termolábeis possui 
termômetro mas não havia registro de acompanhamento da temperatura. Além 

disso possui em estoque medicamentos antimicrobianos e medicamentos 
psicotrópicos que são entregues e fracionados sem a devida orientação e 

acompanhamento. Nos últimos 12 meses foram duas inspeções (município é 
primário).  Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de 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 Luciana Fernandes 

3 Processo 
205/2019 V-535230 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 
de penalidade ao autuado, pois ficou comprovado que o município não provém 
assistência farmacêutica . Em sua defesa alega que não tem como contratar 
cinco farmacêuticos para que atuem nas cinco ESF que o município possui. 
Durante a inspeção foi constatado que não há embalagem adequada para a 
dispensação de termolábeis. Além disso possui em estoque medicamentos 

antimicrobianos e medicamentos psicotrópicos que são entregues e 
fracionados sem a devida orientação e acompanhamento. Nos últimos 12 

meses foram realizadas duas inspeções (município é primário) com 3 
processos tramitando. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 

3.711,45, 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$ 3.711,45 Luciana Fernandes 

4 Processo 
344/2019 V-22522 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação 
de penalidade ao autuado, pois ficou comprovado que o município não provém 
assistência farmacêutica. Quando a fiscal chegou no local foi informada que a 
farmacêutica do município não presta assistência ali pois fica apenas na sede. 
Quem entrega os medicamentos é uma auxiliar administrativa (medicamentos 
controlados pela portaria 344/98 e antibióticos inclusive) que além de entrega-
los ainda os fraciona cortando os blisters simplesmente. Em 12 meses foram 3 
inspeções. O estabelecimento é primário com 4 processos em tramitação. Em 

sua defesa o município alegou que não possui condições financeiras para 
contratar mais de uma farmacêutica. Portanto, sugiro a aplicação de multa no 
valor de R$ 3.711,45, 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$ 3.711,45 Luciana Fernandes 
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5 Processo 
389/2019 V-6475 

 

Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o 
arquivamento, pois a empresa admitiu o erro e se comprometeu a tomar 

providências para que tal erro não se repita. Possui 8 farmacêuticos 
contratados e nos últimos 18 visitas teve 2 ausências. A farmacêutica em 

questão havia ido no médico e se ausentou durante uma hora. 
 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

Arquivar Luciana Fernandes 

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

 
 
5.7 – Processos retirados de pauta para revisão, a pedido de outro Conselheiro:  

 
PROC./REG./ 

RAZ. SOCIAL/ 
CIDADE 

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

REVISOR OBSERVAÇÕES DECISÃO DO 
PLENÁRIO 

1 

 
Processo 
2026/2018 

 
V-25101 

 
Hospital São 
Lucas Ltda.  

 
Marau 

 

Funcionando 
sem 

responsável 
técnico junto 
ao CRF/RS 

Tarso 
Bortolini 

 
Acolho a defesa apresentada 

pelo estabelecimento e proponho 
o arquivamento, pois uma 

farmacêutica que alegou que 
será a responsável técnica 
chegou durante a inspeção. 
Também o estabelecimento 

comprovou contratação de mais 
uma farmacêutica dia 22/08/18. 
Estava sem farmacêutico desde 

01/08/18, sendo assim, ficou 
menos de 30 dias sem diretor 

técnico presente.  
  

Arquivar Maurício 
Nin 

 
Acompanho o voto do 

relator. Apesar de que a 
farmácia hospitalar ter 
ficado mais de 30 dias 
sem registro ativo de 

profissional farmacêutico, 
a farmacêutica que 

compareceu ao local de 
inspeção foi a mesma 

que imediatamente 
adquiriu responsabilidade 

técnica sobre o 
estabelecimento.  

 

Arquivar -  

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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7.2 - Processo: Processo 1024/2018 
Registro: V-1211 
Irregularidade: Funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividade privativa de farmacêutico 
Cidade: Porto Alegre 
 
Relator(a): Sérgio de Medeiros 
Relato do(a) Relator(a): Trata-se de estabelecimento hospitalar e com atividades de serviços de medicina nuclear, diagnostico e terapia. Possui registro junto ao CRF-RS, Certidão 
de regularidade atualizada e alvará sanitário valido para esta atividade. A inspeção ocorre no dia 12 de junho de 2018 às 09h55min. O estabelecimento declara assistência técnica 
diariamente das 00h00min às 23h59min. Quem recebe as fiscais são duas (2) farmacêuticas, CRF-RS 9.207 e CRF-RS 13.207. Verifico que neste estabelecimento há vinte e cinco 
(25) farmacêuticos que constam na Certidão de regularidade. Cinco (5) estavam presentes no momento da inspeção. A farmacêutica CRF-RS 16.716 é a responsável pelas auditorias 
no setor. Quem assina o termo de inspeção é a farmacêutica CRF-RS 13.207. As fiscais solicitam encaminhamento para o setor de medicina nuclear, no que foram atendidas e 
acompanhadas pelas duas (2) farmacêuticas. No setor de medicina nuclear as fiscais são recebidas por um profissional Físico, responsável pelo setor e supervisor de radioproteção. 
A compra e recebimento dos medicamentos são realizados pelo setor de medicina nuclear. As doses de FDG já vem prontas da empresa R2. Segundo as fiscais, no termo de 
inspeção, 851576, não há farmacêuticos que atuem diretamente no setor de medicina nuclear, na preparação, manipulação, fracionamento e controle de qualidade. Não há relato 
neste processo, ou outra prova que fique claro, que no momento da inspeção havia tal atividade sendo realizada por outro profissional. Não há relato no processo, de dispensação de 
medicamentos da portaria 344/98, nem de antimicrobianos ou outro. Justificativa da empresa: Justifica que é uma instituição de mais de 90 anos e sempre primou pela observância do 
cumprimento das leis normas especificas vigente e que não é diferente com seu Serviço de Medicina Nuclear. Alega que seu Serviço de Medicina Nuclear é de excelência e segue o 
estabelecido pela RDC 38, RDC 63 e resoluções 486 e 655 do CFF, e normas exigidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – Ministério da Ciência, tecnologia e inovação. 
Alega ter uma profissional farmacêutica exclusiva para lidar com radiofármacos na instituição. Alega que ”talvez o equivoque da fiscalização em relação aos apontamentos legais 
contidos no auto de infração e no termo de inspeção, seja não ter visualizado o processo interno” e “dos fluxos próprios” todos ratificados em nossas inspeções internas e processos 
de certificação. Solicita um prazo para apresentação do processo e fluxos internos do Hospital no seu Serviço de Medicina Nuclear e seus radiofármacos de modo que se possa 
visualizar e corrigir jurídica e fática existente. 
Voto do(a) Relator(a): Arquivar 
 
Revisor(a) I: Maurício Nin 
Relato do(a) Revisor(a): O conselheiro revisor declarou-se impedido.  
Voto do(a) Revisor(a): - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 
 

 
 
5.8 – Processos retirados de pauta para revisão, a pedido de outro Conselheiro Revisor. 
 
8.1 - Processo: Processo 2051/2018 
Registro: V-17602 
Irregularidade: Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
Cidade: Porto Alegre 
 
Relator(a): Suélen Pando 
Relato do(a) Relator(a): Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo. Inspeção realizada em 11/11/2018, domingo, às 12h16min. A 
empresa não declara ao CRF/RS funcionar aos domingos, porém estava presente a farmacêutica Amanda (CRFRS I-18752) a qual assina o termo de inspeção. Opto pelo 
arquivamento do presente processo devido ao excelente histórico de assistência farmacêutica deste estabelecimento (27 inspeções, havia farmacêutico presente em 25) e solicito 
intimar a empresa a regularizar o horário declarado neste conselho. 
Voto do(a) Relator(a): Arquivar 
 
Revisor(a) I: Maurício Nin 
Relato do(a) Revisor(a): Não acompanho o voto da Relatora, decidindo pela aplicação de penalidade no valor de R$ 7.178,82. A empresa estava sem assistência em um domingo, 
sendo que este é um horário não declarado junto ao CRF-RS. Inclusive, é citado no auto de infração, que a empresa fora autuada em outras oportunidades por abrir aos domingos 
sem declarar junto ao CRFRS. Assim, não observo possibilidade de intimar a empresa para que se regularize. Empresa é reincidente em sete processos, sendo este o décimo. Voto 
pela multa. 
Voto do(a) Revisor(a): R$ 7.178,82 
 
Revisor(a) II: Letícia Raupp 
Relato do(a) Revisor(a) II: Acompanho o voto do Revisor I. 
Voto do(a) Revisor(a) II: R$ 7.178,82 
 
Revisor(a) III: Luiz Lodi 
Relato do(a) Revisor(a) II: Acompanho o voto dos revisores. A empresa foi autuada por estar funcionando em horário não declarado ao CRF/RS. Havia farmacêutica presente. A 
inspeção ocorreu em 11/11/2018, domingo, às 12h16, sendo que a empresa declara funcionamento de segunda a sexta-feira das 7h30 às 22h e aos sábados das 7h30 às 21h. 
Conforme registro no termo de inspeção nº 876704, a empresa já foi autuada anteriormente por abrir aos domingos e não declarar ao CRF/RS. Observo que a autuada é uma rede de 
farmácias de grande porte e, juntamente com o fato de ter sido alvo de autuações pelo mesmo motivo anteriormente e de declarar seus horários de funcionamento a este Conselho 
via documentação assinada com firma reconhecida, entendo que não pode alegar desconhecimento da irregularidade desta prática. Não resta claro para mim qual a jornada cumprida 
pela farmacêutica presente na ocasião, nem se haverá necessidade de folga que venha a gerar falta em outro dia declarado. A falta de declaração de horário de funcionamento não 
comprova ao CRF que o estabelecimento dispõe de farmacêutico presente para todo o horário de funcionamento ou se precisaria contratar mais farmacêuticos para manter as portas 
abertas, conforme determina a legislação vigente. Empresa reincidente em sete (7) processos anteriores transitados em julgado, multa no valor único. 
Voto do(a) Revisor(a) III: R$ 7.178,82 
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5.9 – Processos com auto de infração não homologado pela Diretoria do CRF/RS (reunião de 29/07/2019), mediante ato “ad referendum”: 
 PROCESSO REGISTRO CIDADE IRREGULARIDADE MOTIVO 

1 Processo 
1248/17 V-24552 Bagé Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

  

2 Processo 
1863/17 V-21318 Porto Alegre Sem diretor técnico há 

mais de 30 dias 

 
Devido a o Laboratorio farmacêutico do Rio Grande do Sul ter encerrado suas atividades quando 

ocorreu a extinção da FEPPS. 
 

3 Processo 
2120/17 V-23387 Porto Alegre 

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

4 Processo 
2275/17 V-20374 Ararica 

Funcionando sem 
assistência farmacêutica 

para a realização de 
atividade privativa de 

farmacêutico 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

5 Processo 
2323/17 V-24955 Erechim Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou a mesma data da inspeção. 
 

6 Processo 
2508/17 V-25205 Porto Alegre 

Funcionando sem a 
presença de responsável 

técnico 

 
Devido o protocolo de desligamento da profissional estar dentro do prazo legal para regularização. 

 

7 Processo 
2823/17 V-22179 Fagundes Varela  Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

8 Processo 
2837/17 V-24012 Tramandaí Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

9 Processo  
2854/17 V-23520 Pelotas Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

10 Processo 
3034/17 V-3206 Porto Alegre 

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF/RS 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS, mas 

havia assistência farmacêutica para todo o horário de funcionamento. 
 

11 Processo 
3080/17 V-13875 Veranópolis 

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo 

verificou-se que a empresa estava regular, possuindo inclusive Certidão de Regularidade válida. 
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12 Processo 
3081/17 V-13976 Veranópolis Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

13 Processo 
3102/17 V-23147 Tramandaí Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS, porem o 

fiscal, mencionou no campo observação do auto de infração a irregularidade incompleta. 
 

14 Processo 
3132/17 V-23668 Passo Fundo  

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF/RS 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS, mas 

havia assistência farmacêutica para todo o horário de funcionamento. 
 

15 Processo 
3182/17 V-25406 Canoas  Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

16 Processo 
3221/17 V-23044 Bento Gonçalves 

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF/RS 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS, mas 

havia assistência farmacêutica para todo o horário de funcionamento. 
 

17 Processo 
3294/17 V-20696 Alvorada  Funcionando sem registro 

ativo junto ao CRF/RS 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS, mas o 

mesmo possuía registro ativo junto ao CRF/RS. 
 

18 Processo 
20/18 V-5453 Ijuí Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

19 Processo 
58/18 V-21441 Lagoa Vermelha  

 
Funcionando sem 

assistente técnico junto ao 
CRF-RS 

 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS, mas 

havia assistência farmacêutica para todo o horário de funcionamento. 
 

20 Processo 
62/18 V-7475 Uruguaiana 

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF-RS 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS, mas 

havia assistência farmacêutica para todo o horário de funcionamento. 
 

21 Processo 
90/18 V-24829 Torres 

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF/RS 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS, mas 

deveria ter sido autuado por estar sem diretor técnico junto ao CRF-RS.  
 

22 Processo 
125/18 V-20813 Porto Alegre Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
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23 Processo 
150/18 V-24302 Jaguari Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
O estabelecimento autuado foi o Hospital de Caridade de Santiago, mas deveria ter sido autuado o 
Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), responsável pela gestão do Hospital de Caridade de 

Jaguari.  
 

24 Processo 
153/18 V-21159 Estrela  

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF/RS 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS, mas 

havia assistência farmacêutica para todo o horário de funcionamento. 
 

25 Processo 
341/18 V-23044 Bento Gonçalves  

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF/RS 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS, mas 

deveria ter sido autuado por estar sem a presença do responsável técnico.  
 

26 Processo 
351/18 V-14581 Pelotas  

Funcionando sem a 
presença de responsável 

técnico 

 
Devido a profissional estar desligada,  

Porem a data fim da não ter sido incluída no cadastro da empresa. 
 

27 Processo 
372/18 V-23878 Osório 

Funcionando sem a 
presença de responsável 

técnico 

 
O estabelecimento foi autuado e enquadrado por estar funcionando sem registro ativo junto ao 

CRF/RS, mas deveria ter sido autuado e enquadrado por estar por estar sem a presença do 
responsável técnico.  

 

28 Processo 
397/18 V-7219 Porto Alegre Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

29 Processo  
402/18 V-24418 Porto Alegre Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem diretor técnico junto ao CRF/RS, mas 

deveria ter sido autuado por estar sem a presença do responsável técnico.  
 

30 Processo 
418/18 V-9220 Porto Alegre Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

31 Processo 
427/18 V-16944 Porto Alegre Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

32 Processo 
522/18 V-9775 Novo Hamburgo  Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
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33 Processo  
527/18 V-24762 Espumoso 

 
Funcionando sem 

assistente técnico junto ao 
CRF/RS  

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS, mas 

deveria ter sido autuado por estar sem a presença do responsável técnico.  
 

34 Processo 
536/18 V-21837 Sapiranga 

 
Funcionando sem a 

presença de responsável 
técnico  

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem a presença de responsável técnico, porem 

havia afastamento ativo cadastrado. Portanto o estabelecimento não deveria ter sido autuado.   
 

35 Processo 
677/18 V-23942 Novo  Hamburgo  

Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF/RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

36 Processo 
682/18 V-20246 Canoas  

 
Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF-RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

37 Processo 
718/18 V-536277 Sarandi 

 
Funcionando sem registro 

ativo junto ao CRF/RS  

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Com o deferimento do protocolo o 

registro da empresa foi homologado na mesma data da autuação. 
 

38 Processo 
731/18 V-21159 Estrela  

 
Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF/RS 

 

 
Devido ao desligamento dos responsáveis técnicos antes da baixa da empresa, um erro no 

procedimento do CRF/RS. 
 

39 Processo 
744/18 V-5134 Novo Hamburgo 

 
Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF/RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

40 Processo 
791/18 V-18261 Porto Alegre 

Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF-RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

41 Processo 
824/18  V-16350 Porto Alegre 

Funcionando em horário 
não declarado ao CRF-RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, o 

horário de funcionamento foi alterado na mesma data da inspeção. 
 

42 Processo 
829/18 V-16224 Viamão  

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF/RS 
 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou anterior à data da inspeção. 
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43 Processo 
867/18 V-25411 Porto Alegre 

Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF-RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, que 

foi deferido parcialmente sem emissão de CRT, a data de início do responsável técnico ficou anterior 
à data da inspeção. 

 

44 
 

Processo 
963/18 

V-24795 Osório 
Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF-RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

45 Processo 
969/18 V-15795 Passo Fundo  

 
Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF-RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou a mesma da inspeção. 
 

46 Processo 
970/18 V-24275 Passo Fundo  

 
Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF/RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

47 Processo 
971/18 V-23321 Gravataí 

 
Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF/RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou a mesma da inspeção. 
 

48 Processo 
977/18 V-21441 Lagoa Vermelha  

 
Funcionando sem 

assistente técnico junto ao 
CRF-RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

49 Processo 
981/18 V-21653 Serafina Correa  

 
Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF/RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

50 Processo 
1000/18 V-18832 Cruz Alta  

 
Funcionando sem 

assistente técnico junto ao 
CRF-RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

51 Processo 
1003/18 V-12924 Palmeira das 

Missões  

 
Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF/RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento parcial sem 
emissão de CRT do protocolo, a data de início do responsável técnico ficou a mesma data da 

inspeção. 
 

52 Processo 
1016/18 V-17927 Porto Alegre 

 
Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF-RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

53 Processo 
1018/18 V-4048 Caxias do Sul 

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
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54 Processo 
1020/18 V-23044 Bento Gonçalves 

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

55 Processo 
1021/18 V-21919 Bento Gonçalves Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

56 Processo 
1080/18 V-25461 Erechim Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF/RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

57 Processo  
1094/18 V-18547 São Leopoldo Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

58 Processo 
1114/18 V-24613 Porto Alegre Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

59 Processo 
1152/18 V-536799 Porto Alegre Funcionando sem registro 

ativo junto ao CRF/RS 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS, porem 

deveria ter sido intimado a averbar o endereço junto ao CRF/RS, e não autuado. 
 

60 Processo 
1364/18 V-22016 Carazinho 

Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF-RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

61 Processo 
1514/18 V-11912 Nova Hartz 

Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF-RS 

 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

62 Processo 
1585/18 V-7382 Cruz Alta  Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

63 Processo 
1622/18 V-9741 Santa Cruz do 

Sul 

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

64 
Processo 
1628/18 

 
V-11852 Camaquã Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

65 
Processo 
1631/18 

 
V-8847 Frederico 

Westphalen 
Funcionando sem diretor 
técnico junto ao CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou a mesma data da inspeção. 
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66 
Processo 
1679/18 

 
V-9454 Passo Fundo   

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

67 
Processo 
1684/18 

 
V-535495 Passo Fundo   

Funcionando sem 
assistente técnico junto ao 

CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

68 
Processo 
1697/18 

 
V-14679 Porto Alegre   Funcionando sem diretor 

técnico junto ao CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

69 
Processo 
1878/18 

 
V-2953 Uruguaiana   

Funcionando sem 
assistente técnico há mais 
de 30 dias junto ao CRF-
RS para todo o horário de 
funcionamento declarado 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou a mesma data da inspeção. 
 

70 
Processo 
1881/18 

 
V-536551 São José dos 

Ausentes  

Funcionando sem 
responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao 
CRF-RS  

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou a mesma data da inspeção. 
 

71 
Processo 
1884/18 

 
V-19445 Flores da Cunha   

Funcionando sem 
responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao 
CR/-RS  

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

72 
Processo 
1981/18 

 
V-536633 Ijuí   

 
Funcionando sem registro 

ativo junto ao CRF/RS  

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Com o deferimento do protocolo o 

registro da empresa foi homologado na mesma data da autuação. 
 

73 
Processo 
2033/18 

 
V-13753 Ronda Alta   

Funcionando sem 
assistente técnico há mais 
de 30 dias junto ao CRF-
RS para todo o horário de 
funcionamento declarado 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou a mesma data da inspeção. 
 

74 
Processo 
2109/18 

 
V-8670 Vila Maria    

Funcionando sem 
responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao 
CRF-RS  

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou a mesma data da inspeção. 
 

75 
Processo 
2138/18 

 
V-25109 Porto Alegre    

Funcionando sem 
responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao 
CRF-RS  

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou a mesma data da inspeção. 
 

76 
Processo 
2142/18 

 
V-20468 Morro Reuter    

Funcionando sem 
responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao 
CRF-RS  

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou a mesma data da inspeção. 
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77 
Processo 
2176/18 

 
V-25476 Porto Alegre    

Funcionando sem 
assistente técnico há mais 
de 30 dias junto ao CRF-
RS para todo o horário de 
funcionamento declarado 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

78 
Processo 
2250/18 

 
V-25117 Arroio do Sal    

Funcionando sem 
responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao 
CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou a mesma data da inspeção. 
 

79 
Processo 
2251/18 

 
V-23951 Caxias do Sul    

Funcionando sem 
responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao 
CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou a mesma data da inspeção. 
 

80 
Processo 
2259/18 

 
V-24839 Itapuca 

Funcionando sem 
assistência integral 

declarada junto ao CRF-
RS 

 
O estabelecimento foi autuado por estar sem assistência integral declarada junto ao CRF-RS, porem 

a fiscal do CRF/RS, esqueceu de mencionar o enquadramento da pratica da infração. 
 
 

 

81 
Processo 
2312/18 

 
V-25298 Três de Maio 

Funcionando sem 
responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao 
CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

82 
Processo 
2326/18 

 
V-20630 Cambará do Sul 

Funcionando sem 
responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao 
CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

83 
Processo 
2454/18 

 
V-1043 Porto Alegre 

Funcionando sem 
responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao 
CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou a mesma data da inspeção. 
. 
 

84 
Processo 
2463/18 

 
V-16944 Porto Alegre 

Funcionando sem 
responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao 
CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

85 
Processo 
2496/18 

 
V-16792 Caxias do Sul  

Funcionando sem 
responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao 
CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou a mesma data da inspeção. 
 
 

86 
Processo 
2573/18 

 
V-536480 Erechim 

Funcionando sem 
assistente técnico há mais 
de 30 dias junto ao CRF-
RS para todo o horário de 
funcionamento declarado 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou anterior à data da inspeção. 
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87 
Processo 

119/19 
 

V-23340 Osório  

Funcionando sem 
assistente técnico há mais 
de 30 dias junto ao CRF-
RS para todo o horário de 
funcionamento declarado 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

88 
Processo 

153/19 
 

V-536654 Caxias do Sul 

Funcionando sem 
assistente técnico há mais 
de 30 dias junto ao CRF-
RS para todo o horário de 
funcionamento declarado 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

89 
Processo 

244/19 
 

V-63 Porto Alegre 

Funcionando sem 
assistente técnico há mais 
de 30 dias junto ao CRF-
RS para todo o horário de 
funcionamento declarado 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS, mas 

deveria ter sido autuado por estar funcionando sem responsável técnico. 
 

90 
Processo 

276/19 
 

V-25319 Veranópolis  

Funcionando sem 
assistente técnico há mais 
de 30 dias junto ao CRF-
RS para todo o horário de 
funcionamento declarado 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do assistente técnico ficou a mesma data da inspeção. 
 
 

91 
Processo 

385/19 
 

V-21962 Lavras do Sul 
Funcionando sem 

responsável técnico junto 
ao CRF-RS 

 
Na data da inspeção havia protocolo tramitando no CRF/RS. Após o deferimento do protocolo, a 

data de início do responsável técnico ficou anterior à data da inspeção. 
 

92 
Processo 

408/19 
 

V-12970 Erechim 
Funcionando sem a 

presença de responsável 
técnico 

 
O estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem a presença de responsável técnico, mas 

deveria ter sido autuado por estar funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


