
 
 
 

 

PORTARIA Nº 2316 
 

Dispõe sobre procedimentos da fiscalização do CRF-SC 
 

A Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, Dra. Hortência Salett 
Muller Tierling, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 3.820/1960 e pelo Regimento 
Interno, e; 

 

Considerando o disposto no inciso 5, alínea “a” do anexo II da Resolução 600 de 25 de julho de 2014, 
do Conselho Federal de Farmácia que estabelece: 
a) o índice de desempenho de fiscalização (IDF): é o resultado obtido pela divisão do número de 
inspeções realizadas no mês pelo número de dias úteis, e ainda pelo número de fiscais em atividade de 
fiscalização.  

 

Considerando a realidade do estado de Santa Catarina, que é dividido em Seccionais  com a fiscalização 
Regionalizada, o que propicia facilidade de acesso às cidades, em conformidade com o roteiro 
previamente estabelecido. 
 

RESOLVE 
 

Artigo 1º – Ao final de cada mês o índice de desempenho de fiscalização, ou seja, o número de inspeções 
dividido pelo número de dias fiscalizados, deverá ser de, no mínimo, 15 (quinze). 

 

§ único – Para o cálculo do índice de desempenho de fiscalização, previsto no artigo 1º considera-se 
apenas as inspeções realizadas em estabelecimentos abertos ao público.  

 

Artigo 2º – Os Farmacêuticos fiscais do CRF-SC deverão entregar ao Chefe do Departamento de 
Fiscalização e Instrução os seguintes documentos: 
a) relatório semanal de atividades fiscais; 
b) relatório mensal de atividades fiscais 

 

§ único – os farmacêuticos fiscais devem encaminhar junto com o relatório semanal o controle de 
quilometragem e o relatório para comprovação de recebimento de diárias, quando for o caso. 

 

Artigo 3º – Os fiscais deverão obrigatoriamente cumprir a jornada laboral estabelecida em contrato de 
trabalho e qualquer alteração ocorrerá somente mediante autorização prévia da  Diretoria do CRF-SC.  

 

Artigo 4º – O Chefe do Departamento de Fiscalização conferirá os dados fornecidos pelos fiscais e se 
constatado o descumprimento do horário de trabalho ou outros fatores que interfiram no cumprimento 
das metas estabelecidas, encaminhará relatório para a Diretoria do CRF-SC para análise e adoção das 
providências cabíveis. 

 

Artigo 5º – É proibido aos Farmacêuticos fiscais a realização de horas extras sem autorização prévia da 
Diretoria do CRF-SC. 

 

Artigo 6º – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 2229 de 25 de junho de 
2014. 
 
Florianópolis, 06 de abril de 2015. 
 
 

 

Farm. Hortência Salett Muller Tierling 
Presidente 


