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PROCON - BARREIRAS 

ORIENTAÇÕES SOBRE – OPERAÇAO INTEGRADA EM FARMÁCIAS 

Operação Estadual de Fiscalização Integrada – PROCON e Conselho Regional de 
Farmácia 

 

1. Como crescimento vertiginoso da quantidade de estabelecimento que funcionam 

como farmácias, ou congêneres para a venda de produtos farmacêuticos, de 

estética e de saúde, a demanda da população aumenta por estes serviços, e 

junto com esta demanda, cresce o dever de manter a regularidade do mercado, 

pelos órgãos de fiscalização. 

2. Esta demanda é presente tanto na capital quanto no interior. Desta forma, o 

PROCON/BA que tem abrangência em todo o estado, convidou o Conselho 

Regional de Farmácia, para unir forças no combate às fraudes, práticas 

comerciais abusivas e enganosas, além de verificar também a regularidade do 

estabelecimento e do profissional técnico que responde por aquela farmácia. 

3. Além do PROCON Estadual, a iniciativa envolverá os Procons Municipais de 

Feira de Santana, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Barreiras, colocando-

se em cidades estratégicas para o sucesso da operação. 

4. As informações que nortearão o trabalho de fiscalização que será feito de forma 

concomitante e integrada, indicam o dever de verificação abrangente, tendo 

como principais e potencias infrações, as seguintes: 

 Ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor; 

 Ausência de preço nos produtos expostos à venda; 

 Produtos expostos à venda com prazo de validade vencido; 

 Ausência de profissional Farmacêutico; 

5. O cunho educativo à população estará voltado ao incentivo para que participe 

das iniciativas de fiscalização, promovendo as denúncias e apontando aquelas 

unidades de venda de medicamentos que pratiquem irregularidades, ou que 

estejam lesando o seu direito. 

6. O consumidor que quiser maiores informações poderá comparecer ao 

PROCON/BARREIRAS. 

7. Projeta-se o aumento da ação, com a adesão de novas denúncias, que podem 

fazer com que o grupo de trabalho venham a se prolongar, ou se repetir 

periodicamente, para atender á demanda de denúncias da população. 
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8. Para o Superintendente do PROCON/BA “A ação articulada com as unidades 

municipais de proteção ao consumidor, reflete a demanda da população, que se 

repete na capital e no interior, face ao comportamento de um mercado em franca 

ascensão. A união da força jurídica do Procons com a técnica do Conselho 

Regional de Farmácia, tende a permitir uma ação mais abrangente, mais 

completa e efetiva em seus resultados”. 

9. Para a Coordenadora Geral do Procon Barreiras "A ação reflete a demanda 

da população local e reafirmam o comprometimento do Procon 

Barreiras com o direito do Consumidor, o intuito é combater às 

fraudes, práticas comercias abusivas e enganosas, diante de um 

comércio que está em constante crescimento". 

10. Uma vez encontradas as irregularidades, será formalizado processo 

administrativo e as empresas autuadas poderão apresentar defesa. Ao final, 

caso persista o entendimento da irregularidade, quem for autuado poderá  ser 

sancionado em multa de R$600,00 (seiscentos reais) até R$6.000.000,00 (seis 

milhões de reais), sem prejuízo de outras medidas que assegurem a efetividade 

da decisão dos órgãos. 

 

As denúncias poderão ser prestadas pessoalmente na sede do órgão Rua Rua Capitão 

Manoel Miranda, 1004, Centro, Barreiras – Bahia. CEP: 47806-002. Tel: (77) 3613-9559. Email: 

procon@barreiras.ba.gov.br 

 

SERVIÇO: 

 O que é: Operação Estadual de Fiscalização Integrada – PROCON e Conselho 

Regional de Farmácia; 

 Quando: 22/07/2019 a 26/07/2019; 

 Como: ação de campo com visita fiscalizatória farmácias, ou comercio de 

medicamentos; 

 Onde: Salvador e região metropolitana, Feira de Santana, Lauro de Freitas, 

Vitória da Conquista e Barreiras 

 Público-Alvo: farmácias; 

 Abrangência: Estadual 

 

Sendo o que nos cabia para o momento, colocamo-nos a disposição de Vossas 

Senhorias, para novos esclarecimentos, sempre com intuito tanto de alinhar, como de fortalecer 

os nossos entendimentos. 

mailto:procon@barreiras.ba.gov.br
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Respeitosamente. 

 

Filipe Vieira 

Superintendente do PROCON/BA 

 

RENATA  ALVES DE OLIVEIRA 

Coordenadora Geral do PROCON/BARREIRAS 


