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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ 

Relatório de Fiscalização Anual (RFA) do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará 

2022 

1. DIRETORIA 

Presidente Arlandia Cristina Lima Nobre de Morais – CRF/CE 2046 

Vice-Presidente Antônio Carlos Araújo Fraga – CRF/CE 2840 

Secretário Geral Marcelo Aguiar Linhares – CRF/CE 3358  

Tesoureiro Karla Deisy Morais Borges – CRF/CE 2627 

2. ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 

Nome do Assessor de fiscalização Marciano Ponte de Souza 

Nome dos fiscais em serviço interno 

* Afastado das funções de fiscalização por estar 

impossibilitado de dirigir, por determinação médica. 

Eunice Carneiro Fernandes 

Luis Davi Alves Lima* 

Nome dos fiscais atuantes na 

fiscalização 

Elson Braga Ferreira 

Francisco Artur Cavalcante Filho 

Lusivania Carlos Moura 

Paulo Caracas Madruga 

Tereza Edenha Machado Amorim 

Nome dos auxiliares administrativos 
Ana Cristina Albino Meireles 

Lidia Maria do Nascimento Xavier  

Recursos Físicos 

Número de computadores: 03 

Número de notebooks: 03 

Número de terminais telefônicos: 01 

Número de impressoras: 01 (compartilhada) 

Número de kits da FEM: 06 

Veículos de uso exclusivo da 

fiscalização 

Próprio: 00 

Locado: 05 (Volkswagen Gol) 

3. LOCALIZAÇÃO DOS FISCAIS E SECCIONAIS 

Fiscais lotados na sede 

Eunice Carneiro Fernandes 

Elson Braga Ferreira 

Francisco Artur Cavalcante Filho 

Luis Davi Alves Lima 

Lusivania Carlos Moura 

Paulo Caracas Madruga 

Tereza Edenha Machado Amorim de Souza 

Fiscais lotados nas seccionais Não há farmacêutico fiscal lotado em seccional 

Fiscais lotados em outras localidades Não há farmacêutico fiscal lotado em outras localidades 

4. DIRETRIZES DO REGIONAL 

4.1 REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DEFINIDA PARA OS SEGUINTES 

ESTABELECIMENTOS 

Segue abaixo a assistência farmacêutica requerida no corrente ano, nos termos do disposto no Plano de 

Fiscalização Anual CRF-CE 2022, e as particularidades inerentes a cada ramo de atividade. 

Farmácia sem manipulação ou 

drogaria 

Foi exigida assistência farmacêutica durante todo o horário de 

funcionamento declarado pela empresa, conforme exigência das 

Leis Federais 5.991/73 e 13.021/14. 

http://www.crfce.org.br/
mailto:crfce@crfce.org.br


Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Farmácia 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ  

 

 

 

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará  

Rua Marcondes Pereira, 1160 - Dionísio Torres CEP. 60.135-122 - Fortaleza-CE 

www.crfce.org.br; E-mail crfce@crfce.org.br - Telefone/Fax: (85) 3272-2755  

Página 2 de 13 

P
ág

in
a2

 

Farmácia com manipulação 

Foi exigida assistência farmacêutica durante todo o horário de 

funcionamento declarado pela empresa, conforme exigência das 

Leis Federais 5.991/73 e 13.021/14. 

Farmácia Pública 

Foi exigida assistência farmacêutica durante todo o horário de 

funcionamento declarado pela empresa, conforme exigência das 

Leis Federais 5.991/73 e 13.021/14, desde que não esteja amparada 

por decisão judicial. 

Farmácia hospitalar pública 

Foi exigida assistência farmacêutica durante todo o horário de 

funcionamento declarado pela empresa, conforme exigência das 

Leis Federais 5.991/73 e 13.021/14. 

Há municípios amparados judicialmente por ação movida pelo 

SINDESSEC, que impede a fiscalização em instituições com até 50 

leitos e similares. 

Farmácia hospitalar privada 

Foi exigida assistência farmacêutica durante todo o horário de 

funcionamento declarado pela empresa, conforme exigência das 

Leis Federais 5.991/73 e 13.021/14. 

O CRF/CE atende ações judiciais movidas pelo SINDHEF, no 

sentido de impedir a cobrança de farmacêuticos nas instituições 

filantrópicas até 50 leitos e similares. 

Farmácia privativa de clínicas e 

similares 

Foi exigida assistência farmacêutica durante todo o horário de 

funcionamento declarado pela empresa, conforme exigência das 

Leis Federais 5.991/73 e 13.021/14. 

O CRF/CE atende ações judiciais movidas pelo SINDHEF, no 

sentido de impedir a cobrança de farmacêuticos nas instituições 

filantrópicas até 50 leitos e similares. 

Existem alguns municípios, que possuem ação judicial movida pelo 

SINDESSEC, que impede a exigência profissional, considerando 

que o município possui dispensário de medicamentos e não 

farmácia. 

Laboratório de análises clínicas 

público 

Conforme carga horária de assistência farmacêutica estabelecida no 

Contrato de Trabalho ou do Requerimento de Responsabilidade 

Técnica (Contrato Social). Com carga horária mínima de 2 

h/diárias.  Conforme Deliberação n° 038/2019. 

Laboratório de análises clínicas 

privado 

Conforme carga horária de assistência farmacêutica estabelecida no 

Contrato de Trabalho ou do Requerimento de Responsabilidade 

Técnica (Contrato Social). Com Carga horária mínima de 2 

h/diárias. Conforme Deliberação n° 038/2019. 

Posto de coleta 

Conforme carga horária de assistência farmacêutica estabelecida no 

Contrato de Trabalho ou do Requerimento de Responsabilidade 

Técnica (Contrato Social). Com carga horária mínima de 2 

h/diárias. Conforme Deliberação n° 038/2019. 

Distribuidora de medicamentos 

Foi cobrada assistência farmacêutica durante todo o horário de 

funcionamento declarado pela empresa, conforme exigência das 

Leis Federais 5.991/73 e 13.021/14 e Resolução CFF 515/2009. 

Outras distribuidoras 
5 horas semanais - compatíveis com o horário da atividade fim. 

Conforme a resolução CFF n° 515/2009. 
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Indústrias farmacêuticas 
Foi exigida assistência farmacêutica durante todo o horário de 

funcionamento, conforme exigência da Lei Federal 6360/76. 

Outras indústrias 

Conforme o Contrato de trabalho ou do Requerimento de 

Responsabilidade Técnica (Contrato Social). Com carga horária 

mínima de 2h/diárias. Conforme deliberação n° 038/2019. 

Importadoras de medicamentos 

Foi cobrada assistência farmacêutica durante todo o horário de 

funcionamento declarado pela empresa, conforme exigência da 

Resolução CFF 515/2009. 

Operador logístico de 

medicamentos 

Conforme o horário declarado no Contrato de trabalho, de acordo com 

a natureza de atividade.  

Transportadora: Conforme o Contrato de trabalho ou do Requerimento 

de Responsabilidade Técnica (Contrato Social). Com carga horária 

mínima de 2h/diárias. 

Consultórios de saúde estética 

Não houve exigência de carga horária mínima de assistência 

farmacêutica. Entretanto foi exigida a presença do farmacêutico 

Durante atendimento da atividade do farmacêutico, salvo se fizer 

parte de Farmácia, situação na qual será exigida assistência 

farmacêutica por todo o horário de funcionamento. 

Consultórios de acupuntura 
Não houve exigência de carga horária mínima de assistência 

farmacêutica. Entretanto foi exigida a presença do farmacêutico 
Durante atendimento da atividade do farmacêutico. 

Consultórios farmacêuticos 
Não houve exigência de carga horária mínima de assistência 

farmacêutica. Entretanto foi exigida a presença do farmacêutico 
Durante atendimento da atividade do farmacêutico. 

Outras atividades farmacêuticas 

CAPS, UPAS, Policlínicas, Unidade de Urgência e Emergência: Foi 

exigida assistência farmacêutica durante todo o horário de 

funcionamento, respeitando as decisões judiciais. 

Unidade Transfusional: Conforme carga horária de assistência 

farmacêutica estabelecida no Contrato de Trabalho ou do 

Requerimento de Responsabilidade Técnica (Contrato Social). 

Conforme Deliberação n° 038/2019. Quando houver um técnico de 

laboratório inscrito no CRF/CE, o mesmo deverá estar sob a 

supervisão do farmacêutico responsável. 

Serviços Oncológicos e Parenterais: Foi exigida assistência 

farmacêutica conforme o horário declarado no Contrato de 

Trabalho. 

Universidades: Foi exigida conforme o horário declarado no 

Contrato de Trabalho. Em se tratando do magistério superior das 

matérias privativas do currículo próprio do Curso de Formação 

Farmacêutico, obedecida a legislação de ensino (Art 1º, V do 

Decreto 85.878/81). Foi Aplicado o mesmo entendimento as 

coordenações nas áreas de magistério do Curso de Farmácia. 

Gases Medicinais: Foi exigido na produção e envasamento de gases 

medicinais, a presença do farmacêutico durante o horário de 

assistência farmacêutica declarado no contrato de trabalho ou no 

Requerimento de Responsabilidade Técnica. 
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4.2 PROCEDIMENTOS ADOTADOS NOS AFASTAMENTOS PROVISÓRIOS 

Férias regulamentares de 30 dias 

Foi estabelecido que as empresas que exploram as atividades 

farmacêuticas contratassem farmacêutico substituto por tempo 

determinado enquanto durar o afastamento do profissional, em 

conformidade com a Resoluções 577/13, 711/2021, 701/2021, Lei 

13021/14. 

Licença maternidade e 

Paternidade 

Para as empresas que exploram as atividades farmacêuticas, foi 

estabelecido que devem contratar farmacêutico substituto por tempo 

determinado, enquanto durar o afastamento do profissional, em 

conformidade com a Resolução 577/13. 

Referente à Licença Paternidade, foi exigido que o farmacêutico 

comunique por escrito/e-mail num prazo mínimo de 12 horas úteis 

de antecedência, em conformidade com a Deliberação 09/2020, 

resolução 577/2013 e 596/2014, quando cabível, protocoladas na 

sede ou seccionais, ou no sítio oficial do CRF/CE. Durante esse 

período não deve haver comercialização de medicamentos da 

Portaria 344/98 e/ou antimicrobianos. 

Licença médica superior a 30 dias 

Para as empresas que exploram as atividades farmacêuticas, foi 

estabelecido que devem contratar farmacêutico substituto por tempo 

determinado, enquanto durar o afastamento do profissional, em 

conformidade com a Resolução 577/13. Durante a ausência do 

farmacêutico, não poderia haver comercialização/dispensação de 

medicamentos sujeitos a controle especial pela Portaria 344/98 e/ou 

antimicrobianos (RDC 471/21) e, a realização de serviços 

farmacêuticos.  

Justificativas antecipadas de 

ausências nos casos de consultas, 

exames, licença matrimônio 

Foi estabelecido que o farmacêutico comunique seus afastamentos 

por escrito (email), num prazo mínimo de 12 horas de antecedência, 

em conformidade com a Deliberação 09/2020, quando cabível, o 

comunicado deve ser protocolado na sede ou seccionais ou no sítio 

oficial do CRF/CE.  

Justificativas de ausências 

posteriores, com atestado médico 

ou odontológico, consulta ou 

exames 

Estabelecido que em caso de apresentação de defesa por escrito, se 

a defesa for tempestiva, em até 5 dias úteis, a justificativa será 

anexada ao processo administrativo fiscal e encaminhado ao 

Plenário. Nesses casos, os atestados apresentados pelos 

farmacêuticos como justificativa de ausência foram utilizados para 

fins éticos, sendo as defesas dos estabelecimentos analisadas pelo 

Plenário. 
Nota: Destaca-se que os atestados e declarações emitidos por profissionais de 

saúde, habilitados na forma da lei, referentes a procedimentos eletivos e/ou 

ambulatoriais destinam-se apenas para fins de justificativa do profissional 

farmacêutico, ficando a empresa responsável por garantir a assistência plena 

através de farmacêutico substituto na forma da lei. Assim, o deferimento da 

justificativa do profissional farmacêutico não influenciará os procedimentos para 

autuação ou não do estabelecimento. 

Participação em cursos de 

qualificação (especialização, 

mestrado, doutorado, etc.) e 

congressos 

Foi estabelecido que o farmacêutico comunique por escrito num 

prazo mínimo de 12 horas de antecedência e envie cronograma do 

curso, para providências do Conselho Regional de Farmácia do 

Ceará, em conformidade com a Resolução 577/13, quando cabível, 

http://www.crfce.org.br/
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e a Deliberação 09/2020, protocolada na sede ou seccionais ou no 

sitio oficial do CRF/CE. 

Atividades administrativas e 

outros 

Foi estabelecido que o farmacêutico comunique por escrito num 

prazo mínimo de 12 horas de antecedência e envie cronograma do 

curso, para providências do Conselho Regional de Farmácia do 

Ceará, em conformidade com a Resolução 577/13, quando cabível, 

e a Deliberação 09/2020, protocolada na sede ou seccionais ou no 

sitio oficial do CRF/CE. 
Nota: Em todo afastamento provisório, não será permitida a comercialização de 

medicamentos da Portaria344/98 e/ou antimicrobianos, caso não haja a 

presença de outro farmacêutico substituto habilitado na lei. 

4.3 PROCEDIMENTOS ADOTADOS NAS SITUAÇÕES ABAIXO 

Constatação de ausência do 

farmacêutico (DT/AT/S) na 

inspeção 

Conforme apresentado no PFA 2022 do CRF/CE, quando 

constatada a ausência do Responsável ou do Assistente Técnico, as 

farmácias, drogarias e distribuidoras de medicamentos, o fiscal 

procedeu com a autuação do estabelecimento, conforme 

estabelecido no Art 20 da Resolução CFF 700/2021. Desta forma, 

na constatação de ausência de farmacêutico no momento da 

inspeção, adotaram-se os seguintes procedimentos: 

 

• Em estabelecimentos enquadrados no Perfil 1, quando houve a 

constatação da ausência do farmacêutico RT/AT/S no horário de 

assistência declarado ao CRF CE, foi lavrado termo de inspeção com 

a caracterização da ausência, sem gerar autuação em primeira visita, 

em conformidade com a Resolução 700/2021. 

• Em estabelecimentos enquadrados no Perfil 2 e 3, quando houve a 

constatação da ausência do farmacêutico RT/AT/S no horário de 

assistência declarado ao CRF CE, o estabelecimento foi autuado, em 

conformidade com a Resolução 700/2021. 

• Em estabelecimentos enquadrados no Perfil 4, quando houve a 

constatação da ausência do farmacêutico RT/AT/S no horário de 

assistência declarado ao CRF CE, foi lavrado termo de inspeção com 

a caracterização da ausência, sem gerar autuação em primeira visita, 

em conformidade com a Resolução 700/2021. 

 

Foi estabelecido que no caso de ausência do profissional 

farmacêutico, o estabelecimento apresente no prazo processual, 

documentos que comprovem que não houve a venda de 

medicamentos constantes na Portaria 344/98 e antimicrobianos ou o 

desenvolvimento de outras atividades privativas do Farmacêutico, 

através de Relatório Gerencial de Vendas com validade fiscal, 

quando couber, conforme deliberação nº 019/2022. 

Exceção: Não foram autuados por ausência, os estabelecimentos de 

atividades não privativas de farmacêutico. 

Constatação de atividade privativa 

farmacêutica por profissional não 

habilitado, na ausência do 

farmacêutico 

Conforme apresentado no PFA 2022 do CRF/CE, constatada a 

atividade privativa do farmacêutico exercida por leigo e na ausência do 

referido profissional, o estabelecimento deveria ser autuado sem 

prejuízo das demais ações legais, em conformidade com a Resolução 

http://www.crfce.org.br/
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700/2021.  
No exercício de 2022, não foram lavrados termos de intimação/autos de infração 

devido à constatação de atividades privativas do âmbito profissional do 

farmacêutico sendo exercidas por pessoa não habilitada legalmente. 

Estabelecimentos irregulares  

(perfil 5) 

Constatado o funcionamento irregular, Perfil 5, em funcionamento na 

ausência de profissional farmacêutico, foi lavrado auto de infração. Em 

funcionamento com a presença de farmacêutico, porém sem a regular 

anotação de responsabilidade técnica ou de seu substituto, não ocorreu 

autuação em uma primeira constatação, porém o estabelecimento foi 

notificado a providenciar anotação de responsabilidade técnica em até 

5 dias úteis, sob pena de autuação se não regularizado no prazo 

determinado.  

Estabelecimentos funcionando sem responsável/assistente técnico 

há mais de 30 dias foram autuados. 
Foram observadas as jurisprudências atuais com relação a 

farmácias públicas, farmácias hospitalares e equivalentes a 

hospitalares. 

Estabelecimento que funciona 

fora do horário declarado na 

Certidão de Regularidade Técnica 

Foi lavrado auto de infração quando constatado o funcionamento de 

estabelecimento fora do horário declarado perante o CRF/CE, 

exceto nos casos em que houve farmacêutico presente no ato da 

inspeção, situação em que, na primeira inspeção, a fiscalização foi 

meramente orientativa, foi lavrado um termo de visita, sendo o 

estabelecimento notificado a providenciar anotação de 

responsabilidade técnica ou de farmacêutico substituto, perante o 

CRF/CE, em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de nova fiscalização 

e consequente autuação. 

Estabelecimentos ilegais 

Constatado o funcionamento ilegal, quando houve a constatação do 

funcionamento sem registro ativo perante o CRF CE, o 

estabelecimento foi autuado, conforme Resolução 700/2021 do 

CFF, com aplicação de multa conforme critérios estabelecidos na 

Deliberação do CRF-CE vigente. 

No exercício de 2022, foram autuados 56 estabelecimentos sem 

registro no CRF/CE. 

Auto de infração a distância 
No exercício de 2022, não foram aplicados autos de infração a 

distância. 

Postos de medicamentos 

O CRF/CE buscou manter cadastro desses estabelecimentos, em 

consonância com a Vigilância Sanitária e o Ministério Público 

(Resolução CFF 579/2013).  

O CRF/CE fiscalizou quando ocorreu denúncia que indicava 

funcionamento irregular desse tipo de estabelecimento.  

Em 2022, foram fiscalizados 2 Postos de Medicamentos. 

4.5 METAS DA FISCALIZAÇÃO 

Número de inspeções no ano 

A meta estabelecida no PFA 2022 do CRF/CE para o ano de 2022 

correspondia a 9.971 inspeções. Durante o ano de 2022, o CRF/CE 

realizou um total de 11.006 inspeções, que representa 110,38% da 

meta estabelecida. Desta forma o CRF/CE realizou 1.035 inspeções 

a mais do que o quantitativo estabelecido na meta. Meta superada. 
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Número de inspeções na capital e 

RM 

A meta estabelecida no PFA 2022 do CRF/CE para inspeções na 

capital e região metropolitana correspondia a 4.351 inspeções.  

Durante o ano de 2022, o CRF/CE realizou um total de 4.479 

inspeções na capital e região metropolitana, que representa 

102,94% da meta estabelecida. Desta forma o CRF/CE realizou 128 

inspeções a mais do que o quantitativo estabelecido na meta. 

Meta superada. 

Número de inspeções no interior 

A meta estabelecida no PFA 2022 do CRF/CE para inspeções na no 

interior correspondia a 5.620 inspeções. Durante o ano de 2022, o 

CRF/CE realizou um total de 6.527 inspeções no interior, que 

representa 116,13% da meta estabelecida. Desta forma o CRF/CE 

realizou 907 inspeções a mais do que o quantitativo estabelecido na 

meta. Meta superada. 

Número de orientações feitas em 

inspeção 

O PFA 2022 do CRF/CE não estabeleceu meta para orientações 

durantes as inspeções. Mesmo sem meta definida, durante o ano de 

2022, o CRF/CE realizou um total de 3.497 orientações durante as 

ações de inspeções, que representa um direcionamento de uma 

fiscalização mais orientativa e em conformidade com o disposto na 

resolução 700/2021 do CFF, gerando inclusive elogios no portal da 

transparência (Ouvidoria) do CRF/CE firmando uma nova forma de 

fiscalizar. 

Número de fichas de fiscalização 

do exercício das atividades 

farmacêuticas (FFEAF) aplicadas. 

Descrever o que foi realizado e 

para quais atividades de 

estabelecimento, nível de 

complexidade da ficha, 

quantidade e periodicidade a ser 

aplicada, objetivo da aplicação, 

destinação das informações 

coletadas nas fichas aplicadas 

No exercício 2022, não foi aplicada Ficha de Fiscalização do 

Exercício das Atividades Farmacêuticas (FFEAF). Não havia meta 

estabelecida no PFA 2022 do CRF/CE. Considerando a superação 

de dificuldades tecnológicas e de organização das ações de 

inspeção, em 2023, o CRF-CE implementará de forma gradual a 

aplicação das fichas durante inspeções. 

Número de ações conjuntas 

realizadas 

Em 2022, foram realizadas 03 (três) inspeções em conjunto com a 

Vigilância Sanitária. Sendo 02 (duas) na Capital: Em 07/04/2022 TI 

10102204071346 e em 23/11/2022 TI 10062211231429 e 01 (uma) 

no interior no município de Crato no dia 20/09/2022 TI 

10062209201442. Não havia meta estabelecida no PFA 2022 do 

CRF/CE para ações conjuntas. 

Número de ofícios enviados aos 

órgãos, encaminhando denúncias 

e situações que não são de 

responsabilidade do CRF 

Foram enviados 85 ofícios, para órgãos como a Vigilância 

Sanitária, entre respostas e encaminhamentos, por funcionamento 

de estabelecimentos irregulares e ilegais e irregularidades 

sanitárias identificadas em inspeções, bem como encaminhamentos 

ao Ministério Público do Ceará.  

Número de inspeções noturnas, 

finais de semana e em feriados 

realizadas 

Foram realizadas 327 inspeções noturnas e 446 inspeções aos 

finais de semana. Não havia meta estabelecida no PFA 2022 do 

CRF/CE. Comparando ao ano de 2021 tivemos um crescimento de 

121,7% nas inspeções noturnas em 3430,8% nas inspeções nos 

http://www.crfce.org.br/
mailto:crfce@crfce.org.br


Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Farmácia 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ  

 

 

 

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará  

Rua Marcondes Pereira, 1160 - Dionísio Torres CEP. 60.135-122 - Fortaleza-CE 

www.crfce.org.br; E-mail crfce@crfce.org.br - Telefone/Fax: (85) 3272-2755  

Página 8 de 13 

P
ág

in
a8

 

finais de semana.  

Treinamentos, cursos e palestras 

de capacitação realizados aos 

fiscais, contendo carga horária, 

data e fiscais participantes 

No exercício 2022, todos os farmacêuticos fiscais do CRF/CE 

participaram do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF) 

em Brasília – DF, no período de 04 a 05 de agosto de 2022.  

De acordo com PFA 2022 do CRF/CE deveria ser programado 1 

treinamento, curso e/ou palestras por semestre para o corpo de fiscais 

do CRF/CE, com temas relacionados a atividade fiscal, contudo, foram 

realizados encontros mensais para atualização de informações, 

discussões de melhorias, procedimentos e estratégias de fiscalização. 

4.6 COMUNICADOS DA FISCALIZAÇÃO REALIZADOS À PRESIDÊNCIA 

Número de ausências 

profissionais 

Foi encaminhado 1 caso à presidência com 5 ausências para 

abertura de processo ético disciplinar. 

* Conforme dados repassados pela comissão de ética. 

Irregularidades sanitárias 

No Exercício 2022, não foram encaminhados casos à presidência 

por irregularidades sanitárias para abertura de processo ético 

disciplinar. 

Irregularidades éticas 

 

No Exercício 2022, foram encaminhados para presidência 39 

processos éticos por irregularidades éticas para análise da comissão 

e abertura de processo ético disciplinar 

* Conforme dados repassados pela comissão de ética e Ouvidoria. 

Número de processos éticos 

instaurados 

Em 2022, ocorreu a abertura e finalização de 01(um) Processo Ético 

Disciplinar. 

4.7 PARCERIAS REALIZADAS COM OUTROS ÓRGÃOS 

ANVISA Mantida a parceria para eventual ação conjunta. 

Vigilância Sanitária e Secretarias de Saúde 

Foram enviados 43 ofícios solicitando providências por 

parte da Vigilância Sanitária, totalizando três ações em 

conjunto. 

Ministério Público 

Foram enviados 26 ofícios solicitando providências por 

parte do ministério público, bem como ofícios em resposta 

ao referido órgão.  

PROCON Mantida a parceria para eventual ação conjunta. 

Superintendência Regional do Trabalho Mantida a parceria para eventual ação conjunta. 

Polícia (Federal, Civil, etc) Mantida a parceria para eventual ação conjunta. 

Secretaria da Fazenda Mantida a parceria para eventual ação conjunta. 

Outro 
Foram enviados 16 Ofícios para outros órgãos como 

conselhos, sindicatos, etc. 

4.8 FORMAS DE FISCALIZAÇÃO NO SETOR PÚBLICO REALIZADAS 

O setor público, respeitada eventual decisão judicial, foi inspecionado, com ênfase nas irregularidades e 

ilegalidades já identificadas, com foco nos estabelecimentos que, potencialmente, oferecem maiores 

riscos à população, a exemplo dos CAPS e CAFS, independentemente do número de leitos. No que tange 

às farmácias Hospitalares, UPAS e Policlínicas, em virtude das decisões judiciais que aplicam o conceito 

formal de dispensários de medicamentos, foram fiscalizados, até uma vez, aqueles que, conforme o 

CNES disponha de mais de cinquenta leitos. Nas Unidades Básicas de Saúde, exceto as farmácias pólos, 

em virtude também da divergência jurisprudencial ainda não superada, bem como, em razão da evidente 

nocividade mais latente nos estabelecimentos elencados acima, foram fiscalizados até uma vez ao longo 

do exercício de 2022. Os estabelecimentos públicos irregulares, ilegais ou em funcionamento sem a 

presença física do profissional farmacêutico, foram autuados. 
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Obs.: Os estabelecimentos farmacêuticos que sob júdice, apesar de registrados, não foram fiscalizados 

conforme os processos judiciais demandados pelo SINDESSEC e SINDHEF. 

No ano de 2022, também foram adotadas visitas técnicas por parte de membros da Diretoria e 

conselheiros para sensibilização dos gestores da necessidade do profissional farmacêutico no setor 

público. Como resultado dessa iniciativa, vários profissionais foram contratados para a assistência 

farmacêutica dos municípios. 

No exercício de 2022, foram realizadas 299 inspeções em estabelecimentos do setor público. 

5. ABRANGÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO 

NÚMEROS 
Nº DE 

MUNICÍPIOS 

Nº DE 

ESTABELECIMENTOS 

PRIVADOS 

Nº DE 

ESTABELECIMENTOS 

PÚBLICOS 

Nº DE 

FARMACÊUTICOS 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

NÚMERO 

DE FISCAIS 

ESTADO 184 4140 439 7658 9.980.700 5 

CAPITAL 1 1272 75 4006 2.609.716 - 

REGIÃO 

METROPOLITANA 18 546 62 653 1.409.497 - 

REGIÃO NORTE 43 652 72 754 1.312.575 - 

REGIÃO DO VALE 

DO JAGUARIBE 22 262 47 354 600.498 - 

REGIÃO DO CARIRI 32 571 54 944 1.020.276 - 

REGIÃO DOS 

INHAMUNS 22 295 39 293 660.809 - 

REGIÃO DO 

MACIÇO DO 

BATURITÉ 
12 96 17 116 216.033 - 

REGIÃO DO MEIO 

NORTE 11 110 20 102 367.694 - 

REGIÃO CENTRO 

SUL 23 336 53 436 767.354 - 

Observação:  

- Fonte: SAGICON 
 

 

 

ÍNDICES 

SOMA DE 

FARMÁCIA E 

DROGARIA 

ÍNDICE DE FARMACÊUTICO 

POR ESTABELECIMENTO 

ÍNDICE DE 

HABITANTE POR 

FARMÁCIA E 

DROGARIA 

ÍNDICE DE 

HABITANTES POR 

FARMACÊUTICOS 

ÍNDICE DE 

ESTABELECIMENTO 

POR FISCAL 

ESTADO 3.105 1,48 3.214,40 1.257,66  870,83 

CAPITAL 852 2,67 3.063,04 651,61  250,33 

REGIÃO 

METROPOLITANA 399 1,01 3.532,57 2.010,69  115,33 

REGIÃO NORTE 511 0,90 2.568,64 1.729,35  141,00 

REGIÃO DO VALE 

DO JAGUARIBE 200 1,07 3.002,49 1.710,82  54,50 

REGIÃO DO CARIRI 416 1,38 2.452,59 1.062,78  116,00 

REGIÃO DOS 

INHAMUNS 224 0,72 2.950,04 2.286,54  66,50 

REGIÃO DO 

MACIÇO DO 

BATURITÉ 
80 0,84 2.700.41 1.878,55  22,83 

REGIÃO DO MEIO 

NORTE 88 0,64 4.178,34  3.604,84  26,33 

REGIÃO CENTRO 

SUL 264 1,00 2.906,64  1.772,18  72,50 

Observação: Fonte: SAGICON 
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6. DESPESAS COM A FISCALIZAÇÃO 

Combustível R$ 82.139,10 

Diárias R$ 179.021,80 

Salários e encargos dos fiscais e 

auxiliares 
R$ 1.839.265,20 

Aluguel de Veículos R$ 98.285,70 

Outras Despesas (Passagens Aéreas) R$ 17.270,40 

Outras Despesas (Compensação por 

plantão fiscal) 
R$ 3.987,50 

Total R$ 2.219.969,70 

Observação: Fonte: Departamento de Contabilidade do CRF/CE 

7. SISTEMÁTICA DA FISCALIZAÇÃO 

Resultados dos Índices de 

Desempenho da Fiscalização 

(IDFs) 

IDF: 45.135 

Fonte: SAGICON 

Prioridades de fiscalização 

realizadas 

● No decorrer do ano de 2022, o CRF-CE desenvolveu uma 

sistemática de fiscalização de forma que permitiu atingir as metas 

estipuladas no Plano Anual de Fiscalização de 2022, onde, 

inicialmente, foram realizadas inspeções em estabelecimentos 

(atividades privativas e não privativas), dos setores públicos ou 

privados, registrados ou não no CRF-CE, em todos os municípios 

do Estado, em seguida, as rotas foram montadas com 

estabelecimentos que desenvolvem atividades privativas do 

profissional farmacêutico, priorizando os estabelecimentos ilegais, 

irregulares (perfil 5), estabelecimentos com assistência 

farmacêutica deficitária (perfil 3), com assistência farmacêutica 

parcial (perfil 2) e estabelecimentos novos ou estabelecimentos 

privativos com poucas inspeções nos últimos 24 meses (perfil 4), 

com ênfase nos estabelecimentos que declaram horário de 

funcionamento inferior à 12 horas, 8 horas e 6 horas. 

● Priorizou-se também a apuração de denúncias e as demandas 

oriundas de outros órgãos, como o Ministério Público. 

●Foram previstas rotas gerais, para todos os estabelecimentos 

registrados no Conselho Regional de Farmácia do Ceará. Todas as 

rotas foram sorteadas e utilizou-se o sistema de 

georreferenciamento. Destaca-se que algumas tarefas continham 

apontamentos de horário/dia indicados para inspeção, priorizando 

a fiscalização em estabelecimentos cujo perfil de assistência é 

baixo. 

●Ocorreu a realização mínima de três inspeções anuais por 

estabelecimento que desenvolva atividades privativas do 

profissional farmacêutico, enquanto, nos estabelecimentos que não 

exploram atividades privativas do farmacêutico, indústrias, 

transportadoras e estabelecimentos sob administração pública, o 

CRF-CE limitou-se a uma inspeção anual, salvo quando houve 

irregularidades ou denúncia a ser apurada. 

●Os estabelecimentos comprovadamente considerados com 
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atividades encerradas, não foram inseridos nas Ordens de 

Serviços.  

●As inspeções de rotina ocorreram alternadamente em todos 

horários (manhã, tarde e noite) e dias variados, inclusive aos 

finais de semana, de forma a constatar o perfil da assistência. 

farmacêutica prestada, bem como exigir que a empresa conte com 

assistência farmacêutica conforme legislação vigente. 

●Foram realizadas fiscalizações estratégicas em estabelecimentos 

com horário de funcionamento diferente do que declaram junto ao 

CRF-CE, para autuação por carga horária insuficiente. 

●A execução da fiscalização, além de contemplar as situações 

mencionadas, buscou garantir a segurança do Farmacêutico Fiscal, 

a qualidade das inspeções, além de inspeções noturnas e nos finais 

de semana, diligências para apuração de denúncias, atendimento 

das demandas solicitadas pelo Poder Público, Ministério Público 

Estadual e Federal e outros órgãos. 

●Para um melhor planejamento das rotas e acompanhamento da 

rotina de fiscalização foram adotadas algumas divisões regionais 

para a capital, região metropolitana e municípios do interior. 

 

Proporção dos números de multas 

aplicadas pelo plenário por 

quantidade e tipo de autuação 

Motivo 

Sem 

farmacêutico 

(RT / AT) 

Atividade 

privativa 

exercida por 

leigo 

Funcionamento 

divergente do 

horário 

declarado 

CCH 

Sem 

registro 

(Ilegal) 

Farmacêutico 

ausente 

Número de 

Autos de 

Infração 

lavrados 

em 2022 

174 237 56 310 

Número de 

Multas 

aplicadas 

pelo 

Plenário do 

CRF/CE 

em 2022 

176 198 67 287 

* Nota: O número de multas aplicadas pelo Plenário do CRF-CE 

em 2022 contempla o julgamento de alguns Autos de Infração que 

foram lavrados no ano anterior, bem como, ressalta-se que alguns 

Autos de Infração lavrados no mês de dezembro de 2022, 

considerando os prazos legais, só serão julgados no ano de 2023 e 

contarão no relatório anual de fiscalização referente ao referido 

ano. Essa situação, explica porque o número de multas aplicadas 

supera o número de autos lavrados para alguns motivos de 

autuação. 
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Eficácia da fiscalização exercida 

considerando o Plano de 

Fiscalização Anual vigente à época 

●O Conselho Regional de Farmácia do Ceará, no desempenho de 

sua atividade precípua de fiscalização do exercício e das 

atividades farmacêuticas em sua jurisdição, zelando pela ética e 

disciplina profissional, superou todas as metas propostas no 

Plano Anual de Fiscalização de 2022. 

●As ações de fiscalização desenvolvidas pelo CRF-CE no ano de 

2022 obtiveram resultados históricos que superam a meta de 9.971 

inspeções estabelecidas no Plano Anual de Fiscalização do 

CRF/CE para o ano de 2022.  

●Durante o ano de 2022, o CRF/CE realizou um total de 11.006 

inspeções, que representa 110,38% da meta estabelecida. Desta 

forma o CRF/CE realizou 1.035 inspeções a mais do que o 

quantitativo estabelecido na meta. Meta superada. 

●Durante o ano de 2022, o CRF/CE realizou um total de 4.479 

inspeções na capital e região metropolitana, que representa 

102,94% da meta estabelecida. Desta forma o CRF/CE realizou 

128 inspeções a mais do que o quantitativo estabelecido na meta 

●Durante o ano de 2022, o CRF/CE realizou um total de 6.527 

inspeções no interior, que representa 116,13% da meta 

estabelecida. Desta forma o CRF/CE realizou 907 inspeções a 

mais do que o quantitativo estabelecido na meta. Meta superada. 

●O PFA 2022 do CRF/CE não estabeleceu meta para orientações 

durantes as inspeções. Mesmo sem meta definida, durante o ano de 

2022, o CRF/CE realizou um total de 3.497 orientações durante as 

ações de inspeções, cumprindo com nosso objetivo de uma 

fiscalização mais orientativa para os farmacêuticos e em 

conformidade com o disposto na resolução 700/2021 do CFF, 

gerando inclusive elogios no portal da transparência (Ouvidoria) 

do CRF/CE quanto a nova forma de fiscalizar. 

●Foram realizadas 327 inspeções noturnas e 446 inspeções aos 

finais de semana. Não havia meta estabelecida no PFA 2022 do 

CRF/CE. Comparando ao ano anterior (2021), tivemos um 

crescimento de 121,7% nas inspeções noturnas e um aumento em 

3.430,8% nas inspeções nos finais de semana. O CRF-CE estendeu 

a fiscalização para os horários mais passíveis de irregularidades, 

durante a noite e em finais de semana. Também aumentou as 

inspeções nos horários não declarados. Desta forma a fiscalização 

do CRF-CE apresentou-se mais eficaz em relação aos anos 

anteriores, uma vez que o foco foi ajustado para o combate 

permanente as irregularidades e ilegalidades.  

●Em 2022, foram realizadas 03 (três) inspeções em conjunto com 

a Vigilância Sanitária. Sendo 02 (duas) na Capital e 01 (uma) no 

interior no município de Crato. Em 2022, o CRF-CE retomou as 

ações conjuntas com os órgãos de Vigilância Sanitária e em 2023 

essas ações serão intensificadas no fortalecimento de ações 

conjuntas para proteção e defecção da profissão farmacêutica. 

●Com relação ao perfil dos estabelecimentos inspecionados 
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tivemos no Perfil 1: 3.662 inspeções (33,27%), no Perfil 2: 304 

inspeções (2,76%), no Perfil 3: 403 inspeções (3,66%), no Perfil 4: 

4.273 inspeções (38,82%) e no Perfil 5: 2.323 inspeções (21,11%). 

●Das 275 denúncias registradas em 2022 foram apuradas 265, 

representando 96,4 %, e as denúncias que ainda não foram 

apuradas em 2022 ficaram para serem incluídas nas rotas de 

janeiro de 2023, cumprindo o estabelecido no PFA 2022 do CRF 

quanto ao atendimento de denúncias. 

●Em relação à eficácia da fiscalização exercida em 2022, a 

fiscalização do CRF/CE esteve presente nos 184 municípios que 

compõem o estado do Ceará, foram realizadas um total de 11.006 

inspeções, lavrados 777 autos de infração, emitidas 292 intimações 

e 177 notificações, realizadas 3.497 orientações, 446 inspeções 

nos finais de semana e 324 inspeções noturnas, e apuradas 265 

denúncias. Considerando o plano de fiscalização anual de 2022, o 

CRF/CE superou todas as metas estabelecidas no referido plano e 

atingiu o maior número de inspeções já realizadas pelo o CRF/CE 

durante o período de 01(um) ano, considerando os últimos 9 anos: 
 

ANO 
Nº DE INSPEÇÕES 

REALIZADAS 

Nº DE FISCAIS 

EM ATUAÇÃO 

2014 7.711 6 

2015 7.610 5 

2016 7.144 5 

2017 9.321 7 

2018 7.566 5 

2019 10.548 5 

2020 8.274 6 

2021 9.903 5 

2022 11.006 5 

 

●Os números estão aí, e eles mostram tudo. O trabalho 

desenvolvido pela fiscalização do CRF-CE no ano de 2022, além 

de ter atendido ao estabelecido no Plano Anual de Fiscalização 

2022 e superado todas a metas estabelecidas, os dados da 

fiscalização referentes ao ano de 2022 mostram  que o Conselho 

atendeu ao anseio do próprio Conselho, da sociedade e sim da 

categoria farmacêutica, desenvolvendo uma fiscalização eficiente 

e com números expressivos de inspeções, com ênfase no combate 

às irregularidades e ilegalidades, valorizando o profissional 

farmacêutico e buscando garantir à população uma atenção 

farmacêutica de qualidade. 
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