
 

 

 

SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - XXII/2019 
 

Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 18 de novembro de 2019 – 
14h30min às 19h45min (término previsto) 

 

CONSELHEIROS CONVOCADOS: 

Alberi Adolfo Feltrin 
Aline Andrea da Cunha 
Anaí Maria Raymundo Belleza 
Carlos Augusto Gaiger Xavier – Cons.Suplente 
Luciana Alves Legg 
Luciana Carvalho Fernandes 
Luiz Henrique Lodi 
Maria Letícia Raupp dos Santos 
Maurício Schuler Nin  
Rafaela de Oliveira 
Renato Vianna 
Roseli da Silva Richter 
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 

 

CONVIDADOS: 

Afargs 

Anfarmag 

SBAC 

Sindifars  

Sinprofar 

Grupos de Trabalho Técnico 

Funcionários 

CONSELHEIROS CONVIDADOS:  
Maria Rozário Bica – Cons.Suplente 
Daniela Correa Camacho – Cons.Suplente 

 
 
 

– PAUTA DA SESSÃO – 
 

 

01 – PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES: 14h30min – 18h30min 
 
02 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA XXI/19 DE 04/11/2019: 18h40min – 18h45min 

 

03 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 18h45min – 18h50min 
 

04 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 18h50min – 18h55min 

 

05 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 18h55min – 19h20min 

 

06 – HOMOLOGAÇÃO DA PORTARIA N.º 64/2019: 19h20min – 19h25min 

 

07 – COMUNICAÇÕES: 19h25min – 19h45min 

07.1 Da Diretoria: 

07.2 Dos Conselheiros Federais: 

07.3 Dos Conselheiros Regionais: 

07.4 Aniversários:  –  

07.5 Agendas de eventos < crfrs.org.br/eventos >: de 18 de novembro a 02 de dezembro de 2019: 

 
1. Curso de Qualificação em Farmácia Hospitalar – Módulo: Gestão da Qualidade e de Riscos em Saúde 
Data: 22 e 23 de novembro 
Local: Santa Maria/RS 
 
2. Projeto Cuidado Farmacêutico em Farmácias Comunitárias – Módulo: Gestão de Farmácia 
Data: 29 e 30 de novembro 
Local: Porto Alegre/RS 

 
 

https://crfrs.org.br/eventos


  

3. Formulações essenciais com suplementos alimentares 
Data: 30 de novembro 
Local: Porto Alegre/RS 

 
4. Habilidade em imunização para farmacêuticos 
Data: 30 de novembro e 01 de dezembro 
Local: Porto Alegre/RS 
 
 

 
ANEXO 1 

 
 

“Quantos Somos” 
Dados atualizados em 01/11/2019 

 

ANO INSCRIÇÕES BAIXAS ATIVOS 

2017 1.459 496 14.077 

2018 1.667 606 14.879 

2019 1.215 749 15.320 
 
 
 
03 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (Relator: Anai Maria Raymundo Belleza): 

   
3.1 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico – ad referendum: 

 INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 552322 Lizandra Stephanny Fernandes 
Menescal UFAM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Caxias do Sul 

 
3.2 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória: 

 
INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 550339 Andressa Schmidt dos Santos FEEVALE - Universidade Feevale Novo Hamburgo 

2 548890 Luiziane Madalozzo Scalcon 
URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 

das Missões 
Mato Castelhano 

3 549776 Débora de Oliveira Tinoco ESTACIO AMAZONAS - Faculdade Estácio do Amazonas Rio Grande 

4 521498 Catarine Müller Gehrke UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
São Lourenço do 

Sul 

5 550064 Maria Aparecida Valiatti UNICRUZ - UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA Cruz Alta 

6 548902 Adriane Belmonte de Andrade 
URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 

das Missões 
Santiago 

7 550354 Gilvanilda Oliveira Carvalho FEEVALE - Universidade Feevale Novo Hamburgo 

8 550336 Aline Maria Weschenfelder FEEVALE - Universidade Feevale 
São José do 

Hortêncio 

9 550427 Amanda Doroteia de Oliveira 
Campelo 

UNIFSA - CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO 
AGOSTINHO - UNIFSA 

Passo Fundo 

10 550589 Lismar Lisboa da Costa FACVEST - CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST Vacaria 

11 549904 Tauana Zemiani 
URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 

das Missões 
Iraí 

12 550264 Helena Beatriz Jacobs UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul Santa Cruz do Sul 

13 550394 Jossena Leonardi de Oliveira UFPEL - Universidade Federal de Pelotas Canguçu 



  

14 550123 Vaneza Silva da Cruz UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos São Leopoldo 

15 550203 Juliane Mesquita Luiz UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Canguçu 

16 549519 Alessandra Pereira de Castro 
F S - FACULDADE DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO SANTO AGOSTINHO 
Guaíba 

17 550025 Gabriela Brocco UPF - Universidade de Passo Fundo Casca 

18 548912 Jaqueline Ramos Reuter 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI 

E DAS MISSÕES 
Santiago 

19 548915 Lisiani Vieira de Carvalho 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI 

E DAS MISSÕES 
Santa Maria 

20 549846 Fernanda dos Santos Rolim ULBRA - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Canoas 

21 550058 Francine Luana Schanne UNICRUZ - UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA Eldorado Do Sul 

22 549973 Talita Scheibel UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari Lajeado 

23 550127 Rafaela Pelisoli da Silva 
UNISINOS - UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS 

SINOS 
São Leopoldo 

24 550337 Andréia Weiler FEEVALE - Universidade Feevale Morro Reuter 

25 550202 Karina Pegoraro de Moura UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas 

26 549793 Mayra Thayna Silva Pessoa FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS Caxias do Sul 

27 550357 Jenifer Gabriela Schneider FEEVALE - Universidade Feevale Sapiranga 

28 550349 Deise Gabriela Engel FEEVALE - Universidade Feevale Picada Café 

29 550145 Lise Ane Henn 
UNIJUI - UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Três de Maio 

30 551234 Caroline Fernandes Nunes FASA - FACULDADE SANTO AGOSTINHO Rio Grande 

31 549897 Fabiula Gnoatto Casal 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI 

E DAS MISSÕES 
Pinhal 

32 549902 Paloma Asse Galvao 
URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI 

E DAS MISSÕES 
Boa Vista das 

Missões 

33 549934 Carlos Lopes de Vargas UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria 

34 550047 Daciele Giriboni Gabriel UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria 

35 550134 Luana Lopes Dornelles UNIFRA - CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO Santa Maria 

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

 
INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 550263 Jessica Bernhard UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul Venâncio Aires 

2 548906 Ana Paula Ebani URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões 

Santo Antônio das 
Missões 

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

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 552398 Antonio Marden Lustosa Alves CRF-PI 

2 552144 Josenai Garcia da Silva CRF-AM 

3 552328 Karla Karoline da Costa Ramos CRF-AM 



  

4 552414 Renan Wanderson Gomes Bezerra CRF-PI 

5 552401 Rafaelle Maria da Silveira CRF-CE 

 
3.5 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por Cancelamento em outro Regional – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 552208 Laryssa Silva da Paixão CRF-GO 

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

 
INSCRIÇÃO NOME ESCOLA MUNICÍPIO 

1 552319 Fernanda Garcia da Silva ETS - Escola Estadual Técnica de Saúde do Hosp. de 
Clínicas Cachoeirinha 

2 552325 Fernanda da Silva Soares dos 
Santos 

ETS - Escola Estadual Técnica de Saúde do Hosp. de 
Clínicas Alvorada 

  
3.7 – Inscrição Provisória de Farmacêutico – Ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 552201 Jaine Alves da Costa FAESF - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 
FLORIANO Porto Alegre 

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

  INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 552410 Lucas Aquino da Silva CRF-GO 

2 552389 Ana Paula Lima Resende CRF-MG 

3 552433 Tatiana Araujo de Amorim CRF-CE 

 
3.9 – Inscrição Remida de Farmacêutico: 

 
INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 I-R-1525 Lauren Eleonara Saldanha Laybauer Novo Hamburgo 

2 I-R-2415 Clecy Beatriz Koltermann Porto Alegre 

3 I-R-1489 Jarbas Rodrigues de Oliveira Porto Alegre 

 
3.10 – Reinscrição de Farmacêutico – ad referendum: 

 INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 9032 Cristina Campos Esteio 

  
3.11 – Reinscrição de Farmacêutico por transferência – ad referendum: 

 INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 12937 Citiane Ozelame CRF-SC 

2 548405 Amanda Dias Martins Xavier CRF-MG 

 
3.12 – Reinscrição Definitiva de não Farmacêutico – Técnico de Laboratório – Ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME ESCOLA MUNICÍPIO 

1 2-172 Michelle Caroline Cardoso 
Behn ETS - Escola Estadual Técnica de Saúde do Hosp. Clínicas Cachoeirinha 



  

3.13 – Conversao Insc.Secund Em Insc.Principal Crf-rs de Farmacêutico – Ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 17091 Eloisa Comiran UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL Porto Alegre 

 
3.14 – Baixa de Farmacêutico: 

 
INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO 

1 7603 Diogo Morari - Santo Ângelo 

2 15358 Betani de Souza Velho - Caxias do Sul 

3 16412 Aline Antunes Colina - Santa Maria 

4 548156 Caio Cesar dos Santos Ferreira - Pelotas 

5 11960 Muriel Marchioro Vargas - Caxias do Sul 

6 2319 Maria Christina Smith Dias - Porto Alegre 

7 18244 Juliana Dias de Souza - Porto Alegre 

8 11408 Bibiana André - Porto Alegre 

9 11230 Miguel Roehrs - Santa Maria 

10 13877 Jessica Nyland Wermuth - Santa Cruz do Sul 

11 17323 Ranielly de Souza Andrade Franca - Rio Grande 

12 5259 Fabiola Bombarda - Porto Alegre 

13 I-R-808 Francisco Eduardo D’elia Filho óbito Porto Alegre 

14 11734 Marcela Lorbitzki - Porto Alegre 

15 7620 Cassiano Pigatto - Santa Maria 

16 16762 Marina Bortoluzzi - Caxias do Sul 

17 3124 Monica Poglia Leal - Porto Alegre 

18 5395 Luciana Brandalise Scherer Stelzer - São Leopoldo 

19 3062 Ruth Santellano - Porto Alegre 

20 15735 Carina de Souza Mota - Porto Alegre 

21 5763 Simone Kothe Dreyer - Sta. Cruz do Sul 

22 16385 Alessandra Fonseca Reis - Porto Alegre 

23 548423 Danieli Elisa Hoss - Porto Alegre 

24 16174 Daiane Rodrigues - Sapucaia do Sul 

25 2107 Ingrid Deppe - Porto Alegre 

26 14290 Renata Fornari de Souza - Porto Alegre 

27 11207 Flavia Roque - Canoas 

28 10255 Mariane Cremonese - Porto Alegre 

29 8756 Marina Dornelles Camargo - Porto Alegre 

30 520444 Keli Jaqueline Staudt - Porto Alegre 



  

31 2-87 Rita de Cassia de Souza Motta - Porto Alegre 

32 6171 Patricia Freitas Schambeck Quaresma - Porto Alegre 

33 7198 Sandra Andreia Della Mea Dal Corno - Caxias do Sul 

34 6664 Fabio Pinto Crossetti - Porto Alegre 

35 I-R-120 Cecy Ramos Rodrigues Óbito Santa Maria 

36 9871 Tiziana Dos Santos Girardi Óbito Marau 

37 549752 Ana Paula Silva e Souza - Paraí 

38 15804 Diogo Paim Leal - Campinas 

39 3485 Paulo Aloisio Valiati - Soledade 

40 11040 Claudia Matte Rubert - Cruz Alta 

41 3177 Salimara Rampelotto Botton - Santa Maria 

42 547704 Késia Caruline Borges Silva - Passo Fundo 

43 16390 Adilio da Silva Dadda - Osório 

44 17806 Francieli Roveda - Caxias do Sul 

45 10411 Luisa Zuravski - Uruguaiana 

46 15492 Ana Luiza Maurer da Siva - Santa Maria 

47 11869 Betania Longaray Fonseca - Camaquã 

48 15649 Janaina Lago - Campinas 

49 16481 Tielen Rodrigues dos Santos - Santa Maria 

50 547996 Daniele Aquino Freire - Goiânia 

  
3.15 – Baixa de Farmacêutico por transferência: 

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE DESTINO 

1 9490 Simone Pivari Rosa Scavone CRF-ES 

2 549602 Raphael Portugal do Nascimento CRF-ES 

3 16302 Michele Ceolin Foletto Chandelier CRF-SP 

4 550061 João Paulo Santos Rocha Filho CRF-SC 

5 16850 Adriana Scherer Russowsky CRF-SC 

6 16371 Adriana Ferreira Borghetti CRF-SC 

7 17959 Thiane Martins Messina CRF-SC 

8 551710 Ramon Raupp Tiburcio CRF-SC 

9 14235 Cristhiane Zimmermann Ribeiro CRF-SC 

10 548837 Alini da Fonseca Rodrigues CRF-MT 

 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO 2 
 
 
 

 
04 – PROCESSOS DE EMPRESAS: 

 
 

4.1 – Solicitação de Registro de Empresas:  
  

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

1 539145 
Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares 

- Ebserh 

Hospital Dr. 
Miguel Correa 

Jr. 

Farmácia 
Hospitalar 

Rio Grande Gisele Zanetti Senhorin  I-6740 

2 539250 

Transmmcm 
Transportes e 

Armazens Gerais 
Ltda - EPP 

Não informado Transportadora Esteio Tanani Munari Azambuja I-10264 

3 539262 
Distribuidora AVS 

Eireli 
Não informado Distribuidora Encantado Renata Pretto Ferrari I-15137 

4 539236 VJB Farmácia Ltda 
Farmácia 
Itapeva 

Drogaria Torres Luciane Gomes Garcez I-4349 

5 539225 
União Brasileira de 

Educação e 
Assistência 

Hospital São 
Lucas da PUC - 

Setor de 
Oncologia 

Farmácia 
Hospitalar 

Porto Alegre 

Juliana Raquel Raasch 

 
Camila Zandoná Bisognin 

 
Diana Carolina Rostirolla 

 
Maiana Piovesan de Melo 

 
Bruna de Melo Menezes 

I-7186 

 
521571 

 
I-12050 

 
I-18354 

 
I-17551 

6 539165 
Centro de Saúde 
Ortiz & Barro Ltda 

****** Drogaria Passo Fundo Carlos Henrique Blum da Silva I-550596 

7 539290 
Transportadora 
Hammes Ltda 

Não informado Transportadora 
São Lourenço 

 do Sul 
Lessandra Escobar Elias I-8307 

8 539281 
Laboratório 

Gasparetto Ltda 
Não informado 

Posto de 
Coleta 

Boa Vista do 
Buricá 

Daniele Fernanda Wile 551673 

9 539283 
Farmácia Med 

Comércio Varejista de 
Medicamentos Ltda 

Med-Farma Drogaria 
Santana do 
Livramento 

Marcelo Marques Alves I-13162 

10 535630 
Município de  Itatiba 

do Sul 

Hospital 
Municipal São 

Roque 
Farmácia 

Itatiba do 
 Sul 

Daiane Marina Pertile I-17555 

 
  

4.2 – Solicitação de Registro de Empresas – Ad Referendum:  

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

1 539235 
Camila Toledo Quoos 

Furtado 
Farmácia da 

Camila 
Drogaria Rosário do Sul 

Potyra Burch de Faria 

 
Camila Toledo Quoos Furtado 

521166 

 
I-12491 

2 539231 
Nipro Medical 

Corporation Produtos 
Médicos Ltda 

Nipro Medical 
Corporation do 

Brasil 
Distribuidora Porto Alegre Silvia Furlanetto I-9467 

https://www.farmasis.com.br/_cadastro/empresa-atualiza.php?ide=NTM5MTQ1
https://www.farmasis.com.br/_cadastro/empresa-atualiza.php?ide=NTM5MTQ1
https://www.farmasis.com.br/_cadastro/empresa-atualiza.php?ide=NTM5MTQ1


  

3 539214 

Souza e Santos 
Comércio Varejista de 

Produtos 
Farmacêuticos Ltda 

Nossa Farma Drogaria 
Novo 

Hamburgo 
Luiz Fábio dos Santos I-8746 

4 539259 
Winning Trading 

Importação e 
Exportação Eireli 

Winning Trading Distribuidora 
Novo 

Hamburgo 
Joseana Matos de Souza I-13407 

5 539261 
Coradini & Oliveira 

Ltda 
Farmácia 
Coradini 

Drogaria Santa Rosa Juliana Coradini 13292 

6 539263 
Drogaria Maxximed 

Ltda 
Drogaria 

Maxximed 
Drogaria Santa Maria 

Katielle Proença de Brum 

 
Taise Biscaglia Vieira 

547686 

 
I-12536 

7 539264 
Drogaria Maxximed 

Ltda 
Drogaria 

Maxximed 
Drogaria Santa Maria 

Laisa Chaves 

 
Lucas Scherer Brum 

I-17478 

 
I-13830 

8 539260 
Cia Latino Americana 

de Medicamentos 
Farmácia Preço 

Popular 
Drogaria Porto Alegre 

Luciana Gonçalves Correa 
Novaes 

 
Jessica Leindecker 

547872 

 
549951 

9 539284 
Comércio de 

Medicamentos Brair 
Ltda 

São João 
Farmácias 

Drogaria Xangri-lá 
Silvia Manoela Ferreira de Jesus 

 
Juciara de Paula Real 

521242 

 
521644 

10 539288 
DMTOP Comércio de 

Medicamentos e 
Cosméticos Ltda 

Maxxi 
Econômica 
Farmácias 

Drogaria Cachoeirinha Weberson Reis Silva I-18408 

11  539289 
DMTOP Comércio de 

Medicamentos e 
Cosméticos Ltda 

Maxxi 
Econômica 
Farmácias 

Drogaria  Montenegro 
Cintea Hommerding Griebeler 

 
Daivid Jardson de Siqueira Silva 

 I-15258 

 
550186 

12  539291 
Infusionow Clínica de 
Vacinação e Infusão 

Ltda 
Não informado Farmácia  Porto Alegre Cícero da Silveira Alende I-7897 

 
4.3 – Solicitação de Reativação de Empresas:  

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

1 3832 Município de Salto do 
Jacuí 

Hospital Dr 
Aderbal 

Scheneider 
Farmácia Salto do Jacuí Cinara Pereira Pinto I-7215 

 
4.4 – Solicitação de Reativação de Empresas Ad Referendum: 

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

1 23484 
Tania Ines 

Rockenbach 
Farmácia 

Hercofarma 
Drogaria Ivoti 

Aline Maria Weschenfelder 

 
Tania Ines Rockenbach 

550336 

 
I-10991 

2 23551 
Franciane Machado 

Sasso 
Quall Farma Drogaria Porto Alegre Franciane Machado Sasso I-9288 

 
4.5 - Baixas de Empresas por Solicitação:  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE PRINCIPAL CIDADE 

1 534837 Gabriela Nogueira Dallot ME Farmácia Rubem Berta Drogaria Porto Alegre 

2 13001 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Canoas 



  

3 13002 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Canoas 

4 13003 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Gravataí 

5 13004 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Canoas 

6 13005 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Canoas 

7 13006 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Porto Alegre 

8 13995 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Canoas 

9 13574 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Porto Alegre 

10 13533 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Gravataí 

11 20306 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Canoas 

12 17819 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Gravataí 

13 15660 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Canoas 

14 13996 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria São Leopoldo 

15 20420 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria São Leopoldo 

16 12966 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Canoas 

17 21312 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Porto Alegre 

18 6202 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Canoas 

19 15802 Drogaria Alves Ltda Rede Vida Farmácias Drogaria Canoas 

20 24509 Olivopampa Ind. e Com. de Produtos 
Olivicolas Ltda Ouro de Santana Indústria de Alimentos Santana do 

Livramento 

21 24929 Comércio de Medicamentos Brair Ltda Farmácias São João Drogaria São José do Norte 

22 12250 Drogaria Dercem Ltda Farmácia Santo Antônio Drogaria Muitos Capões 

23 15840 Paulo Guilherme Sauer Kreuz Manipulab Farmácia São Luiz Gonzaga 

24 23110 RBG Produtos Therapeuticos S/A Maximedical Distribuidora Porto Alegre 

25 21780 Farmácia Frantz Ltda Farmácia Frantz Drogaria Fazenda Vilanova 

26 23942 WMB Supermercados do Brasil Ltda 
Farmácia Todo Dia 

 
Drogaria Novo 

Hamburgo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 3 
 
05 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS: 
 
5.1 – Estabelecimentos funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
679/2019 

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

O estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico junto ao CRFRS desde 09/01/2018, sendo que a inspeção 
ocorreu em 15/05/2019 e não havia farmacêutico presente no momento da inspeção. Havia protocolo tramitando junto ao 

CRF/RS, porém com pendências. Este protocolo foi deferido em 30/05/2019. Por se tratar de uma empresa primária e com 
bom histórico de presença opto pelo menor valor possível de multa. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 
artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do 

CRF/RS. 
 

- R$ 1.855,72 Aline Cunha 

2 
Processo 
685/2019 

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

O estabelecimento estava funcionando sem responsável técnico junto ao CRFRS desde 02/04/2019. A inspeção ocorreu em 
21/05/2019 e não havia farmacêutico presente no momento da inspeção. A empresa é perfil 5 de assistência e por se tratar de 

um  estabelecimento primário, opto pelo menor valor possível de multa. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 

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

 

- R$ 1.855,72 Aline Cunha 

3 
Processo 
707/2019 

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

O estabelecimento, um laboratório de análises clínicas, estava funcionando sem farmacêutico responsável técnico desde 
09/01/2019, sendo que no dia da inspeção 22/05/2019 havia uma biomédica que informou estar trabalhando no local por 

contrato emergencial. O laboratório não possui registro junto ao CRBM. Por ser um estabelecimento primário, opto pelo menor 
valor possível de multa. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 
artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do 

CRF/RS. 
 

- R$ 1.855,72 Aline Cunha 

4 
Processo 
738/2019 

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

O estabelecimento, Município de Erval Grande, está funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS desde 02/04/2019, 
em desacordo com a legislação vigente. A inspeção ocorreu em 28/05/2019 e não havia farmacêutico presente e nem 

protocolo tramitando junto ao CRF/RS. A empresa é reincidente e possui perfil 4 de assistência. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 

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

 

- R$ 7.422,90 Aline Cunha 



  

5 
Processo  
739/2019 

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

O estabelecimento, Central de abastecimento farmacêutico, estava funcionando sem diretor/assistente técnico desde 
31/12/2018.  Inspeção ocorreu em 20/05/2019 e não havia farmacêutico presente no momento da inspeção. A empresa é 

reincidente e perfil 2 de assistência. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 6.185,75, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 

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

 

- R$ 6.185,75 Aline Cunha 

6 
Processo 
741/2019 

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

O estabelecimento estava funcionando sem diretor técnico desde 26/03/2019. A inspeção ocorreu em 22/05/2019 e não havia 
farmacêutico presente no momento da inspeção. Não há protocolo tramitando junto ao CRF/RS. Empresa reincidente em 11 

processos anteriores, perfil 5 de assistência. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 

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

 

- R$ 7.422,90 Aline Cunha 

7 
Processo 
766/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. 

O estabelecimento estava funcionando desde 20/04/2019 sem responsável técnico junto ao CRF/RS. A inspeção ocorreu em 
23/05/2019, ou seja há 33 dias. Estava presente o farmacêutico Guilherme no momento da inspeção. Havia protocolo 

tramitando junto ao CRF/RS com pendência de 17/05/2019 para inclusão do farmacêutico Guilherme como diretor técnico. A 
inclusão deste protocolo foi anterior ao da inspeção e teve as pendências sanadas em 05/06/2019. Pelos motivos citados 

acima e por ser uma empresa com bom histórico de presença opto pelo arquivamento deste processo. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 5 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º 

processo. 
 

Arquivar Aline Cunha 

8 
Processo 
809/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. 

O estabelecimento estava funcionado sem diretor técnico desde 02/05/2019, sendo que a inspeção ocorreu em 11/06/2019 e 
havia farmacêutico presente na inspeção. O farmacêutico relata que mais duas farmacêuticas trabalham no local. Há protocolo 

tramitando junto ao CRF/RS com data anterior ao da inspeção (07/06; 13/06 e 13/05), porém com pendências e que foram 
deferidos em 19/06/2019, ou seja, 8 dias após a inspeção. Pelos motivos acima apresentados e por ter farmacêutico presente 

no momento da inspeção, opto pelo arquivamento deste processo. 
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 2 
Ausências: 1 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 8º 

processo. 
 

Arquivar Aline Cunha 

9 
Processo 
556/2019 

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

estabelecimento está há mais de 30 dias sem assistência técnica, desde 30/09/18, inspeção dia 25/04/19. Não havia 
farmacêutico presente e nem protocolo tramitando. 

 

- R$ 7.422,90 
Tarso 

Bortolini 

10 
Processo 
562/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a empresa 
estava a mais de 30dias sem farmacêutico Diretor Técnico registrado junto ao CRF/RS, desde 01/02/19, inspeção26/04/19. 

Não havia farmacêutico presente no local. 
Apesar de apresentar na defesa contrato da farmacêutica, o protocolo foi posterior a fiscalização. 

 

- R$ 1.855,72 
Tarso 

Bortolini 



  

11 
Processo 
573/2019 

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

estava sem Responsável Técnico desde 19/10/18, inspeção em 29/04/19, ou seja, há vários meses. Não havia farmacêutico no 
local nem protocolo de regularização no momento da inspeção. 

 

- R$ 7.422,90 
Tarso 

Bortolini 

12 
Processo  
575/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a empresa 
estava sem Diretor técnico há mais de 30 dias, desde 10/04/18, inspeção em 29/04/19. Não havia farmacêutico presente no 

local e nem protocolo de regularização junto ao CRF/RS. 
 

- R$ 7.422,90 
Tarso 

Bortolini 

13 
Processo 
659/2019 

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

estabelecimento estava sem farmacêutico junto ao CRF/RS, a empresa alega ter contratado outro farmacêutico, porem consta 
que ficou de 01/03/19 até 25/06/19 sem farmacêutico registrado junto ao CRF/RS. Não havia farmacêutico presente no local. 

 

- R$ 1.855,72 
Tarso 

Bortolini 

14 
Processo 
674/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento estava a mais de 30 dias sem Responsável Técnico junto ao CRF/RS, desde 11/04/19. Não havia 

farmacêutico presente no local, nem protocolo de regularização na data da inspeção. 
 

- R$ 6.185,75 
Tarso 

Bortolini 

15 
Processo 
701/2018 

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

estava desde 06/02/18 sem Diretor Técnico, inspeção foi em 25/04/18, ou seja, há mais de 30 dias. Informado que o laboratório 
não faria mais analises clinicas que estaria se dedicando só a pesquisa. Porem registrou baixa no CRF/RS somente em 

05/12/18, sendo deferida em 04/02/2019. 
 

- R$ 1.794,70 
Tarso 

Bortolini 

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

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
726/2019 

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

A empresa estava funcionando sem assistente técnico desde 16/02/2019, em desacordo com a legislação vigente.  A inspeção 
ocorreu em 15/05/2019 e não havia farmacêutico presente no momento da inspeção e nem protocolo tramitando junto ao 

CRFRS para regularização. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.711,45, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 

artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do 
CRF/RS. A empresa é primária e possui perfil 5 de assistência. 

 

- R$ 3.711,45 Aline Cunha 

2 
Processo 
759/2019 

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

A empresa estava funcionando sem assistência farmacêutica integral desde 20/05/2019, a inspeção ocorreu em 04/06/2019. 
Há falta de assistência das 12:50 às 14:40 e das 16:40 às 22:00hs, diariamente. Foi constatada a comercialização de 

medicamentos controlados pela portaria 344/98, bem como de antibióticos (com vários registros fotográficos em anexo ao 
processo), na ausência do profissional farmacêutico que estava em seu horário de intervalo. Por se tratar de um 

estabelecimento primário e de perfil 1 de assistência, opto pelo menor valor possível de multa. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 

artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do 
CRF/RS. A empresa é primária e possui perfil 5 de assistência. 

 

- R$ 1.855,72 Aline Cunha 



  

3 
Processo 
796/2019 

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

A empresa estava funcionando sem assistente técnico desde 28/02/2019 para o horário das 12:50 às 14:40 e das 16:40 às 
22:00hs. A inspeção ocorreu em 29/05/2019 e não havia farmacêutico presente no momento da inspeção. Empresa perfil 4. 

Por se tratar de um estabelecimento primário, opto pelo menor valor possível de multa. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 

artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do 
CRF/RS. A empresa é primária e possui perfil 5 de assistência. 

 

- R$ 1.855,72 Aline Cunha 

4 
Processo 
718/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. 

A empresa estava funcionando sem assistente técnico para todo horário de funcionamento desde 10/04/2019. A inspeção 
ocorreu em 23/05/2019 e estavam presentes duas farmacêuticas no momento da inspeção. Uma das farmacêuticas trabalha na 
filial desde 20/03/2019. Não havia protocolo tramitando junto ao CRF/RS. Por se tratar de uma empresa com bom histórico de 

presenças (9 inspeções, 8 presenças) e na semana seguinte à inspeção teve entrada de um protocolo vinculado à 
irregularidade de solicitação de responsável técnica. 

 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º 

processo. 
 

Arquivar Aline Cunha 

5 
Processo 
531/2019 

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

estabelecimento estava funcionando sem Responsável Técnico, com dispensação de medicamentos da Portaria 344/98, sem 
protocolo de regularidade junto ao CRF/RS. Fiscal recebido por atendentes. 

 

- R$ 7.422,90 
Tarso 

Bortolini 

6 
Processo 
583/2019 

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

está há mais de 30 dias sem Assistente Técnico, desde 17/03/19. Inspeção em 25/04/19. Não havia farmacêutico presente e 
não havia protocolo de regularização junto ao CRF/RS. 

 

- R$ 3.711,45 
Tarso 

Bortolini 

7 
Processo 

2190/2018 

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

estar há mais de 30 dias sem Assistente Técnico,havia farmacêutico no momento da inspeção,também foi informado que 
estavam já com farmacêutico contratado para os demais horários .Há protocolo posterior deferido de solicitação de assistência 

técnica. 
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Primário, 2º 
processo. 

 

Arquivar 
Tarso 

Bortolini 



  

8 
Processo 
558/2019 

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

estar há mais de 30 dias sem Assistente Técnico junto ao CRF/RS, havia farmacêutico presente na inspeção e também 
protocolo de regularização deferido posteriormente. 

 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 
 

Arquivar 
Tarso 

Bortolini 

9 
Processo 
560/2019 

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

estar há mais de 30 dias sem Diretor Técnico junto ao CRF/RS, havia farmacêutico presente no local ,foi realizado registro 
fotográfico da carteira de trabalho,foi protocolada solicitação de Direção Técnica deferida posteriormente. 

 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar 
Tarso 

Bortolini 

10 
Processo 
574/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo, pois apesar do estabelecimento 
estar há mais de 30 dias sem Responsável Técnico,havia farmacêutico presente,bem como protocolo de solicitação de Direção 

Técnica deferido posteriormente. 
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 6º 

processo. 
 

Arquivar 
Tarso 

Bortolini 

11 
Processo 
589/2019 

Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo, pois apesar do estabelecimento 
ficar sem Responsável Técnico por mais de 30 dias perante o CRF/RS,havia farmacêutica presente no local,a qual assumiu a 

responsabilidade técnica posteriormente.  

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 3 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar 
Tarso 

Bortolini 

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



  

5.3 – Estabelecimentos funcionando sem a presença de responsável ou assistente técnico: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
608/2019 

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

estava funcionando sem a presença do responsável técnico. Em sua defesa o farmacêutico alega que se ausentou para 
almoçar, entretanto não havia farmacêutico presente com o estabelecimento aberto ao público confrontando com as leis 
3.820/60 art. 24 §único e 13021/14 art. 6º Inc I c/c o art.21, § único, do Anexo I da Resolução CFF nº 648/17. Empresa 

classificada como perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária (0% a 39% presença de farmacêutico nos últimos 12 meses). 
Em seu histórico há 22 presenças e 10 ausências. Estabelecimento primário. 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 
Carlos 

Augusto 
Xavier 

2 
Processo 
725/2019 

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

estabelecimento estava funcionando sem a presença do responsável técnico. Em sua defesa a farmacêutica alega ter 
comunicado férias no período de 08 de maio até 17 de maio, no entanto não foi providenciada a contratação de um 

farmacêutico para substituir a responsável técnica deixando o estabelecimento aberto ao público sem assistência farmacêutica, 
confrontando as leis 3.820/60 art. 24 §único e 13021/14 art. 6º Inc I c/c o art.21, § único, do Anexo I da Resolução CFF nº 

648/17. Empresa classificada como perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária (0% a 39% presença de farmacêutico nos 
últimos 12 meses). Em seu histórico há 6 presenças e 8 ausências e 2 ausências com afastamento. 

Estabelecimento reincidente. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 4.948,60 uma vez que restou comprovada a 
infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária n.º 1.511/2016 do CRF/RS. 
 

- R$ 4.948,60 
Carlos 

Augusto 
Xavier 

3 
Processo 
731/2019 

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

estabelecimento está funcionando sem a presença do responsável técnico. A empresa localizada no município de Palmeiras 
das Missões diz em sua defesa que o farmacêutico teve que se ausentar para prestar assistência em outra empresa que ele 

tem vínculo. Não há comunicado de afastamento, a empresa está aberta ao público funcionando sem a presença de 
farmacêutico em desacordo com a legislação: leis 3.820/60 art. 24 §único e 13021/14 art. 6º Inc I c/c o art.21, § único, do 
Anexo I da Resolução CFF nº 648/17. Empresa classificada como perfil 3 - assistência farmacêutica deficitária (0% a 39% 

presença de farmacêutico nos últimos 12 meses). Em seu histórico há 4 presenças e 8 ausências 
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 
Carlos 

Augusto 
Xavier 

4 
Processo 
743/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a empresa 
estava aberta ao público sem farmacêutico. A empresa localizada no município de Santo Antônio da Patrulha alega na sua 

defesa que havia o comunicado de afastamento, entretanto é observado que nos últimos 12 meses foram registrados outros 99 
comunicados de afastamento o que compromete a assistência farmacêutica. Estabelecimento funcionando sem a presença de 

farmacêutico em desacordo com a legislação: Leis 3.820/60 art. 24 §único e 13021/14 art. 6º Inc I c/c o art.21, § único, do 
Anexo I da Resolução CFF nº 648/17. 

empresa classificada como perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária (0% a 39% presença de farmacêutico nos últimos 12 
meses). Em seu histórico há 7 presenças, 7 ausências, 2 ausências por afastamento e 1 ausência justificada. Empresa 

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 
Carlos 

Augusto 
Xavier 



  

5 
Processo 
812/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois não havia 
farmacêutico presente com o estabelecimento aberto ao público. A empresa localizada no município de Canoas/RS em sua 
defesa alega que a farmacêutica teve que se ausentar para tratar de assuntos administrativos em Porto Alegre/RS. Não há 
comunicado de afastamento, a empresa está funcionando sem farmacêutico presente em desacordo com a legislação: Leis 

3.820/60 art. 24 §único e 13021/14 art. 6º Inc I c/c o art.21, § único, do Anexo I da Resolução CFF nº 648/17. Empresa 
classificada como perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária (0% a 39% presença de farmacêutico nos últimos 12 meses). 

Em seu histórico há 4 presenças, 20 ausências e 2 ausências com afastamento. 
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 
Carlos 

Augusto 
Xavier 

6 
Processo 
861/2019 

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

estabelecimento estava aberto ao público sem farmacêutico. Não havia comunicado de afastamento. A empresa localizada no 
município de Sapiranga/RS alega em sua defesa que o farmacêutico estava na vigilância sanitária local tratando da renovação 

do alvará, onde anexou uma cópia da RMNR da mesma data do dia da inspeção, entretanto, considero que este motivo de 
ausência poderia ter sido comunicado ao CRF, pois haveria tempo hábil. O estabelecimento está funcionando sem presença de 

farmacêutico em desacordo com a legislação: Leis 3.820/60 art. 24 §único e 13021/14 art. 6º Inc I c/c o art.21, § único, do 
Anexo I da Resolução CFF nº 648/17. 

empresa classificada como perfil 3 – Assistência farmacêutica deficitária (0% a 39% presença de farmacêutico nos últimos 12 
meses). Em seu histórico há 7 presenças, 13 ausências, 2 ausências com afastamento e 2 ausências justificadas num total de 

24 visitas. 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 
Carlos 

Augusto 
Xavier 

7 
Processo  
314/2019 

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

a ausência do profissional (I-8746) na inspeção fiscal do dia 04/02/19 com apresentação de atestado médico, sendo esta a 
primeira constatação de ausência deste profissional neste estabelecimento por motivo de saúde. Há mais um processo por 

ausência do profissional (I-8746), o 142/19, mas por motivo de férias. Em um total de 18 inspeções, o estabelecimento obteve 3 
presenças ,12 ausências e 3 ausências com  justificativa.Empresa Perfil 3. Diante do histórico, sugiro inspeções mais 

frequentes. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º 
processo. 

 

Arquivar Luciana Legg 

8 
Processo 
318/2019 

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

a ausência do profissional (I-6817) na inspeção fiscal do dia 12/03/19 com apresentação de atestado médico, sendo esta a 
primeira constatação de ausência deste profissional neste estabelecimento. A empresa possui mais dois processos por 

ausência de outros profissionais, 1222/18 e 102/19, e os processos 1449/13, 1280/14, 3188/14 e 2454/14 por outras 
irregularidades. Empresa Perfil 3.  

Em um total de 24 inspeções, o estabelecimento obteve 14 presenças, 8 ausências e 2 ausências com  afastamento. 
Diante do histórico de ausências dos profissionais solicito inspeções em maior frequência. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 6º 

processo. 

Arquivar Luciana Legg 



  

9 
Processo 
324/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo, pois o estabelecimento justificou 
a ausência do profissional (I-12184) na inspeção fiscal do dia 14/03/19 com apresentação de atestado odontológico, sendo esta 

a primeira constatação de ausência deste profissional neste estabelecimento. A empresa possui mais dois processos por 
ausência de outros profissionais, 1570/16 e 979/17, e um  processo por funcionar sem responsável técnico  há mais de 30 dias, 

1308/18,em tramitação. Empresa Perfil 3.  
Em um total de 11 inspeções, o estabelecimento obteve 3 presenças, 6 ausências e 1 ausência com  afastamento e 1 ausência 

com justificativa. 
Diante do histórico de ausências dos profissionais solicito inspeções em maior frequência. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 3 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º 

processo. 

Arquivar Luciana Legg 

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

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

2445/2018 

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

em conjunto com a VISA local. A empresa é uma franquia de uma transportadora e não possui registro junto ao CRF/RS. 
Quem recebe o fiscal é proprietária que informa que a empresa franqueadora possui todas as licenças para o transporte de 

medicamentos. O fiscal faz a inspeção dia 27 de novembro de 2018 às 11h38min.  Justificativa da empresa: alega que não é 
uma transportadora, e que é somente uma franqueada e que cumpre todas as normas da lei de franquias nº 8955-94 e que 
toda documentação é de responsabilidade da franqueadora. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, 

uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60,c/c o Art. 22, único da mesma 
lei,  c/c a lei 6839/80, tendo em vista a seguinte irregularidade: Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS. 

- R$ 3.589,41 
Sérgio de 
Medeiros 

2 
Processo 
564/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa é um 
posto de coleta e não possui registro junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é a auxiliar de laboratório e esta informa que o 

posto de coleta funciona a cerca de 3 ou 4 meses. Alvará sanitário válido com o nome de um laboratório de análises clinicas. A 
fiscal entrou em contato com a farmacêutica, responsável técnica pela matriz e esta informou que o CNPJ desta empresa ainda 

não foi constituído. O fiscal faz a inspeção dia 25 de abril de 2019 às 08h52min. Justificativa da empresa: alega que está 
trabalhando de forma de forma provisória sem o registro porque aguarda o alvará dos bombeiros para dar seguimento a 
regularização do posto de coletas. 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, c/c a lei 6839/80, tendo em vista a seguinte 
irregularidade: Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS. 

 
- 

R$ 3.711,45 
Sérgio de 
Medeiros 

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

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
692/2019 

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

estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado junto ao CRF/RS e sem a presença do farmacêutico sendo 
enquadrado na lei: leis 3.820/60 art. 24 §único c/c a Lei 13021/14 art. 6º Inc I c/c o art. 1º da Lei 6839/80. Em sua defesa a 

empresa alega que estava verificando o apelo comercial do horário para eventual futura contratação de farmacêutico e 
comunicação ao Conselho, entretanto cabe ressaltar que farmacêutico deverá estar presente durante todo horário de 

funcionamento da empresa conforme a legislação vigente, e ainda que o Conselho deverá ser comunicado referente as 
alterações de funcionamento (dias e horários). 

Empresa classificada como perfil 4 – empresa nova ou sem dados para análise (últimos 12 meses). Em seu histórico há 2 
presenças em 2 visitas. 

Empresa primária. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72 uma vez que restou comprovada a infração 
ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 

1.511/2016 do CRF/RS. 

- R$ 1.855,72 
Carlos 

Augusto 
Xavier 



  

2 
Processo 
693/2019 

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

estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado junto ao CRF/RS e sem a presença do farmacêutico sendo 
enquadrado na lei: leis 3.820/60 art. 24 §único c/c a Lei 13021/14 art. 6º Inc I c/c o art. 1º da Lei 6839/80. Em sua defesa a 

empresa alega que estava verificando o apelo comercial do horário para eventual futura contratação de farmacêutico e 
comunicação ao Conselho, entretanto cabe ressaltar que farmacêutico deverá estar presente durante todo horário de 

funcionamento da empresa conforme a legislação vigente, e ainda que o Conselho deverá ser comunicado referente as 
alterações de funcionamento (dias e horários). 

Empresa classificada como perfil 1 – assistência efetiva. Presença de farmacêutico 71% a 100% D.T./A.T. (últimos 12 meses). 
Em seu histórico há 6 presenças em 6 visitas. Empresa primária. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.711,45 
uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda 

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

- R$ 3.711,45 
Carlos 

Augusto 
Xavier 

3 
Processo 
769/2019 

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

estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado junto ao CRF/RS e sem a presença do farmacêutico sendo 
enquadrado na lei: leis 3.820/60 art. 24 §único c/c a Lei 13021/14 art. 6º Inc I c/c o art. 1º da Lei 6839/80. Em sua defesa a 

empresa alega que estava verificando o apelo comercial do horário para eventual futura contratação de farmacêutico e 
comunicação ao Conselho, entretanto cabe ressaltar que o farmacêutico deverá estar presente durante todo horário de 
funcionamento da empresa conforme a legislação vigente, e ainda que o Conselho deverá ser comunicado referente as 

alterações de funcionamento (dias e horários). 
Empresa classificada como perfil 3 – assistência deficitária: 0% a 39% presença de farmacêutico D.T./A.T. Em seu histórico há 
4 presenças e 2 ausências em 6 visitas. Empresa primária. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.711,45 uma 
vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os 

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

- R$ 3.711,45 
Carlos 

Augusto 
Xavier 

4 
Processo 
784/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. A farmacêutica que é proprietária do 

estabelecimento localizado no município de Tapejara alega em sua defesa que foi chamada no final do expediente para levar 
troco, pois ainda havia uma cliente no estabelecimento e precisava finalizar a venda. A farmacêutica é responsável legal e 

administrativa do estabelecimento. A farmacêutica menciona que vai estender o horário de funcionamento para evitar que este 
tipo de incidente ocorra. Havia presença do farmacêutico durante a inspeção. 

Empresa classificada como perfil 2 – assistência parcial 40% a 70% presença de farmacêutico D.T./A.T. (Último 12 meses). 
Empresa reincidente. 

 

Perfil*: 2 
 

Presenças: 2 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º 

processo. 
 

Arquivar 
Carlos 

Augusto 
Xavier 

5 
Processo 
785/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. O proprietário do estabelecimento localizado 
no município de Tapejara/RS em sua defesa alega que a porta do estabelecimento estava fechada, além disso, não haviam 

clientes dentro da farmácia. O proprietário explica que estava dentro da farmácia usando o computador para fins particulares já 
que não possui computador e impressora em sua residência. O fiscal fotografou a fachada do estabelecimento onde se 

constata que as portas estão fechadas, mas as luzes acessas. Não é visto placas informando se o estabelecimento está aberto 
ou fechado. Entretanto não posso supor que o estabelecimento esteja em funcionamento devido aos fatos apresentados. Perfil 

da empresa: 4 – empresa nova ou sem dados para análise de perfil (últimos 12 meses). 
Em seu histórico há 10 presenças, 13 ausências, 1 ausência por afastamento. 

 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 1 
Ausências: 1 

Não se aplica: 3 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 9º 

processo. 
 

Arquivar 
Carlos 

Augusto 
Xavier 



  

6 
Processo 
628/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa possui 
registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Declara assistência técnica as terças-

feiras, (dia da inspeção), das 07h30min às 09h30min e das 13h30min 18h00min. O fiscal faz a inspeção dia 30 de abril às 
10h07min, ou seja, estava aberta em horário não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é o proprietário, que 
informa que o profissional está prestando assistência no hospital de Constantina -RS, durante a licença maternidade da 

farmacêutica daquela instituição de saúde. Não há nenhum farmacêutico presente no momento da inspeção. O perfil atribuído 
à empresa é 1 e verifico no histórico da empresa que nas vinte e uma (21) ultimas inspeções, o profissional estava presente em 

oito (08), conforme informado na folha 11 deste processo. Total de autuações: 10. Justificativa da empresa: alega que a 
empresa não estava aberta, apenas com a porta entre-aberta. Pelo exposto acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez 

que não me resta dúvida que a empresa estava sem farmacêutico no momento da inspeção e em horário não declarado. 
Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90 sendo este o valor possível a ser aplicado para estes casos, 
uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, c/c a lei 13021/14, Art. 6º, 

inc.I. c/c a lei 6839/80. 
 

- R$ 7.422,90 
Sérgio de 
Medeiros 

7 
Processo 
652/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa possui 
registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Declara assistência técnica as quinta-

feiras, (dia da inspeção), das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 20h00min. O fiscal faz a inspeção dia 16 de maio às 
12h33min, ou seja, estava aberta em horário não declarado junto ao CRF/RS para este horário. Quem recebe o fiscal é a 

atendente de farmácia que informa que a empresa abre normalmente das 8:00 às 20:00 horas. Não há nenhum farmacêutico 
presente no momento da inspeção. O perfil atribuído à empresa é 4. Verifico no histórico da empresa que nas duas (02) ultimas 

inspeções, o profissional estava presente em duas (02), conforme informado na folha 23 deste processo. Justificativa da 
empresa: alega que a empresa conta com assistência técnica do profissional CRF/RS 549623. Pelo exposto acima, não acolho 
a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que a empresa estava sem farmacêutico no momento da inspeção e 
em horário não declarado. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.474,30 sendo este o valor possível a ser 

aplicado para estes casos, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, c/c 
a lei 13021/14, Art. 6º, inc.I. c/c a lei 6839/80. 

 

- R$ 2.474,30 
Sérgio de 
Medeiros 

8 
Processo 
697/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa possui 
registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Declara assistência técnica as terças-

feiras, (dia da inspeção), das 7h30min às 23h59min. O fiscal faz a inspeção dia 07 de maio às 03h48min, ou seja, estava 
aberta em horário não declarado junto ao CRF/RS para este horário. Quem recebe o fiscal é o atendente de farmácia. Não há 

nenhum farmacêutico presente no momento da inspeção. O perfil atribuído à empresa é 1. Verifico no histórico da empresa que 
nas dez (10) ultimas inspeções, o profissional estava presente em dez (10), conforme informado na folha 46 deste processo. 

Há um histórico de quatro autuações e 3 em transito em julgado. Justificativa da empresa: alega que a empresa está com 
dificuldade de encontrar profissional e que possui em seus quadros a farmacêuticos para toda a demanda da filial. Pelo 

exposto acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que a empresa estava sem farmacêutico 
no momento da inspeção e em horário não declarado. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90 sendo 
este o menor valor possível a ser aplicado para estes casos de reincidência, uma vez que restou comprovada a infração ao 

disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, c/c a lei 13021/14, art 6º, inc.I. c/c a lei 6839/80. 
 

- R$ 7.422,90 
Sérgio de 
Medeiros 



  

9 
Processo 
719/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa possui 
registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Declara assistência técnica as terças-

feiras, (dia da inspeção), das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 20h00min. O fiscal faz a inspeção dia 28 de maio às 
13h13min, ou seja, estava aberta em horário não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é o proprietário, que 

informa que o profissional está em seu horário de intervalo. Não há nenhum farmacêutico presente no momento da inspeção. O 
perfil atribuído à empresa é 1 e verifico no histórico da empresa que nas sete (07) ultimas inspeções, o profissional estava 

presente em seis (06), conforme informado na folha 20 deste processo. Total de autuações: 02. Justificativa da empresa: alega 
que a empresa possui farmacêutico em horário declarado e que foi uma excepcionalidade o fato ocorrido. Pelo exposto acima, 
não acolho a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que a empresa estava sem farmacêutico no momento da 

inspeção e em horário não declarado. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90 sendo este um valor 
possível a ser aplicado para estes casos, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da 

Lei 3.820/60, c/c a lei 13021/14, Art. 6º, inc.I. c/c a lei 6839/80. 
 

- R$ 7.422,90 
Sérgio de 
Medeiros 

10 
Processo 
720/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa possui 
registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Declara assistência técnica as quarta-

feiras, (dia da inspeção), das 09h00min às 12h00min e das 14h00min190h00min. O fiscal faz a inspeção dia 29 de maio às 
13h20min, ou seja, estava aberta em horário não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é a atendente, que informa 

que o profissional está em seu horário de intervalo e que a empresa atende das 8;00 as 22:00 horas. Não há nenhum 
farmacêutico presente no momento da inspeção. Havia atendimento ao público. O perfil atribuído à empresa é 1 conforme 

informado na folha 18 deste processo. Total de autuações: 02. Justificativa da empresa: alega que a empresa possui 
farmacêutico em horário declarado e que foi uma excepcionalidade o fato ocorrido. Pelo exposto acima, não acolho a defesa da 

empresa, uma vez que não me resta dúvida que a empresa estava sem farmacêutico no momento da inspeção e em horário 
não declarado. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.474,30 sendo este um valor possível a ser aplicado 
para estes casos, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, c/c a lei 

13021/14, Art. 6º, inc.I. c/c a lei 6839/80. 
 

- R$ 2.474,30 
Sérgio de 
Medeiros 

11 
Processo 
721/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa possui 
registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Declara assistência técnica as quarta-
feiras, (dia da inspeção), das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 20h00min. O fiscal faz a inspeção dia 29 de maio às 
13h32min, ou seja, estava aberta em horário não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é a gerente, que informa 
que a empresa atende das 8;00 as 20:00 horas sem fechar ao meio dia. Não há nenhum farmacêutico presente no momento 
da inspeção. Havia atendimento ao público. O perfil atribuído à empresa é 4 conforme informado na folha 22 deste processo. 

Total de autuações: 03. Justificativa da empresa: alega que a empresa possui farmacêutico em horário declarado e que foi uma 
excepcionalidade o fato ocorrido. Pelo exposto acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que 

a empresa estava sem farmacêutico no momento da inspeção e em horário não declarado. Assim, proponho a aplicação de 
multa no valor de R$ 3.711,45 sendo este um valor possível a ser aplicado para estes casos, uma vez que restou comprovada 

a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, c/c a lei 13021/14, Art. 6º, inc.I. c/c a lei 6839/80. 
 

- R$ 3.711,45 
Sérgio de 
Medeiros 



  

12 
Processo 
729/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa possui 
registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Declara assistência técnica as quarta-
feiras, (dia da inspeção), das 08h30min às 12h00min e das 13h30min às 19h00min. O fiscal faz a inspeção dia 22 de maio às 

12h45min, ou seja, estava aberta em horário não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é o proprietário. 
Não há nenhum farmacêutico presente no momento da inspeção. Havia atendimento ao público. O perfil atribuído à empresa é 

1 conforme informado na folha 12 deste processo e total de autuações: 11. Justificativa da empresa: alega que a empresa 
estava atendendo neste horário para atender clientes que não dispõem de outro horário para ir na farmácia. Pelo exposto 
acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que a empresa estava sem farmacêutico no 

momento da inspeção e em horário não declarado. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 6.185,75 sendo este 
um valor possível a ser aplicado para estes casos, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo 

único, da Lei 3.820/60, c/c a lei 13021/14, Art. 6º, inc.I. c/c a lei 6839/80. 
 

- R$ 6.185,75 
Sérgio de 
Medeiros 

13 
Processo 
744/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa possui 
registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Não declara assistência técnica aos 

domingos, (dia da inspeção). O fiscal faz a inspeção dia 26 de maio às 10h11min, ou seja, estava aberta em dia e horário não 
declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é o proprietário, que informa que está limpando a farmácia e que deixou as 

postas abertas para arejar o local. Não há nenhum farmacêutico presente no momento da inspeção. O perfil atribuído à 
empresa é 4 e verifico no histórico da empresa que nas quarenta e uma (41) ultimas inspeções, o profissional estava presente 
em vinte e duas (22), conforme informado na folha 13 deste processo. Total de autuações: 31. Justificativa da empresa: alega 
que a empresa não estava atendendo e que estava aberta para fazer limpeza devido aos ventos e chuvas e que domingo é o 

único dia que podem fazer esta atividade. 
Pelo exposto acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que a empresa estava sem 

farmacêutico no momento da inspeção e em horário e dia não declarado. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
7.422,90 sendo este um valor possível a ser aplicado para estes casos, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto 

art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, c/c a lei 13021/14, Art. 6º, inc.I. c/c a lei 6839/80. 
 

- R$ 7.422,90 
Sérgio de 
Medeiros 

14 
Processo 
746/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa possui 
registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Não declara assistência técnica aos 

domingos, (dia da inspeção). O fiscal faz a inspeção dia 26 de maio às 11h25min, ou seja, estava aberta em dia e horário não 
declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é a funcionária. Não há nenhum farmacêutico presente no momento da 

inspeção. O perfil atribuído à empresa é 4 e verifico no histórico da empresa que nas vinte (20) ultimas inspeções anteriores, o 
profissional estava presente em nove (09), conforme informado na folha 15 deste processo. Total de autuações: 03. 

Justificativa da empresa: alega que a empresa estava aberta para atingir as metas de venda e que não houve venda de 
controlados e que foi uma excepcionalidade este fato. Pelo exposto acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez que não 
me resta dúvida que a empresa estava sem farmacêutico no momento da inspeção e em dia e horário não declarado. Assim, 

proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90 sendo este um valor possível a ser aplicado para estes casos, uma vez 
que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, c/c a lei 13021/14, Art. 6º, inc.I. c/c a lei 

6839/80. 
 

- R$ 7.422,90 
Sérgio de 
Medeiros 



  

15 
Processo 
747/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa possui 
registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Não declara assistência técnica aos 

domingos, (dia da inspeção). O fiscal faz a inspeção dia 26 de maio às 12h44min, ou seja, estava aberta em dia e horário não 
declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal são funcionárias. Não há nenhum farmacêutico presente no momento da 

inspeção. O perfil atribuído à empresa é 4 e verifico no histórico da empresa que nas quatro (04) ultimas inspeções anteriores, 
o profissional estava presente em quatro (04), conforme informado na folha 20 deste processo. Total de autuações: 01, pela 

mesma infração. Justificativa da empresa: alega que foi uma excepcionalidade este fato e que não houve venda de 
controlados. Pelo exposto acima, não acolho a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que a empresa estava 
sem farmacêutico no momento da inspeção e em dia e horário não declarado. Assim, proponho a aplicação de multa no valor 
de R$ 2.474,30 sendo este um valor possível a ser aplicado para estes casos, uma vez que restou comprovada a infração ao 

disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, c/c a lei 13021/14, Art. 6º, inc.I. c/c a lei 6839/80. 
 

- R$ 2.474,30 
Sérgio de 
Medeiros 

16 
Processo 
755/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. A empresa possui 
registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Declara assistência técnica as quartas-
feiras, (dia da inspeção) das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 20h00min. O fiscal faz a inspeção dia 22 de maio às 

12h30min, ou seja, estava aberta em horário não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é a gerente. Não há 
nenhum farmacêutico presente no momento da inspeção. O perfil atribuído à empresa é 1 e verifico no histórico da empresa 
que nas quatro (04) ultimas inspeções anteriores, o profissional estava presente em quatro (04), conforme informado na folha 

12 deste processo. Total de autuações: 01, pela mesma infração. Justificativa da empresa: alega que o atraso em fechar neste 
horário se deu devido a contagem de estoque e a grande quantidade de clientes neste horário. Pelo exposto acima, não acolho 
a defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que a empresa estava sem farmacêutico no momento da inspeção em 

horário não declarado. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.474,30 sendo este um valor possível a ser 
aplicado para estes casos, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, c/c 

a lei 13021/14, Art. 6º, inc.I. c/c a lei 6839/80. 
 

- R$ 2.474,30 
Sérgio de 
Medeiros 

17 
Processo 
757/2019 

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

registro junto ao CRF/RS, alvará sanitário válido e Certidão de regularidade atualizada. Declara assistência técnica as 
segundas-feiras, (dia da inspeção) das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 20h00min. O fiscal faz a inspeção dia 27 de 
maio às 13h05min, ou seja, estava aberta em horário não declarado junto ao CRF/RS. Quem recebe o fiscal é a subgerente. A 

empresa funciona das 8 às 20 horas. Não há nenhum farmacêutico presente no momento da inspeção. O perfil atribuído à 
empresa é 1 e verifico no histórico da empresa que nas sete (07) ultimas inspeções anteriores, o profissional estava presente 
em sete (07), conforme informado na folha 20 deste processo. Total de autuações: 01, pela mesma infração. Justificativa da 
empresa: alega que a abertura neste horário foi uma excepcionalidade e que neste momento não foi comercializado nenhum 
produto controlado ou serviços farmacêuticos exclusivos com a presença do profissional. Pelo exposto acima, não acolho a 

defesa da empresa, uma vez que não me resta dúvida que a empresa estava sem farmacêutico no momento da inspeção em 
horário não declarado. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.474,30 sendo este um valor possível a ser 

aplicado para estes casos, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, c/c 
a lei 13021/14, Art. 6º, inc.I. c/c a lei 6839/80. 

 

- R$ 2.474,30 
Sérgio de 
Medeiros 

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

 
5.6 – Processos com auto de infração homologado pela Diretoria do CRF/RS (reunião de 05/11/2019), mediante ato “ad referendum”: 

 PROCESSO IRREGULARIDADE MOTIVO VOTO 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
584/2018 

 
Funcionando sem Assistente técnico junto ao CRF/RS 

 
Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 



  

2 633/2018 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao CRF/RS 

 
Defesa Intempestiva R$ 2.392,94 

3 638/2018 
 

Funcionando sem Assistente técnico junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 

4 640/2018 
 

Funcionando sem Assistente técnico junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 

5 643/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva 
R$ 2.991,17 

 

6 658/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 

7 661/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 2.392,94 

8 704/2018 
 

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$ 2.392,94 

9 709/2018 
 

Funcionando sem Diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 

10 748/2018 
Funcionando sem Diretor técnico 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 
 

11 1417/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

12 1418/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

13 1447/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva 

R$ 7.178,82 

14 1448/2018 
 

Funcionando sem Diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
R$ 1.794,70 

 

15 1454/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

16 1457/2018 
 

Funcionando sem Assistente técnico junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 

 
R$ 7.178,82 

 



  

17 1483/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

18 1485/2018 
 

Funcionando sem Diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

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

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 2.991,17 
 

19 1494/2018 
 

Funcionando sem Diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

20 1507/2018 
 

Funcionando sem Diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Defesa 
Intempestiva 

R$ 7.178,82 

21 1508/2018 
 

Funcionando sem Diretor técnico junto ao CRF/RS 
 

Defesa 
Intempestiva 

R$ 7.178,82 

22 1519/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 

23 1886/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

24 1899/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

25 1903/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.196,47 

26 1914/2018 

 
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$ 7.178,82 

27 1915/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

28 1916/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

29 1919/2018 

 
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$ 1.794,70 

30 1922/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 



  

31 1923/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

32 1927/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

33 1933/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

34 1937/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

35  1945/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

36 1956/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

37 1960/2018 

 
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$ 1.794,70 

38 1967/2018 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

39 1976/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

40 1978/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

41 2000/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

42 2005/2018 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

43 2010/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

44 2014/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

45 2015/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.196,47 

46 2031/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 



  

47 2042/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

48 2043/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

49 2047/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.196,47 

50 2052/2018 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

51 2055/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

52 2058/2018 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

53 2074/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

54 2086/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

55 2092/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

56 2097/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

57 2101/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

58 2113/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 4.785,88 

59 2118/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

60 2124/2018 

 
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$ 7.178,82 

61 2126/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

62 2132/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 



  

63 2137/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

64 2140/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

65 2141/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

66 2143/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

67 2145/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

68 2150/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva R$ 2.991,17 

69 2154/2018 

 
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$ 7.178,82 

70 2168/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

71 2194/2018 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

72 2198/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

73 2199/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

74 2200/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

75 2205/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

76 2211/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

77 2212/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 2.991,17 

78 2213/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 



  

79 2217/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

80 2221/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

81 2222/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

82 2233/2018 
 

Funcionando sem a presença de Assistente Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

83 2234/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva R$ 1.196,47 

84 2244/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

85 2245/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

86 2255/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

87 2258/2018 

 
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$ 7.178,82 

88 2264/2018 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

89 2341/2018 
 

Funcionando sem Certidão válida junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 1.196,47 

90 2363/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 1.794,70 

91 2365/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 1.794,70 

92 2403/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 1.794,70 

93 2416/2018 

 
Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 

 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 



  

94 2455/2018 

 
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 apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 2.392,94 

95 2526/2018 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 2.991,17 

96 82/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.991,17 

97 86/2019 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 1.237,15 

98 91/2019 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

99 95/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 5.982,35 

100 96/2019 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

101 118/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 4.785,88 

102 122/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 5.982,35 

103 130/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 5.982,35 

104 154/2019 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

105 166/2019 

 
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$ 6.185,75 

106 174/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 6.185,75 

107 175/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

108 177/2019 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 



  

109 190/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

110 227/2019 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 2.474,30 

111 229/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

112 248/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

113 252/2019 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

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

 
Não foi apresentada Procuração especifica outorgando poderes a 

Luciane Martins Naibert  
 
 

R$ 1.855,72 

114 259/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

115 298/2019 
 

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$ 2.474,30 

116 313/2019 

 
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 

117 330/2019 

 
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 apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 2.474,30 

118 339/2019 
 

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$ 2.474,30 

119 346/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.422,90 

120 356/2019 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 



  

121 359/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

122 402/2019 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

123 421/2019 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

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

 
Ata de eleição apresentada em 04/04/19 tem validade de 01 ano, e 

foi expedida em 19/12/17.  
 

R$ 3.711,45 

124 425/2019 
 

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 

125 442/2019 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 2.474,30 

126 448/2019 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 

 

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

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.422,90 

127 452/2019 
 

Funcionando sem a presença de Assistente Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

128 465/2019 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

129 471/2019 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 

 

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

 
Não foi apresentada Procuração especifica outorgando poderes a 

Thiago Pavei Piazza. 

 

R$ 7.422,90 

130 486/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

131 493/2019 
 

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 



  

132 497/2019 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 2.474,30 

133 500/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

134 505/2019 
 

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$ 2.474,30 

135 520/2019 
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$ 7.422,90 

136 521/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico junto 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 

137 549/2019 
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$ 2.474,30 

138 550/2019 
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 

139 590/2019 
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$ 2.474,30 

140 618/2019 
 

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

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

141 634/2019 
 

Funcionando em horário não declarado 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 

 



  

142 635/2019 
 

Funcionando em horário não declarado 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 

 

143 639/2019 

 
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 

144 667/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 6.185,75 

145 670/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

146 678/2019 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 2.474,30 

147 688/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

148 689/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.474,30 

149 708/2019 
 

Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

150 880/2019 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$ 7.422,90 

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

 


