
 

 

 

SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - XXI/2019 
 

Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 04 de novembro de 2019 – 
16h às 20h (término previsto) 

 

CONSELHEIROS CONVOCADOS: 

Alberi Adolfo Feltrin 

Aline Andrea da Cunha 

Anaí Maria Raymundo Belleza 

Carlos Augusto Gaiger Xavier – Cons.Suplente 

Daniela Correa Camacho – Cons.Suplente 

Luciana Alves Legg 

Luciana Carvalho Fernandes 

Luiz Henrique Lodi 

Maria Letícia Raupp dos Santos 

Maurício Schuler Nin  

Rafaela de Oliveira 

Renato Vianna 

Sérgio de Medeiros 

Silvana de Vargas Furquim 

Tarso Bortolini 

CONSELHEIROS FEDERAIS CONVIDADOS: 

Josué Schostack  
William Peres – Cons. Suplente 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  

Suélen de Souza Pando – Afastamento por motivo de saúde 

Roseli da Silva Richter – Afastamento por motivo de saúde 

 

CONVIDADOS: 

Afargs 

Anfarmag 

SBAC 

Sindifars  

Sinprofar 

Grupos de Trabalho Técnico 

Funcionários CONSELHEIROS CONVIDADOS:  

Maria Rozário Bica – Cons.Suplente 

 
 

– PAUTA DA SESSÃO – 
 
 

01 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA XVI/19 DE 19/08/2019: 16h – 16h05min 

 

02 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA XVII/19 DE 02/09/2019: 16h05min – 16h10min 

 

03 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA XX/19 DE 21/10/2019 16h10min – 16h15min 

 

04 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 16h15min – 16h20min 

 

05 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 16h20min – 16h25min 

 

06 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 16h25min – 16h45min 

 

07 – REVOGAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DE PLENÁRIA N.º 1.354/2012 E N.º 1.383/2012: 16h45min – 17h 

 

08 – CALENDÁRIO DE PLENÁRIAS CRF/RS 2020: 17h – 17h20min 

 

09 – ORÇAMENTO CRF/RS 2020: 17h20min – 20h 

 

10 – COMUNICAÇÕES:  

10.1 Da Diretoria: 

10.2 Dos Conselheiros Federais: 
10.3 Dos Conselheiros Regionais: 
10.4 Aniversários:  –  
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10.5 Agendas de eventos < crfrs.org.br/eventos >: de 04 a 18 de novembro de 2019: 

 
1. Acompanhamento Farmacoterapêutico 
Data: 08 de novembro 
Local: Cachoeira do Sul/RS 
 
2. II Fórum Gaúcho de Educação Farmacêutica 
Data: 09 de novembro 
Local: Porto Alegre/RS 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 

“Quantos Somos” 
Dados atualizados em 02/10/2019 

 

ANO INSCRIÇÕES BAIXAS ATIVOS 

2017 1.459 496 14.077 

2018 1.667 606 14.879 

2019 1.116 648 15.322 
 
 
04 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (Relator: Anai Maria Raymundo Belleza): 

  
4.1 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico: 

 INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 551940 Graziele Baldoni da Silva UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria 

   
4.2 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico – ad referendum: 

 INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 552222 Patrícia de Brum Vieira UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul São Gabriel 

2 I-15531 Aline Kegler UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Dom Pedrito 

  
4.3 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória: 

 
INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 550157 Ana Rosalia Coradini 
Andreazza UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Vila Nova do Sul 

2 550972 Dione Machado Araujo IPA - Centro Universitário Metodista Mostardas 

3 550119 Sabrina Poletto Saretto UNISINOS - Universidade do Vales do Rio dos Sinos Garibaldi 

4 549037 Fernanda Vargas Schmitt 
Caurio UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul Santa Maria 

5 550575 Darlan Pizzolotto Machado UNICRUZ - Universidade de Cruz Alta Cruz Alta 

6 549755 Ana Elisa Silveira Ballarini UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre 

7 549520 Bruna Franciele Xavier de 
Souza FASA - Faculdades Santo Agostinho Rio grande 

8 550150 Viviani Lecí Danigno Konradt UNIJUI - Universidade Regional do Noroeste do estado do 
Rio Grande do Sul Ijuí 

https://crfrs.org.br/eventos
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9 550274 Alessandra Fagundes da Silva UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul Encruzilhada do 
Sul 

10 549979 Bruna Tognon UCS - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Bento Gonçalves 

 
4.4 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 549997 Arithane de Lorena Wendel UFSM - Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria 

2 548944 Daniela Marques Conceicao URCAMP - UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA Carlos Barbosa 

3 549053 Ricardo Alves Machado UNIRITTER - CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS Porto Alegre 

  
4.5 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por transferência – ad referendum: 

 INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 552226 Tiago Egídio Cruz Pereira CRF-RO 

2 552282 Rodrigo Teixeira Costa CRF-MG 

3 552240 Juliana Evely Moraes Machado CRF-MA 

4 552206 Juliana Valente Marques CRF-AM 

5 552277 Glennda Silva Carvalho CRF-PB 

6 552295 Sheila Harrote CRF-SC 

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

 
INSCRIÇÃO NOME ESCOLA MUNICÍPIO 

1 552140 Cristiane Silveira Martins ETS - Escola Estadual Técnica de Saúde do Hosp. Clínicas Porto Alegre 

2 552320 Maite da Rosa Gony Medeiros ETS - Escola Estadual Técnica de Saúde do Hosp. Clínicas Alvorada 

 
4.7 – Inscrição Provisória de Farmacêutico – Ad referendum: 

 INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 552141 Mateus Cavalcante Santos UNIFSA - CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO - 
UNIFSA 

São 
Sebastião do 

Caí 

 
4.8 – Renovação de Inscrição Provisória de Farmacêutico  –  ad referendum: 

 INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 549682 Sabrina Fernandes dos Santos 
Tonini FUNORTE - Faculdades Integradas do Norte de Minas Bento Gonçalves 

 
4.9 – Inscrição Provisória de Farmacêutico por transferência – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 552197 Natalia Melissa Barbosa Monteiro CRF-AM 

2 552241 José Ribamar do Nascimento Júnior CRF-MA 

3 552280 Antonio Walber Balbino Farias CRF-DF 

   
 



 
 

 

4 

 

4.10 – Inscrição Remida de Farmacêutico: 

 
INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 I-R-1784 Tania Maria Sempe Baladao Porto Alegre 

2 I-R-2251 Janildes Camozzato Porto Alegre 

  
4.11 – Reinscrição de Farmacêutico – ad referendum: 

  INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 535327 Juliana Sorraila de Oliveira Cruz Alta 

2 I-18864 Vitória Hana Muller Mottin Canela 

 
4.12 – Baixa de Farmacêutico por transferência: 

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE DESTINO 

1 547667 Elaine Almeida do Lago CRFMS 

2 547681 Denise Alves Noronha CRFMS 

3 9181 Thais Palma Gonzales Dorn CRFMT 

4 18833 Ecila Priscila de Souza Bueno CRFMT 

5 17277 Renato de Almeida França CRF-SP 

6 17228 Bianca Laize Beppler Anziliero CRF-SP 

7 9761 Gabriela Marcon CRF-SP 

8 549453 Karina Araujo dos Santos CRF-SP 

9 547779 Bruna Bittencourt da Silva CRF-GO 

10 520830 Larissa Müller CRF-RR 

11 550852 Murilo Henrique Severino Corrêa CRF-MS 

12 548367 Ivana de Jesus Azevedo CRF-AM 

13 547847 Joane Sena Batista CRF-AM 

14 547690 Paulo César da Silva Filho CRF-PI 

15 549797 Chaiane dos Santos Pereira CRF-SC 

16 549560 Roseane Gomes do Vale CRF-SC 

17 17623 Daiele Casagranda CRF-SC 

18 18419 Marina Queiroz dos Santos CRF-SC 

19 19010 Marildes Conceicao De Freitas CRF-MG 
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ANEXO 2 
 

 
05 – PROCESSOS DE EMPRESAS: 
 
 

 
5.1 – Solicitação de Registro de Empresas:  

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

1 536426 
Vida & Saúde Popular 

Ltda 
Asfarma Distribuidora 

Palmeira  
das Missões 

Kauê Signori Padilha 551609 

2 539197 

Hospshop - 
Comércio, 

Importação, 
Exportação, 

Consultoria, e 
Representacões Ltda 

Hospshop Logística Porto Alegre Bruna Zanella Ghinzelli I-15630 

3 539196 
Município de 

Morrinhos do Sul 
Não informado 

Farmácia  
Pública 

Morrinhos do 
Sul 

Elen Endler Sebastião 551677 

4 539191 
Tiago Rodrigo 

Sganderla 
Não informado Drogaria Palmitinho 

Luana Argenta 

 
Ana Caroline Rutsatz 

I-17426 

 
I-551493 

5 539203 
Marini e Mesavilla 

Ltda 
Vitafarma Drogaria Água Santa Karoline Marini I-10554 

6 539131 
Clovis Miguel 

Biecoski 
JC Distribuidora Distribuidora Passo Fundo Clélia Marina Menegon I-8172 

7 539169 

ABRASSI - 
Associação Brasileira 
de Assistência Social, 

Saúde e Inclusão 

ABRASSI Farmácia Cruz Alta Vana Carlan Martins I-11814 

8 539226 
R.F.K de Azevedo 

Drogaria Eireli 
Povel Farmácias Drogaria Alvorada Layse Rayanne Lopes Medeiros I-17567 

9 539224 
A. I. Schneider 

Drogaria 
Farmácia Capilé Drogaria São Leopoldo Angélica Bauer Cechinel I-14775 

10 539228 
Município de Santo 

Ângelo 
SAE Santo  

Ângelo 
Farmácia 

Santo  
Ângelo 

Jeferson Hesse I-11492 

11 539222 
Denilson Comércio de 

Cosméticos Eireli 
D L Cosmétics Distribuidora Santa Rosa Lara Immich da Silva 548965 

12  539201 
Evanir Soares da 
Fontoura Junior  

Farmácia 
Fontoura  

 Drogaria  Camaquã Franer Avila Fucolo   I-8027 

 
 
5.2 – Solicitação de Registro de Empresas – Ad Referendum:  

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

1 539120 
B & B Manipulacao de 

Cosmeticos Ltda 

Extractus 
Manipulacao e 
Cosmeticos  

Farmacia Pelotas Andreia Correia Rodrigues I-14432 

2 539164 
Tondin e Tondin 

Drogaria Ltda 
Vida Farmácias Drogaria 

Novo 
Hamburgo 

Simone Wagner I-17470 
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3 539133 
Tuvid Cosméticos 

Eireli 
Não informado Distribuidora Lajeado Rafaela Bagatini I-6489 

4 539208 
Stem Pharmaceutical 

Suplementos 
Alimentares Ltda 

Stem 
Pharmaceutical  

Indústria de 
Alimentos 

Alvorada Bruna de Souza Keisman I-18390 

5 539192 
Comércio de 

Medicamentos Brair 
Ltda 

São João 
Farmácias 

Drogaria Porto Alegre 
Natalia de Paula Lisboa Pereira 

 
Raimundo da Cunha Machado 

549864 

 
550802 

6 539205 
Fernando  

Henrique Luft 
Bem Bem 
Farmácias 

Drogaria Porto Alegre Adriano Amaral Montes D Oca I-11266 

7 539216 
Ataídes Farmacia 

LTDA 
ffarma Sander Drogaria Três Coroas Ediane Marlise Zimmermann  I-14586 

8 539180 
S.H. Farmácia 

 Ltda 
Não informado Drogaria Vera Cruz Martina Fernanda Gewehr 551525 

9 539209 
Cia Latino Americana 

de Medicamentos 
Farmácia Preço 

Popular 
Drogaria Caxias do Sul 

Laura M. Miyagawa de Almeida 

 
Patrícia Gabriela Anghinoni 

15982 

 
549984 

10 539152 Air Liquide Brasil Ltda 
Air Liquide 
Brasil Ltda 

Indústria de 
Gases 

Medicinais 
Pelotas Nilcilene de Melo Garcia I-9170 

11  539233 
Dimed S/A - 

Distribuidora de 
Medicamentos 

Panvel 
Farmácias 

Drogaria Xangri-lá 
Katielle Silva Tavares 

 
Luiza Medina Brahm 

535350  

 
I-17844 

12  539234 
Dimed S/A- 

Distribuidora de 
Medicamentos 

Panvel 
Farmácias 

Drogaria Xangri-lá 
Cristiane Keller 

 
Nataliene Alves Pereira da Maia 

 I-11133 

 
551774 

 
 

5.3 – Solicitação de Reativação de Empresas:  

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

1 23341 
Associação Hospitalar 
Beneficente de Marau 

Hospital Cristo 
Redentor 

Farmácia Marau Vânia Hoppe Trentin Furtado 8987 

2 11093 
Drogaria Francibel Ltda - 

ME 
Agafarma Drogaria Arroio do Meio 

Taís Mayolo

 
Sabrina Bresciani 

15297

 
10323 

 
 
  

5.4 – Solicitação de Reativação de Empresas Ad Referendum: 

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

1 22608 Drogaria Cidade Ltda Não informado Drogaria Santana do 
Livramento Rodrigo Simoes Pires de Oliveira I-15271 

 
 
 
 
 

https://www.farmasis.com.br/_cadastro/profissional-atualiza.php?idp=NTE2Mjgy
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5.5 - Baixas de Empresas por Solicitação:  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE 

1 536332 Município de Flores da Cunha Farmácia de Medicamentos Especiais Farmácia Pública Flores da 
Cunha 

2 10885 Hosp.Univ. Dr Miguel Riet Corrêa Jr. Hosp.Univ. Dr Miguel Riet Corrêa Jr. Farmácia Hospitalar Rio Grande 

3 18919 Evanir Soares da Fontoura & Cia 
Ltda ME Farmácia Fontoura Drogaria Camaquã 

4 536504 DMTOP Comércio de Medicamentos e 
Cosméticos Ltda Rede Maxxi Econômica Drogaria Canoas 

5 25468 Comércio de Medicamentos Brair 
Ltda São João Farmácias Drogaria São Gabriel 

6 22623 Gabriel Dias Pigatto Eireli Farmácia Viegas Drogaria Camaquã 

7 16659 Unilab - Análises Clínicas Ltda Laboratório Unilab Posto de Coleta Barra Funda 

8 19966 Barbosa & Bacelo Ltda Lab. Dr Francisco Osvaldo Anselmi Posto de Coleta Chuí 

9 24242 Drogaria Poloni Ltda Agafarma Drogaria Canoas 

10 23443 Farmácia Círculo Operário Caxiense Farmácia do Círculo Drogaria Caxias do 
Sul 

11 24295 Florio Xavier Severo Desinsetizadora Combate Controle de vetores 
e pragas urbanas Osório 

12 18215 Dimed S.A - Distribuidora de 
Medicamentos Panvel Farmácias Drogaria Montenegro 

13 14987 Hosp. Univ. Dr. Miguel Riet Corrêa Junior Hosp. Univ. Dr. Miguel Riet Corrêa 
Junior 

Laboratório de 
Análises Clínicas Rio Grande 

14 24548 Kfmed Distribuidora de Medicamentos 
Ltda EPP Kffarma Drogaria Ibiaçá 

 
 

5.6 - Baixas por Diligência :Termo de Inspeção (T. I.) ou Contrato de Locação (C. L.): 

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE MOTIVO 

1 24885 Daniel Rodrigues de Borba ME Farmácia Vila Pacheca Drogaria Camaquã T. I. de 
21/05/2019 

2 19859 Z. M. da Silveira Serafini Farmácia Bom Lar - 
Associadas Drogaria Caraá T. I. de 

24/05/2019 

3 24853 Mattje Drogarias Ltda ME Farma Drogaria Porto 
Alegre 

T. I. de 
07/06/2019 

4 14666 Dalmed Comércio e 
Representações Ltda Dalmed Distribuidora Porto 

Alegre 
T. I. de 

07/06/2019 

5 24678 Fabricio da Silva Felisardo Mais Popular Farmácia Drogaria Porto 
Alegre 

T. I. de 
07/06/2019 
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ANEXO 3 
 
 
 
06 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS: 
 
 
6.1 – Estabelecimentos funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

1664/2018 

 
Não acolho a defesa da empresa pois a mesma está  funcionando sem Diretor  Técnico junto ao CRF/RS desde 24/04/2018. A 

fiscal foi recebida por farmacêutico que informou que trabalha no local desde13/08/2018 das 07:30 às 17:30 de segunda a sexta-
feira com intervalo. Não há outro farmacêutico trabalhando no local. Data da inspeção 05/09/2018, às 12:28hs. Empresa perfil 5. 

Reincidente. Assim proponho multa de 7.178,82. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Rafaela 
Oliveira 

2 
Processo 
525/2019 

 
Não acolho a defesa da empresa pois  a drogaria de caráter precário está sem responsável técnico junto ao CRF/RS há mais de 

30 dias, desde de 17/02/2019. Não há farmacêutico presente durante inspeção. Data da inspeção 15/04/1019 às 12:34 hs 
.Empresa perfil 5. Reincidente. Assim proponho multa de 7.422,90. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Rafaela 
Oliveira 

3 
Processo 
602/2019 

 
Não acolho a defesa da fundação de atendimento sócio-educativo do RS, pois o estabelecimento está funcionando sem 

Responsável Técnico desde 13/04/2018. Não há farmacêutico presente durante a inspeção. Funcionária informou que não foi 
prorrogado o concurso previsto para preencher vagas na instituição. Data da inspeção 06/05/2019. Empresa perfil 5. Reincidente. 

Assim proponho multa de 7.422,90. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Rafaela 
Oliveira 

4 
Processo 
624/2019 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois a mesma está funcionando em horário não declarado ao CRF/RS. A empresa declara 

funcionar das 7:30 às 23:59, mas está aberta 01:40 hora. Não há farmacêutico presente durante a inspeção. Data da inspeção: 
07/05/2019. Empresa perfil 5. Reincidente. Assim proponho multa no valor 7.422,90. 

- 
R$ 

7.422,90 
Rafaela 
Oliveira 

 
 
6.2 – Estabelecimentos funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
291/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. O fiscal foi recebido 

pela auxiliar de farmácia que explicou que durante esse horário das 13h às 19h) o estabelecimento não conta com a assistência de 
nenhum farmacêutico. O estabelecimento está sem AT a mais de 30 dias (desde 16/04/2018). A empresa encaminhou defesa 

tempestiva explicando que está com dificuldade de achar um profissional. Foi feita solicitação para que a prefeitura cedesse um 
profissional. Nenhum protocolo vinculado a irregularidade e a empresa possui perfil 5 (em 24 visitas, 20 presenças e 4 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 
Luciana 

Fernandes 

2 
Processo 
418/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. O estabelecimento 
ficou de 31/08/2018 até 18/04/2019 sem AF durante todo seu horário de funcionamento. A visita foi em 27/03 e na ocasião a 

empresa enviou defesa tempestiva explicando que estava com dificuldades para achar outro profissional. Resolveu a situação com 
redução do horário de funcionamento. A empresa possui perfil 4 (3 visitas com 3 presenças) e é reincidente. 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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3 
Processo 
293/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. O estabelecimento regularizou sua situação unto 

ao CRF/RS após 32 dias de afastamento do profissional. O afastamento foi dia 19/01, a fiscalização foi dia 22/02 e o protocolo 
solicitando a AT e a troca de hierarquia foi em 20/02. A empresa encaminhou defesa tempestiva e o protocolo foi deferido em 

28/02. Empresa com perfil 1 (20 visitas, 16 presenças e 4 ausências). 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 4 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 7º 

processo. 
 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes  

4 
Processo 
515/2019 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois a drogaria está funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS desde 27/11/2017. 

Havia farmacêutico presente durante inspeção que trabalha das 8:00 às 17:00hs,  o mesmo informa que há outro farmacêutico que 
trabalha das 17:00 às 23:00 hs, porém não há protocolo tramitando junto ao CRF-RS. Data da  inspeção 23/03/2018. 

Estabelecimento primário. Perfil 4. 
Assim proponho multa no valor de 1.794,70. 

 

- 
R$ 

1.794,70 
Rafaela 
Oliveira 

5 
Processo 

2144/2018 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois a drogaria está funcionando sem assistente técnico desde 23/05/2018. Havia farmacêutico 

presente durante inspeção que informou que está trabalhando nesta filial desde o dia 08/11/2018. Não há protocolo tramitando 
junto ao CRF/RS referente a inclusão de assistente técnico. Data da inspeção 09/11/2018. Empresa perfil 2. Reincidente. Assim 

proponho aplicação de multa no valor de 7.178,82. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Rafaela 
Oliveira 

6 
Processo 
476/2019 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois estava sem assistente técnico junto ao CRF/RS desde 13/02/2019. Não há protocolo de 

inclusão de assistência técnica junto ao CRF-RS. Não  há farmacêutico presente durante inspeção. Data da inspeção 11/04/2019. 
Empresa perfil 4. Estabelecimento primário. 
Assim proponho multa no valor de 1855,72. 

 

- 
R$ 

1.855,72 
Rafaela 
Oliveira 

7 
Processo 
625/2019 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois a mesma está funcionando sem assistência técnica junto ao CRF/RS desde 16/04/2018. 

Havia farmacêutico presente durante a inspeção. Não há protocolo de inclusão de assistente técnico junto ao CRF/RS. Data 
inspeção: 07/05/2019. Alvará Sanitário vencido. Empresa perfil 5. Reincidente. 

Assim proponho multa no valor de 7.422,90. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Rafaela 
Oliveira 

8 
Processo 
626/2019 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois está sem assistente técnico desde 10/06/2018. Não há farmacêutico presente durante 
inspeção. Não há protocolo tramitando junto ao CRF/RS. Data da inspeção 09/05/2019. Empresa perfil 5. Reincidente. Assim 

proponho multa no valor de 7.422,90. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Rafaela 
Oliveira 

9 
Processo 

1274/2018 

 
Acolho a defesa da empresa e proponho o arquivamento do presente processo, pois havia farmacêutico durante inspeção. 
Protocolo de solicitação de assistência técnica datado de 22/06/2018 com pendência, pois a empresa está aguardando a 
homologação da inscrição do farmacêutico por transferência do CRF/MA. Data da inspeção: 05/07/18. Empresa perfil 1. 

Reincidente. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 4 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 5º 

processo. 
 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 
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10 
Processo 
478/2019 

 
Acolho a defesa da empresa, pois a mesma ficou 33 dias sem assistente técnico. Havia protocolo tramitando junto ao CRF/RS de 
inclusão de assistente técnico, deferido em 25/04/2019. O farmacêutico chegou durante a inspeção. Data da inspeção 12/04/2019. 

Empresa perfil 5. Estabelecimento primário. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 

11 
Processo 
623/2019 

 
Acolho a defesa da empresa, pois a mesma ficou 42 dias sem assistente técnico. Havia protocolo tramitando junto ao CRF-RS de 
inclusão de assistente técnico, deferido em 08/05/2019. Já havia dois farmacêuticos contratados para o quadro da empresa. Data 

da inspeção 03/05/2019. Empresa perfil 5. Reincidente. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 3 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 

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

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
366/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A fiscal foi recebida 
pela diretora da clínica que informou que a atual DT estaria se desligando da empresa e que seu substituto já deveria estar no 

local para realizar a manipulação. Não havia nenhuma comunicação de afastamento tampouco protocolo de solicitação de 
responsabilidade técnica para o “substituto”. Na ocasião os pacientes já estavam a espera para receber os medicamentos 

quimioterápicos. O substituto apareceu durante a inspeção. O alvará da empresa estava em dia e o estabelecimento é perfil 3 (em 
7 visitas, 3 presenças e 4 ausências). A empresa apresentou defesa anexando atestado médico para a farmacêutica DT 

informando que esta deveria ter 48h de repouso. Como o estabelecimento é primário optei pelo menor valor de multa possível. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.237,15, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 
24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

1.237,15 
Luciana 

Fernandes 

2 
Processo 
410/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. O fiscal foi recebido 

por um funcionário que informou que a farmacêutica foi ao dentista. A empresa encaminhou atestado de comparecimento ao 
dentista mas não havia comunicação de afastamento. A empresa tem perfil 4 (em 19 visitas, 13 presenças e 6 ausências). Como o 

estabelecimento é primário optei pelo menor valor possível de multa. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 
1.237,15, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados 

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

- 
R$ 

1.237,15 
Luciana 

Fernandes 
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3 
Processo 
435/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A fiscal foi recebida 
pela técnica em química que informou que a farmacêutica estava ausente. Não havia comunicado de afastamento então o fiscal 

informou sobre os procedimentos e lavrou o auto de infração. Posteriormente a empresa encaminhou defesa tempestiva 
informando que como era o quinto dia útil do mês a farmacêutica estava fazendo os pagamentos das folhas das funcionárias. A 

empresa tem perfil 3 (em 26 visitas, 4 presenças, 20 ausências e 2 afastamentos). Estabelecimento reincidente. 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 

4 
Processo 
426/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. O fiscal foi recebido pela proprietária que informou 
que a farmacêutica não se encontrava. Como não havia comunicado de afastamento o fiscal orientou quanto aos procedimentos e 

lavrou o auto de infração. A empresa encaminhou defesa tempestiva explicando que a farmacêutica não foi trabalhar, pois seu 
carro estragou durante o deslocamento, na ocasião, encaminhou a nota fiscal do guincho usado pela profissional e informou que a 

mesma trabalhou normalmente no turno da tarde. A empresa tem perfil 3 ( em 19 visitas, 1 presença, 14 ausências, 4 
afastamentos e 1 justificativa). 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 16º 

processo. 
 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes  

5 
Processo 
433/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. O fiscal foi recebido pelo esposo da farmacêutica 

que informou que a mesma havia ido ao hospital visitar o sobrinho recém-nascido. Não havia comunicado de afastamento. Na 
defesa a empresa explicou que a farmacêutica fora chamada as pressas, pois seu sobrinho é prematuro e precisava de 

acompanhante para realização de um procedimento e sua irmã (a mãe da criança) estava impossibilitada de acompanha-lo. 
Anexou declaração de nascido vivo e informou que comunicou o afastamento posteriormente. A empresa é perfil 3 (em 11 visitas, 

5 presenças e  6 ausências). 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º 

processo. 
 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes  

6 
Processo 
461/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. A fiscal foi recebida pelo sócio da farmacêutica 

que explicou que ela estava ausente pois estava acompanhando sua mãe em uma cirurgia de urgência em São Paulo. Na ocasião 
informou que a farmacêutica havia encaminhado afastamento, Posteriormente a empresa encaminhou a defesa tempestiva 

explicando que a farmacêutica era a única acompanhante da mãe e se afastou durante 5 dias para acompanha-la. Anexou o 
atestado do hospital e a impressão do afastamento. A empresa tem perfil 3 (em 12 visitas, 7 presenças, 3 ausências e 2 

afastamentos) e é reincidente. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º 

processo. 
 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes  

7 
Processo 
622/2019 

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

está funcionando sem assistência farmacêutica. A empresa alega, em defesa, que o profissional estava em atendimento 
odontológico. Foi anexado atestado odontológico, que considero que deve ser levado em consideração para questões ético-

profissionais. Esta é a terceira ausência consecutiva da profissional nesta empresa, o que caracteriza uma persistente 
desassistência neste estabelecimento, que é reincidente em três processos. Assim, indico multa que possui valor único possível. 
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 
Maurício 

Nin 
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8 
Processo 
555/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. Empresa localizada no 
Município de Xangri-lá/RS, Farmácia Central inspecionada em 30.04.2019 ás 10:00 horas e 41 minutos.  O estabelecimento estava 
sem a presença do responsável técnico. Em sua defesa o RT alega que estava tratando de assuntos administrativos e que devido 

aos inúmeros deveres e funções que exerce por ser proprietário e  também por uma  troca repentina de um horário marcado no 
escritório de contabilidade não fez o comunicado de  afastamento com antecedência. A empresa declara funcionar de Seg a Sáb. 

das 08:00 as 22:00 horas e Domingos das 08:00 as 21:00 horas. O fiscal foi recebido pelo atendente que informou que o 
farmacêutico estava ausente, pois precisou sair para resolver problemas da empresa. Não foi verificado venda de controlados no 

momento da inspeção. Estabelecimento reincidente. Desta forma não há como diminuir o valor pré-estabelecido. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor R$ 7.422,90 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, 

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

- 
R$ 

7.422,90 
Roseli 
Richter 

9 
Processo 
587/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. Empresa localizada no 
Município de Paraí/RS, Farmácia Paraiense - Associadas inspecionada em 24.04.2019 ás 15:00 horas e 53 minutos. A empresa 
declara funcionar de Seg a Sáb. das 8:00 AS 12:00 E DAS 13:00 as 20:00 horas e Dom. das 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 20:00 
horas. O estabelecimento estava sem a presença da responsável técnico no momento da inspeção. Em sua defesa a empresa 

alega que a RT estava na Clínica Nova Prata Vacinas em Vacinação. Anexado ao processo atestado comprovando vacinação da 
farmacêutica na clinica. Não havia comunicado de afastamento no CRF/RS para a data em questão. Estabelecimento reincidente. 

Desta forma não há como diminuir o valor pré-estabelecido. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor R$ 7.422,90 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, 

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

- 
R$ 

7.422,90 
Roseli 
Richter 

10 
Processo 
570/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. A Inspeção foi  realizada na Tchê Farmácia Barão 
localizada na cidade de Barão  em 24 de Abril de 2019 . O estabelecimento funciona de Seg a Sex das 08:00 as 12:00 e das 14:00 
as 19:00 horas e Sab. das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 18:00 horas. A fiscal foi recebida as 14:00 horas e 36 minutos pela 
atendente que informou que a farmacêutica está ausente porque está na terapeuta. Em defesa a farmacêutica anexa atestado do 

hospital São Roque para a data de 24 e 25 de abril, pois durante a terapia que havia tido o horário alterado de última hora pela 
profissional terapeuta a farmacêutica se sentiu mal e foi ao hospital com suspeita de meningite. Ficou internada para alguns 

exames que estão anexados a este processo e após liberada quando a suspeita de meningite foi descartada. Não houve venda de 
controlados no momento da inspeção. 

Empresa perfil 3. Estabelecimento primário. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar 
Roseli 
Richter 

11 
Processo 
591/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. Empresa  localizada no Município de Casca/RS, 
Vithafarma - Associadas -  inspecionada em 03.05.2019 ás 10:00 horas e 30 minutos. A empresa declara funcionar de Seg a Sáb. 

das 8:00 AS 23:59 horas e Dom. das 9:00 as 12:00 e das 16:00 as 23:59 horas.   O estabelecimento estava sem a presença da 
responsável técnico no momento da inspeção. O fiscal foi recebido pela atendente Charlene que informou que o farmacêutico 
estaria no banheiro, mas após 5 minutos de espera o fiscal foi comunicado que o farmacêutico não estava presente. Empresa 

perfil 3. Consta em anexo atestado médico informando que o farmacêutico estava impossibilitado de comparecer ao trabalho e a 
defesa alega que não houve tempo hábil para comunicar o afastamento no site. 

Não foi constada venda de medicamentos controlados durante a inspeção. 
Estabelecimento primário.  Farmacêutico com bom histórico de presença. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar 
Roseli 
Richter 
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12 
Processo 
733/2019 

Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. Empresa localizada  no Município de São 
Jorge/RS, Rede Vida Farmácias -  inspecionada em 20.05.2019 ás 09:00 horas e 20 minutos. A empresa declara funcionar de Seg 
a Sex dás 8:00 às 18:00 horas e Sab. dás 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas. O estabelecimento estava sem a presença 
da responsável técnico no momento da inspeção. O fiscal foi recebido pela atendente Samara que informou que o farmacêutico 
estava afastado na data desta inspeção por motivo de saúde e se encontrava internado no Hospital São Vicente de Paulo em 

Passo Fundo desde 16/05/19. Há comunicado de afastamento no CRF/RS. Consta em anexo documento do Hospital que 
comprova a internação de 16.05.19 até 20.05.19. Não foi constatada venda de medicamentos controlados durante a inspeção. 

Empresa perfil 3. Estabelecimento reincidente. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 6º 

processo. 
 

Arquivar 
Roseli 
Richter 

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

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
544/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa é uma 

transportadora, dentre outros produtos, de medicamentos. A empresa alega em defesa que é uma franquiada da empresa TNT 
Mercúrio, e que em seu entendimento possuem todos as documentações e registros necessários para realizar tal tipo de 

transporte. Em termo de inspeção há relato de que a empresa transporta medicamentos do centro de distribuição das Farmácias 
São João e Dimed. Ainda, havia armazenamento de medicamentos no local. Não me resta dúvida no entendimento de que há uma 

flagrante irregularidade, e inclusive observo um importante papel da fiscalização ao inspecionar tais procedimentos contra 
regulamentares. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.711,45 uma vez que restou comprovada a infração ao 

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

 

- 
R$ 

3.711,45 
Maurício 

Nin 

2 
Processo 
545/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa é uma 

transportadora, dentre outros produtos, de medicamentos. A empresa alega em defesa que, o eventual transporte de pequenas 
quantidades de medicamentos não pode ser interpretado como atividade fim, e assim passa a ser dispensável a necessidade de 
registro junto ao CRF/RS. Em termo de inspeção há relato de que a empresa transporta medicamentos do centro de distribuição 
das Farmácias São João, Dimed e Hospitais de Passo Fundo. Ainda, havia armazenamento de medicamentos no local. Não me 
resta dúvida no entendimento de que há uma flagrante irregularidade, e inclusive observo um importante papel da fiscalização ao 
inspecionar tais procedimentos contra regulamentares. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.711,45 uma vez 

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

 

- 
R$ 

3.711,45 
Maurício 

Nin 

3 
Processo 
569/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa é uma 

distribuidora de produtos de higiene/perfumaria/cosméticos. Não possui registro junto ao CRF/RS. Em defesa a empresa alega que 
desconhecia a necessidade e está em processo de contratação de profissional e adequação junto ao conselho de química. Não 

havia profissional capacitado presente. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.711,45 uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 
 

- 
R$ 

3.711,45 
Maurício 

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

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
631/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o estabelecimento 
com atividade de drogaria estava funcionando as 21h01 do dia 08/05/19, fora do horário declarado, que é das 8h30 às 12hs e das 

13h50 às 19h30, e não havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este horário. Não havia protocolo 
para a irregularidade apurada. Segundo o funcionário que recebeu o fiscal, a empresa funciona das 8 às 21hs, sem fechar ao 

meio-dia. Em sua defesa informa que a empresa prima pela cobertura de assistência farmacêutica para todo período de 
funcionamento, porém estão com dificuldade em encontrar novo profissional, acabando por reduzir seu horário de funcionamento, 
devido não ter êxito na contratação. Sustenta que cumpre integralmente toda legislação sanitária constante nas normativas e leis 
pertinentes, daí por que nega a prática da infração apontada. Estabelecimento reincidente, processos nº 742/10, 1645/18. Perfil 4. 
Em seu histórico há 21 inspeções, 19 presenças, 2 ausência. Assim, proponho a aplicação de multa no único valor possível, R$ 
7422,90, 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 
Luciana 

Legg 

2 
Processo 
638/2019 

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

com atividade de farmácia hospitalar estava funcionando às 2h24 do dia 07/05/19, fora do horário declarado e não havia 
farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este dia e horário. Não havia protocolo para a irregularidade 

apurada. A funcionária que estava dentro do estabelecimento e recebeu o fiscal disse que estava organizando os produtos, pois 
iriam mudar de sala, no entanto sobre a mesa havia várias prescrições com produtos separados, entre elas uma com data do dia 

07/05/19. Segundo a funcionária a empresa funciona 24hs por dia e depois da 1h as portas ficam fechadas.  Em sua defesa 
informa que a farmácia não estava em funcionamento, estava aberta apenas para efetuar a mudança de área realizada nos dias 

06, 07 e 08 de maio, Estabelecimento reincidente, processo nº 3093/15, processo em tramitação 638/18. Perfil 1. Em seu histórico 
há 27 inspeções, 26 presenças, 1 ausência. Assim, proponho a aplicação de multa no único valor possível, R$ 7422,90, 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 
Luciana 

Legg 

3 
Processo 
644/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o estabelecimento 
com atividade de drogaria estava funcionando as 16h21 do dia 04/05/19, um sábado, fora do horário declarado, que é de 9 a 13hs, 

e não havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este dia e horário. O alvará sanitário estava vencido 
desde 11/04/19. A funcionária que recebeu o fiscal informou que a farmácia funciona sábados à tarde das 14 às 19hs e que a 

farmacêutica 11362 presta horário neste horário, mas teve que sair por motivo de problema de saúde da família (filha doente). Não 
havia protocolo para a irregularidade apurada. Em sua defesa informa  que estava ajustando os horários para posteriormente 
encaminhar a atualização de horário ao CRF-RS, tanto para o funcionamento como os de assistência farmacêutica, o qual foi 

protocolado em 14/05/19 e deferido em 21/05/19. Estabelecimento reincidente, processos nº 2841/17. Perfil 1. Em seu histórico há 
7 inspeções, 6 presenças, 1 ausência. Assim, proponho a aplicação de multa no menor valor possível, por ter regularizado a 

situação após a inspeção, R$ 6185,75, 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 
Luciana 

Legg 
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4 
Processo 
672/2019 

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

com atividade de drogaria estava funcionando as 12h43 do dia 12/05/19, um domingo, fora do horário declarado e não havia 
farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este dia e horário. Não havia protocolo para a irregularidade 

apurada. A funcionária que recebeu o fiscal informou que a empresa abre aos domingos das 8 às 22hs. Foi flagrada a 
comercialização de medicamento sujeito a controle especial (antimicrobiano). Em sua defesa informa  que possui farmacêutico 

para suprir a demanda de todo dia e salientam que primam pela cobertura de assistência farmacêutica para todo período de 
funcionamento, porém estão com dificuldade em encontrar novo profissional. Estabelecimento reincidente, processos nº 779/14 e 

2908/14. Perfil 1. Em seu histórico há 21 inspeções, 18 presenças, 1 ausência, 2 ausências afastamento. Assim, proponho a 
aplicação de multa no único valor possível, R$ 7422,90, 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 
Luciana 

Legg 

5 
Processo 
681/2019 

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

com atividade de drogaria estava funcionando as 21h26 do dia 15/05/19, fora do horário declarado e não havia farmacêutico 
presente, pois não profissional declarado para este dia e horário. Alguns clientes foram atendidos durante a inspeção, ocorrendo 
inclusive a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial. Não havia protocolo vinculado a irregularidade apontada. 
Em sua defesa alega que possui farmacêutico para a demanda de todo dia da farmácia, salienta que primam pela cobertura de 
assistência farmacêutica para todo período de funcionamento, e informam que já estão em trâmite de alteração de horário de 
funcionamento, protocolada em 22/05/19 e deferida em 30/05/19. Estabelecimento reincidente, processos 208/14, 1088/14, 

2378/14, 1932/16, 2257/16, 2537/16, 2942/16 e em tramitação, nº 1871/18. Perfil 1. Em seu histórico há 24 inspeções, sendo 18 
presenças, 5 ausências, 1 ausência afastamento.  Assim, proponho a aplicação de multa no único valor possível pelo fato de ser 

primário, R$ 7422,90, 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 
Luciana 

Legg 

6 
Processo 
682/2019 

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

com atividade de drogaria estava funcionando as 21h43 do dia 15/05/19, fora do horário declarado e não havia farmacêutico 
presente, pois não há profissional declarado para este dia e horário. Não havia protocolo para a irregularidade apurada. Em sua 

defesa informa  que possui farmacêutico para suprir a demanda de todo dia e salientam que primam pela cobertura de assistência 
farmacêutica para todo período de funcionamento e informam que já estão em trâmite de alteração de horário de funcionamento, o 
qual foi protocolado em 22/05/19 e deferido em 30/05/19. Estabelecimento reincidente, processos nº 223/16, 2538/16 e 1092/17, 

processo em tramitação 1872/18. Perfil 5. Em seu histórico há 36 inspeções, 33 presenças, 1 ausência, 2 ausências afastamento. 
Assim, proponho a aplicação de multa no único valor possível, R$ 7422,90, 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 
Luciana 

Legg 

7 
Processo 
694/2019 

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

com atividade de drogaria estava funcionando as 14h52 de domingo do dia 19/05/19, fora do horário declarado e não havia 
farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este dia e horário. Os armários dos medicamentos sujeitos a 

controle especial estavam abertos e as chaves estavam nas portas. Em sua defesa alega que possui farmacêutico para o horário 
declarado e que o fato descrito no AI foi excepcional, pois a empresa sempre possui farmacêutico para o atendimento ao público, 

salienta que não foram comercializados medicamentos controlados ou ocorreu atividade exclusiva de farmacêutico. 
Estabelecimento primário, com um processo em tramitação, nº 1022/18. Perfil 1. Em seu histórico há 3 inspeções e 3 presenças.  

Assim, proponho a aplicação de multa no menor valor possível pelo fato de ser primário, R$ 3092,87, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 
 

- 
R$ 

3.092,87 
Luciana 

Legg 



 

16 

 

8 
Processo 
695/2019 

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

com atividade de drogaria estava funcionando as 15h46 de domingo do dia 19/05/19, fora do horário declarado e não havia 
farmacêutico presente, pois não profissional declarado para este dia e horário. Em sua defesa alega que possui farmacêutico para 
o horário declarado e que o fato descrito no AI foi excepcional, pois a empresa sempre possui farmacêutico para o atendimento ao 

público, salienta que não foram comercializados medicamentos controlados ou ocorreu atividade exclusiva de farmacêutico. 
Estabelecimento primário, com um processo em tramitação, nº 2471/18. Perfil 2. Em seu histórico há 4 inspeções, sendo 3 

presenças e 1 ausência.  Assim, proponho a aplicação de multa no menor valor possível pelo fato de ser primário, R$ 3092,87, 
uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da 

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

- 
R$ 

3.092,87 
Luciana 

Legg 

9 
Processo 
691/2019 

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

atividade de drogaria estava funcionando as 18h37 do dia 16/05/19, fora do horário declarado, que é das 8 às 12hs e das 13 às 
18hs, e não havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este horário. Em sua defesa alega que na data 

da inspeção ocorreu um assalto às 15h08, conforme comprovação por BO juntado, e que as funcionárias procederam com os 
trâmites internos para conferência dos caixas e apuração das diferenças, já que o mesmo havia apresentado divergências, 

provenientes do roubo ocorrido, enquanto faziam as conferências, acabaram por deixar a porta aberta para eventuais 
atendimentos. Destaca que não procederam com atividades privativas do farmacêutico no período que ficaram sem a presença 

deste. Argumenta que o estabelecimento possui perfil 1, com 100% de presenças nas inspeções dos últimos 12 meses anteriores.  
Estabelecimento reincidente, processos nº 1906/15 e 2686/15. Perfil 1. Em seu histórico há 26 inspeções, sendo 18 presenças, 4 
ausências 2 ausências com afastamento e 2 ausências com justificativa. Sugiro que a empresa seja inspecionada novamente no 

mesmo horário. 
 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar 
Luciana 

Legg 

10 
Processo 
253/2019 

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

estava aberto dia 23/02/2019, sábado, às 14:09, quando declara estar fechada a partir das 12:00 nos sábados. Não havia 
farmacêutico durante a inspeção. Foi informado durante inspeção que a drogaria fica aberta até às 21:00 nos sábados. Em defesa, 
empresa alega que estavam abertas aguardando serviço de dedetização. Empresa reincidente em 6 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 
Maurício 

Nin 

11 
Processo 
380/2019 

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

aberta no domingo, dia 24/03/2019, às 13:54, embora não declare, estando sem farmacêutico presente. Não havia protocolo de 
alteração de horário vinculado. A empresa alega que o evento foi excepcional. Empresa primária, com muito bom histórico de 

assistência, e protocolo de alteração de horário posterior à inspeção, assim entendo pelo limite inferior possível de multa. 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, 

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

- 
R$ 

1.855,72 
Maurício 

Nin 
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12 
Processo 
438/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa, que é uma 
farmácia similar a farmácia hospitalar, já que fornece fracionamento de medicamentos para usuários do pronto atendimento, não 
possui registro junto ao CRF/RS em fiscalização ocorrida dia 02/04/19. Não havia protocolo, e tampouco farmacêutico. De fato, 

havia a presença de profissional enfermeiro, que segundo o termo de inspeção, era o responsável técnico. Assim há a 
necessidade de condutas futuras vinculadas a tal exercício ilegal da profissão. Há inclusive armazenamento e fracionamento de 

medicamentos controlados pela Portaria 344/98. Secretário de saúde do município estava presente durante a inspeção. Empresa 
alega em defesa que a referida farmácia está sob assistência de uma farmacêutica, onde inclusive é anexado cópia do contrato de 
trabalho desta profissional. Tal documento teria sustentação legal caso a referida farmácia tivesse registro e caso esta profissional 
estivesse presente, o que não foi o caso. Estabelecimento primário. Valor único possível da multa. Assim, proponho a aplicação de 

multa no valor de R$ 3.711,45, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

3.711,45 
Maurício 

Nin 

13 
Processo 
603/2019 

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

estava aberto dia 29/04/2019, segunda-feira, às 18:46, quando declara estar fechada a partir das 18:00. Não havia farmacêutico 
durante a inspeção. Foi informado durante inspeção que a drogaria fica aberta durante 24h. Em defesa, empresa alega que 

encaminharam documentação com erro de horário, e que já alteraram em nova solicitação. De fato, houve alteração de horário 
posterior ao evento, fato que não invalida a ausência de profissional constatada em horário não declarado. Pelo bom histórico da 
empresa e adequação posterior, opto pelo limite inferior da multa. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72 
uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da 

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

- 
R$ 

1.855,72 
Maurício 

Nin 

14 
Processo 
605/2019 

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

aberta no domingo, dia 15/05/2019, às 10:00, embora não declare, estando sem farmacêutico presente. Não havia protocolo de 
alteração de horário vinculado. Durante a inspeção foi verificada placa indicando que a empresa abre das 8:30 às 12:00. A 

empresa alega que estavam alterando o horário e de fato foi realizado protocolo anterior ao dia da infração, o que não anula a 
irregularidade, principalmente por não possuírem farmacêutico na referida data. Empresa primária, com muito bom histórico de 
assistência, assim entendo pelo limite inferior possível de multa. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72 

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

 

- 
R$ 

1.855,72 
Maurício 

Nin 

15 
Processo 
610/2019 

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

aberta no domingo, dia 15/05/2019, às 14:35, embora não declare, estando sem farmacêutico presente. Não havia protocolo de 
alteração de horário vinculado. Durante a inspeção, uma funcionária confirma que a empresa funciona aos domingos, das 10-2h. 
Entretanto, em defesa, a empresa abiu excepcionalmente. Empresa primária, sendo este o segundo processo. Pelo histórico de 

assistência, entendo pelo limite inferior possível de multa.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 
Maurício 

Nin 

16 
Processo 
614/2019 

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

estava aberto dia 07/05/2019, terça-feira, às 02:16, quando declara estar fechada entre 09:00 às 22:00. Não havia farmacêutico 
durante a inspeção. Foi informado durante inspeção que a drogaria fica aberta durante 24h. Em defesa, empresa alega que estão 
buscando farmacêutico para o horário da madrugada. Empresa reincidente em 6 processos. Valor único possível de multa. 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 
Maurício 

Nin 
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17 
Processo 
650/2019 

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

estava aberto dia 14/05/2019, terça-feira, às 12:37, quando declara estar fechada entre 12:00 às 14:00. Não havia farmacêutico 
durante a inspeção. Foi informado durante inspeção que a drogaria fica aberta entre 08:00 e 20:00. Em defesa, empresa alega que 

não foram comercializados medicamentos controlados nem realizada atividade privativa. Não havia protocolo junto ao CRFRS. 
Estabelecimento reincidente em um processo. Entendo pelo limite superior da multa, pela inexistência de adequações até a 

presente data. 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.711,45 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, 

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

- 
R$ 

3.711,45 
Maurício 

Nin 

18 
Processo 
654/2019 

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

estava aberto dia 15/05/2019, quarta-feira, às 19:15, quando declara estar fechada entre 17:30 às 08:00. Não havia farmacêutico 
durante a inspeção. Foi informado durante inspeção que a drogaria fica aberta até às 20:00. Em defesa, empresa alega que não 
foram comercializados medicamentos controlados. Não havia protocolo junto ao CRFRS. Estabelecimento reincidente em dois 
processos. Multa em valor único possível. 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 
Maurício 

Nin 

19 
Processo 
656/2019 

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

estava aberto dia 17/05/2019, sexta-feira, às 07:04, quando declara estar fechada entre 22:00 às 07:40. Não havia farmacêutico 
durante a inspeção. Em defesa, empresa alega que prima pela assistência farmacêutica, mas que não consegui contratar 

profissional e que acabaram por reduzir o horário de funcionamento. Estabelecimento reincidente em um processo. Por haver 
protocolo de adequação posterior, entendo pelo limite inferior da multa. 

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 
Maurício 

Nin 

20 
Processo 
671/2019 

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

aberta no domingo, dia 12/05/2019, às 12:30, embora não declare, estando sem farmacêutico presente. Não havia protocolo de 
alteração de horário vinculado. Durante a inspeção, uma funcionária confirma que a empresa funciona aos domingos, das 10-21h. 

Entretanto, em defesa, a empresa alega que estavam verificando a viabilidade deste horário. Empresa primária, sendo este o 
quarto processo. Além disso, a empresa insiste em afirmar que, se não há dispensação de medicamentos sujeitos a controle 

especial, não há infração. Valor único possível da multa. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.711,45 uma vez 
que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da 

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

- 
R$ 

3.711,45 
Maurício 

Nin 

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



 

19 

 

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

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
196/2019 

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

realizada na Farmácia Pública do município de Boa Vista do Buricá   em 12.02.19. O estabelecimento funciona de Seg a Qui das 
08:00 as 12:00 e dás 13:00 as 17:00 horas e na Sex das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 15:00 horas. A fiscal foi recebida as 09:00 
horas e 54 minutos por uma técnica de farmácia. Há comunicado de afastamento da farmacêutica (I-16765) junto ao CRF-RS. A 
empresa declara no horário da manhã das 8:00 as 12:00 horas a farmacêutica (I-16765) e a tarde o farmacêutico (I-11746) das 

13:00 as 17:00 horas. Constatado durante a inspeção a dispensação de medicamentos controlado pela Portaria 344/98 e 
antimibcrobiano (Diazepan 10 mg e Cefalexina 500 mg) – Funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividade 

privativa de farmacêutico. Estabelecimento primário. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, 

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

- 
R$ 

1.855,72 
Roseli 
Richter 

2 
Processo 
517/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A Farmácia Pública do 

município de Nonoai  foi  inspecionada em 04.04.19 as 09:00 horas e 45 minutos da manhã . O fiscal foi recebido pelas 
atendentes, que informaram que não há farmacêutico trabalhando no local. Constatado a dispensação de medicamentos 

antimicrobianos e controlados pela Portaria SVS/MS 344/98 - atividade privativa de farmacêutico. Presença de medicamentos 
fracionados em desacordo com a legislação. Conforme a defesa a farmacêutica está de licença maternidade por 120 dias a contar 
de 10.01.2019 conforme atestado em anexo.  A defesa ainda alega que não houve sequer um inscrito no processo seletivo 05/19 
processo este suspenso por determinação judicial. A prefeitura está com inscrições abertas para o processo seletivo emergencial 

02/19. 
Há protocolo tramitando no CRF-RS vinculado a está irregularidade (solicitação de direção técnica) deferido em 20.05.19. 

Estabelecimento primário 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor R$ 3.092,87, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, 

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

- 
R$ 

3.092,87 
Roseli 
Richter 

3 
Processo 
580/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A Farmácia Pública do 
município de São Pedro da Serra/RS  foi  inspecionada em 25.04.19 as 10:00 horas e 02 minutos da manhã . O fiscal foi recebido 

pela prefeita que informou que não há farmacêutico trabalhando no local. Constatado a presença de medicamentos 
antimicrobianos e controlados pela Portaria SVS/MS 344/98 armazenados nas prateleiras e armários para dispensação aos 

usuários. Presença de medicamentos fracionados em desacordo com a legislação. O Município representado pela prefeita entende 
que inexiste obrigatoriedade de contratação de servidor com titulação em farmácia para dispensar medicamentos para a 

população nas unidades de saúde do mesmo. 
Estabelecimento primário. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor R$ 3.092,87, uma vez que restou comprovada a infração 

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

 

- 
R$ 

3.092,87 
Roseli 
Richter 

4 
Processo 
592/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A Farmácia Pública do 

Município de Casca/RS  foi  inspecionada em 03.05.19  as 11:00 horas e 25 minutos da manhã . O estabelecimento declara 
funcionar de Seg a Sex das 07:45 ás 11:30 e das 13:00 as 17:15 horas. O fiscal foi recebido por uma funcionária que não quis 

informar o nome, mas relatou que o farmacêutico (I-11629) não estava presente no momento. Há comunicado de afastamento do 
farmacêutico junto ao CRF-RS para a presente data conforme documento em anexo. Durante a inspeção constatado a 
dispensação de medicamentos controlados pela Portaria SVS/MS 344/98, ou seja, atividade privativa do farmacêutico. 

Posteriormente o fiscal foi recebido pelo secretário de saúde que assinou o termo de inspeção. Estabelecimento primário. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, 

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

- 
R$ 

1.855,72 
Roseli 
Richter 
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5 
Processo 
595/2019 

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

Antônio localizada no Município de Nova Pádua/RS foi  inspecionada em 17.04.19  as 15:00 horas e 05 minutos. O 
estabelecimento declara funcionar de Seg  das 11:50  ás 12:00  e das 17:35 as 17:50, Ter das 11:50  ás 12:00  e das 17:35 as 

18:45 Qua  11:50  ás 12:00  e das 17:35 as 18:10  Qui  das 11:50  ás 12:00  e das 17:35 as 18:45 das  horas e Sex das 11:50 as 
12:00 horas. O fiscal foi recebido pela proprietária. A empresa possui caráter precário. Durante a inspeção constatado a aplicação 
de injetável por técnica de enfermagem (COREN 557819) e venda do injetável – Clopixol Depot 200 mg  medicamento controlado 

pela Portaria SVS/MS 344/98 ou seja, atividade privativa do farmacêutico. A Defesa explica que a farmacêutica estava em consulta 
médica em Caxias do Sul conforme comprovante em anexo e que por necessidade de uma cliente que sofre de depressão grave e 

necessita do injetável bem como da sua aplicação em data regular e pela dificuldade de locomoção da mesma para retornar em 
outro momento o medicamento teve que ser dispensado na ausência da farmacêutica, mas que não é prática do estabelecimento. 

Pelo serviço que o estabelecimento  presta a comunidade opto pela multa de menor valor possível. 
Estabelecimento primário. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração 

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

 

- 
R$ 

1.855,72 
Roseli 
Richter 

6 
Processo 
597/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A Farmácia Pública do 
Município de Formigueiro/RS  foi  inspecionada em 30.04.19  as 14:00 horas e 11 minutos. O estabelecimento declara funcionar de 

Seg a Sex das 07:00 ás 18:00 horas. O fiscal foi recebido por uma funcionária. A farmácia pública está sem farmacêutico 
responsável técnico junto ao CRF-RS desde 28.07.2009, ou seja, a mais de 9 anos. No local é dispensado medicamentos aos 
usuários do SUS inclusive medicamentos controlados pela Portaria SVS/MS 344/98 e antimicrobianos bem como é realizado o 

fracionamento de medicamentos, ou seja, atividade privativa do farmacêutico. 
Durante a inspeção chegou a farmácia pública o prefeito que informou  que está em vias de ser aberto um processo de concurso 

público para contratação de farmacêutico para a farmácia municipal e o mesmo assinou o termo de inspeção. Na defesa foi 
informado que sempre dispõe de ao menos um farmacêutico em seu quadro para revezamento entre a farmácia Municipal e a 

farmácia do Hospital. Não há interessados em assumir o cargo na região. Alegam dificuldade de preencher as vagas. 
Estabelecimento primário. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor 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 
Roseli 
Richter 

7 
Processo 
645/2019 

Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. Inspeção realizada na 
São João Farmácias localizada no Município de Caxias do Sul em 05.05.19. O estabelecimento funciona de Seg a Sab das 07:30 

as 20:00 horas e Domingos das 9:30 as 12:30 e das 14:15 as 19:00 horas. O estabelecimento estava funcionando sem 
responsável técnico as 11:59 horas. Não há comunicado de afastamento da Farmacêutica (I-549702) junto ao CRF-RS para a 

data.  Na defesa foi anexado atestado médico da farmacêutica (I-549702)  e informado que a farmacêutica saiu mais cedo para o 
intervalo pois não estava passando bem. A fiscal foi recebida pelo funcionário que informou que a farmacêutica saiu para intervalo 
de almoço. No momento da fiscalização foi dispensado o medicamento antimicrobiano Novocilin 400 mg/ml 100 ml na ausência do 

profissional farmacêutico ou seja atividade privativa do mesmo. Não há protocolo tramitando junto ao CRF-RS de averbação de 
horário de funcionamento. Estabelecimento reincidente. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor R$ 7.422,90, uma vez que 

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

- 
R$ 

7.422,90 
Roseli 
Richter 
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8 
Processo 
700/2019 

 

Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A Farmácia Pública do 
Município de Lagoão/RS foi inspecionada em 24.04.2018 as 09:00 horas e 37 minutos da manhã . O estabelecimento declara 

funcionar de Seg a Sex das 08:30  ás 12:00 e das 13:00 as 16:30 horas. O fiscal foi recebido pela funcionária que informou que a 
farmacêutica (I-14224) está de licença maternidade desde 10/11/17. Há atestado médico anexado ao processo comprovando o 

afastamento. No local são entregues aos usuários medicamentos controlados pela Portaria SVS/MS 344/98 e antimicrobianos, ou 
seja, atividade privativa do farmacêutico na sua ausência. A dispensação foi constatada através de notificações de receita como, 
por exemplo, a 06476504 de 23/04/2018 - Diazepam 10 mg 60 cpr sem dados do comprador e fornecedor encontradas no local 
entre outras.  A defesa relata que tentaram contratar farmacêutico no período de licença maternidade da farmacêutica, mas não 

obtiveram êxito. Estabelecimento primário. Protocolo vinculado à irregularidade protocolado em 11/05/18 – Solicitação de Direção 
Técnica – deferido em 05/06/19. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor R$ 1.794,70, uma vez que restou comprovada a 

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

 

- 
R$ 

1.794,70 
Roseli 
Richter 

9 
Processo 
756/2019 

Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A Farmácia do 
Ambulatório do Município de Vale Real/RS foi inspecionada em 23.05.2019  as 15:00 horas e 44 minutos. O estabelecimento 

declara funcionar de Seg a Sex das 08:00 ás 12:00 e das 13:30 as 18:00 horas. O fiscal foi recebido pelo auxiliar de farmácia que 
informou que só possuem farmacêutica pela manhã. Conforme o relato do funcionário, dispensam medicamentos controlados pela 

Portaria SVS/MS 344/98 somente no período da manhã, mas os  antimicrobianos são dispensados durante todo período de 
atendimento bem como ocorre  o fracionamento dos medicamentos mas sem cortar as cartelas ou seja atividade privativa do 

farmacêutico na ausência do mesmo.  A defesa entende que não está infringindo a lei, pois não é explorador da atividade 
farmacêutica, pois não comercializa medicamentos. 

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

n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

- 
R$ 

7.422,90 
Roseli 
Richter 

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

 
PROC. 

 
IRREGUL. RELATOR RELATO DO RELATOR 

VOTO DO 
RELATOR 

REVISOR RELATO DO REVISOR 
VOTO DO 
REVISOR 

OBSERVAÇÕES 
DECISÃO 

DO 
PLENÁRIO 

1 
 

Processo 
1333/2018 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico  

Sérgio de 
Medeiros 

 
A empresa possui registro junto ao 
CRF/RS, Alvará sanitário Válido e 

Certidão de regularidade atualizada 
e visível ao público. O fiscal faz a 

inspeção dia 12 de julho às 
15h11min. Declaram assistência 
técnica as quinta-feiras, (dia da 

inspeção), das 8h às 19h. Quem 
recebe o fiscal informa que a 

farmacêutica está ausente em 
função de atendimento 

odontológico. No termo de inspeção 
anexo ao processo não constato 

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

de medicamentos da portaria 
344/98, nem de antimicrobianos. 

Anexo ao processo há um atestado 
em nome da farmacêutica, emitido 
pelo profissional CRO/RS 12362, 

confirmando o atendimento das 15 
às 16 horas e valido para a data da 

fiscalização.  Justificativa da 
empresa: Justifica que a 

farmacêutica se ausentou nesta 
data para consulta odontológica e 

anexa ao processo cópia do 
atestado. Alega que o consultório do 
dentista fica no município vizinho de 

Charqueadas e que é necessário 
usar uma balsa para atravessar o rio 

e que isso dificulta ainda mais o 
deslocamento. Alega que a empresa 
é de um casal, ambos farmacêuticos 

que buscam a independência 
financeira, o que é um sonho de 

qualquer profissional, mas temem 
fazer qualquer coisa fora da sua 

rotina por ter um conselho que os 
pune. 

 

Arquivar Maurício Nin 

Não acompanho o voto do relator. 
Não acolho a defesa apresentada 

pelo estabelecimento e proponho a 
aplicação de penalidade ao autuado. 
Após diligência, conforme anexado 

nos autos do processo, a profissional 
que estava “ausente com 

justificativa” possuía em seu 
histórico nessa empresa de 4 

ausências nas ultimas 4 inspeções. 
Solicitei diligência para entender os 
motivos, justificativas e atestados 

vinculados a estas 3 prévias 
ausências dessa profissional nessa 
empresa, e foi retornado o seguinte: 
1 com justificativa de ausência por 

“doença” e apresentação de 
atestado odontológico; 1 com 

justificativa de que havia tido um 
“imprevisto – buscar filha na escola – 
e não anexou comprovante; 1 sem 
apresentação de justificativa. Noto 

uma sistemática desassistência 
comprovada por reiteradas 

inspeções, o que desconecta a 
farmácia como estabelecimento com 

atendimento ininterrupto de 
profissional da saúde. Para criar 

uma opção intermediária com o voto 
divergente, opto pelo limite inferior 

da multa possível. 
 

R$ 1.196,47 

Perfil*: 5 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Primário, 1º 
processo. 
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2 
 

Processo 
1346/2018 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico 
 

Sérgio de 
Medeiros 

 

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

atualizada, alvará sanitário em 
processo de renovação, e visível ao 
público. O fiscal faz a inspeção dia 

16/07/18 (segunda-feira) às 
09h19min. A empresa declara 

assistência técnica neste dia da 
semana das 08h as 12h e das 14h 
às 18h. Quem recebe o fiscal, Sr. 

Marcos, informa que a farmacêutica 
se encontra ausente naquele 

momento devido a uma consulta 
médica. No termo de inspeção 

anexo ao processo não constato 
serviços privativo de farmacêutico. 

Não há relato no processo de venda 
de medicamentos da portaria 

344/98, nem de antimicrobianos. 
Anexo ao processo há uma copia de 

atestado médico em nome da 
farmacêutica, emitido pelo 

profissional CRM/RS 17397, 
confirmando o atendimento valido 
para a data da fiscalização. CID: 

779. Justificativa da empresa: 
Justifica que a farmacêutica se 

ausentou nesta data para consulta 
médica de urgência (traumatologia) 

e anexa ao processo cópia do 
atestado. 

 

Arquivar Maurício Nin 

Não acompanho o voto do relator. 
Não acolho a defesa apresentada 

pelo estabelecimento e proponho a 
aplicação de penalidade ao autuado. 
Simplificarei a revisão com aspectos 
muito objetivos: empresa possui 1 

presença desde 2014 (15 
inspeções), sendo que das 5 vezes 

anteriores a esta inspeção em 
horário da referida profissional, esta 
não estava presente nas 5. Observo 
uma total desassistência. Como as 

ausências após esta infração 
continuaram a existir, observo 

necessidade de reiteradas 
inspeções. 

 

R$ 7.178,82 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: 

- 
 

Reincidente, 10º 
processo. 

 

 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
 
6.8 – Processos com auto de infração homologado pela Diretoria do CRF/RS (reunião de 22/10/2019), mediante ato “ad referendum”: 

 PROCESSO IRREGULARIDADE MOTIVO VOTO 

1 510/2018 

 
Funcionando sem Diretor Técnico junto ao CRF/RS 

 
 

Defesa Intempestiva R$ 2.392,94 

2 540/2018 

 
Funcionando sem Diretor Técnico junto ao CRF/RS 

 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.178,82 

3 581/2018 
 

Funcionando sem Diretor Técnico junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 
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4 805/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 2.991,17 

5 816/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 2.991,17 

6 1122/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 1.794,70 

7 1127/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 1.794,70 

8 1159/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 5.982,35 

9 1169/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 

10 1179/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 1.794,70 

11 1243/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 2.991,17 

12 1345/2018 

 
Funcionando sem Diretor Técnico junto ao CRF/RS 

 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 2.392,94 

13 1572/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 5.982,35 

14 1780/2018 
 

Funcionando sem Assistente Técnico junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 2.392,94 

15 1803/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica integral declarada junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 

16 1847/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 5.982,35 

17 2017/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

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

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 

R$ 7.178,82 

18 2076/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica integral declarada junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 5.982,35 
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19 2146/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo o 

horário de funcionamento declarado 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 

20 2340/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo o 

horário de funcionamento declarado 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

21 2342/2018 
 

Funcionando sem Certidão válida junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

22 2375/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

23 2376/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

24 2382/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

25 2386/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

26 2399/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 

 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 1.794,70 

27 2402/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

28 2405/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

29 2410/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 

 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.991,17 

30 2411/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 

 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.991,17 

31 2418/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

32 2428/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

33 2429/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.991,17 
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34 2430/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 

 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.991,17 

35 2431/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.991,17 

36 2443/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

37 2462/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

38 2498/2018 
 

Funcionando sem Certidão de Regularidade válida junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

39 2504/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

40 2523/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

41 2540/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

42 2546/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo o 

horário de funcionamento declarado 
 

Não foi oferecida defesa R$ 5.982,35 

43 2552/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.991,17 

44 2556/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

45 6/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica integral declarada junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

46 21/2019 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

47 35/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 1.794,70 

48 52/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 
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49 56/2019 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 

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

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 3.589,41 

50 75/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida  
defesa 

R$ 5.982,35 

51 149/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

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

 
Ata de eleição apresentada em 19/02/19 tem validade de 01 ano, e 

foi expedida em 19/12/17.  
 

 

R$ 7.422,90 

52 197/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

53 237/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.422,90 

54 250/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 1.855,72 

55 254/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.422,90 

56 290/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 1.855,72 

57 292/2019 

 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo o 

horário de funcionamento declarado 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.422,90 

58 446/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

59 447/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

60 457/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.422,90 

61 464/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.422,90 

62 469/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 6.185,75 
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63 498/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.422,90 

64 510/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 2.474,30                                                                                                                                                                                                                                               

65 522/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

66 524/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

67 528/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

68 529/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

69 530/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 1.855,72 

70 532/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

71 533/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

72 534/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

73 535/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

74 536/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

75 547/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

76 554/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

77 557/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

78 565/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

79 572/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               
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80 581/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

81 582/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

82 588/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

83 593/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

84 604/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

85 632/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

86 636/2019 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 

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

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.422,90 

87 646/2019 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 

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

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 3.711,45 

88 649/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

89 651/2019 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo o 

horário de funcionamento declarado 
 

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

 
Ata de eleição apresentada em 27/05/19 tem validade de 01 ano, e 

foi expedida em 19/12/17.  
 

R$ 7.422,90 

90 657/2019 
Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 

 

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

 
Ata de eleição apresentada em 28/05/19 tem validade de 01 ano, e 

foi expedida em 19/12/17.  
 

R$ 7.422,90 

91 658/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

92 660/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS  
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 
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93 662/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

94 663/2019 Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 

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

 
Ata de eleição apresentada em 14/05/19 tem validade de 01 ano, e 

foi expedida em 19/12/17.  
 

R$ 7.422,90 

95 665/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

96 677/2019 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo o 

horário de funcionamento declarado 
 

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

 
Não foi apresentada Procuração especifica outorgando poderes a 

Cassiano Pereira. 
 

R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

97 683/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

98 684/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

99 687/2019 

 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo o 

horário de funcionamento declarado 
 

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

 
Ata de eleição apresentada em 27/05/19 tem validade de 01 ano, e 

foi expedida em 19/12/17.  
 

R$ 7.422,90 

100 704/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

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

Ata de eleição apresentada em 28/05/19 tem validade de 01 ano, e 
foi expedida em 19/12/17.  

 

 

R$ 7.422,90 

101 742/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

102 753/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

103 774/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

104 776/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

105 782/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               
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106 786/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

107 798/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

108 806/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

109 811/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

110 818/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

111 819/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

112 841/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 1.855,72 

113 854/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 2.474,30 

114 864/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 1.855,72 

115 865/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 2.474,30 

116 870/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

117 874/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

118 875/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

119 898/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

120 906/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

121 916/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 1.855,72 

122 919/2019 Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90                                                                                                                                                                                                                                               

 


