
Relatório Anual do Departamento de Fiscalização do CRBM-1 

Em 2014 as diligências fiscalizatórias foram realizadas seguindo a distribuição das 

microrregiões de cada Estado componente da jurisdição do CRBM-1.  

Microrregião é o agrupamento de municípios limítrofes e, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, dispomos das seguintes informações a respeito das 

microrregiões que compõem os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Mato 

Grosso do Sul (Figura 1): 

Estado Nº de Municípios Nº de Microrregiões 

Espírito Santo 78 13 

Mato Grosso do Sul 78 11 

Paraná 399 39 

Rio de Janeiro 92 18 

São Paulo 645 63 
Figura 1: quantidade de municípios e microrregiões pertencentes aos Estados que compõem a jurisdição do 

CRBM-1. 

A fiscalização do CRBM-1, composta por seis fiscais biomédicos, sendo cinco deles 

responsáveis pelas atividades de diligências externas, visitou 2823 estabelecimentos (registrados e 

não registrados no CRBM-1) e emitiu 4440 termos de visita, em 2014. 

Nas figuras 2, 3, 4, 5 e 6 destacam-se as microrregiões fiscalizadas pelo CRBM-1 em 2014.  

 



Figura 2: destaque dos municípios localizados no Espírito Santo onde houve diligência fiscalizatória do CRBM-

1 em 2014. 

 

Figura 3: em destaque as microrregiões do Estado do Mato Grosso do Sul fiscalizadas em 2014. 

 



Figura 4: em destaque as microrregiões do Estado do Paraná fiscalizadas em 2014. 

 

 

Figura 5: em destaque as microrregiões do Estado do Rio de Janeiro fiscalizadas em 2014. 

 

 

Figura 6: em destaque as microrregiões do Estado de São Paulo fiscalizadas em 2014. 

 



Na Figura 7 encontram-se os dados referentes aos estabelecimentos registrados no CRBM-

1 e fiscalizados no período de janeiro a dezembro de 2014 bem como a quantidade de termos 

emitidos pelo departamento de fiscalização. Cerca de 60% dos estabelecimentos registrados no 

CRBM-1 foram fiscalizados nesse período. 

Estados Nº de PJs 
registradas 
no CRBM-1  
 

Nº de 
Termos de 
visita PJ  
 

Nº de 
Termos de 
Visita PF 

Nº de Autos 
Constatação/
Notificação  
 

Nº de 
Autos de 
Infração  
 

ES 57 35 16 8  - 

MS 71 24 59 17  - 

PR 254 131 277 50 7 

RJ 69 48 19 16 2 

SP 1428 894 2937 480 24 

TOTAL  1879 1132 3308 571 33 
Figura 7: dados obtidos pelo departamento de fiscalização do CRBM-1 no período de janeiro a dezembro de 

2014 (PJ: pessoa jurídica; PF: pessoa física).  

Ao constatarem situações que caracterizam irregularidade profissional os fiscais do CRBM-1 

emitem Autos de Constatação/Notificação e/ou de Infração. 

Auto de Constatação e de Notificação: documento emitido pelo fiscal do CRBM-1 no qual 

consta a irregularidade do profissional e/ou do estabelecimento. Se o biomédico e/ou o 

estabelecimento receber esse tipo de Auto, deverá providenciar a regularização junto ao CRBM-1 

no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias. 

O índice das irregularidades encontradas pela fiscalização do CRBM-1 durante o ano de 

2014 pode ser observado na Figura 8: 

 

Figura 8: percentual aproximado das irregularidades constatadas pelo Departamento de Fiscalização do 

CRBM-1 no período de janeiro a dezembro de 2014. 
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Auto de Infração: documento emitido pelo fiscal ao constatar que o profissional e/ou 

estabelecimento não atendeu à solicitação feita no auto de constatação e notificação ou ainda 

quando constatada a permanência da irregularidade (reincidência). Neste documento consta 

aplicação de multa punitiva. 

Dentre as infrações aplicadas pelo departamento de fiscalização do CRBM-1 em 2014 

temos os índices apresentados na Figura 9. 

 

Figura 9: percentual dos Autos de Infração emitidos pelo Departamento de Fiscalização do CRBM-1 em 2014. 

 

Em relação às denúncias recebidas no Departamento de Fiscalização do CRBM-1, em 2014, 

os dados são apresentados na Figura 10. Em geral os denunciantes optam pela não formalização de 

seus relatos por sentirem-se ameaçados em relação ao emprego. Mesmo assim os fiscais do CRBM-

1 realizam diligência no local e verificam a procedência ou não da denúncia, tratando o caso como 

rotina.    

Denúncias Quantidade 

Atividade Profissional (ausência de registro,  

habilitação/área de atuação, anotação de 

responsabilidade técnica) 

11 

Encaminhadas à Comissão de Ética Profissional 

(inclusive casos que não atenderam às 

notificações do Depto. Fiscalização) 

14 (12 casos com instauração de processo 

ético) 
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Encaminhadas à Vigilância Sanitária 02 (processos éticos com suspensão de 

registro PJ e PF) 

Encaminhadas à Delegacia Polícia/Ministério 

Público 

02 

Encaminhadas ao SINBIESP 04 

Encaminhadas a outro Conselho Fiscalizador 03 

Figura 10: quantidade e tipos de denúncias registradas no Departamento de Fiscalização em 2014. 


