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DELIBERAÇÃO Nº 170/14 

 
 

EMENTA: Estabelece parâmetros quanto ao valor da 
multa a ser aplicada aos estabelecimentos que estejam 
em atividade de maneira ilegal ou irregularmente. 

 
 
 

O Conselho Regional de Farmácia  do Estado de Mato Grosso - CRF/ 
MT, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a letra “d”, do Art. 10, da Lei n° 
3.820, de 11 de novembro de 1960, bem como inciso X do artigo 2º e artigo 9º inciso VIII, 
ambos do Regimento Interno do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso e de 
acordo com aprovação do Plenário, em Sessão Extraordinária realizada em 15 de Dezembro 
de 2014;  

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº. 5.724, de 26 de outubro de 1971, que atualiza o 
valor das multas previstas na Lei nº. 3.820/60; 

CONSIDERANDO a Resolução n.º 566, de 06 de Dezembro de 2012  do Conselho Federal 
de Farmácia, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal no âmbito dos Conselhos 
Federal e Regionais de Farmácia;  

CONSIDERANDO a Resolução n.º 600, de 25 de Julho de 2014, do Conselho Federal de 
Farmácia que prevê sobre a necessidade de normatização quanto à graduação das 
penalidades de multas decorrentes de autos de infração; 

CONSIDERANDO os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na graduação da 
pena;  

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de disciplinar a matéria, visando preservar o 
princípio da igualdade previsto no artigo 5.º, caput, da Constituição Federal e demais 
disposições constitucionais atinentes à Administração Pública; 

DELIBERA   

 
Artigo 1º – Será aplicada multa aos infratores do artigo 24 da Lei n.º 3.820/60, cujo valor da 
penalidade será de acordo com o motivo constatado no ato da Fiscalização. 
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Artigo 2.º – Aos que não comprovarem assistência de profissional farmacêutico presente 
durante todo o horário de funcionamento a penalidade será a seguinte: 
 
I. 01 (um) salário mínimo nacional vigente, no caso de 1.ª infração; 
II. 02 (dois) salários mínimos nacionais vigentes, a partir da 2.ª infração. 
 
Artigo 3.º – Aos que não comprovarem assistência de profissional farmacêutico habilitado 
com responsabilidade técnica anotada junto ao CRF/MT a penalidade será de multa 03 (três) 
salários mínimos nacionais vigentes, considerando-se a gravidade da infração. 
 
Parágrafo único - aplica-se a mesma penalidade nos casos em que não houver a 
regularização do estabelecimento que esteja em atividade com assistência parcial ou ilegal e 
no qual não houve regularização pelo autuado no prazo, se previsto em lei, de 30 (trinta) 
dias de forma contínua até a efetiva regularização. 
 
Artigo 4.º – Aos que não possuírem registro junto ao CRF/MT a penalidade será multa de 03 
(três) salários mínimos nacionais vigentes, considerando-se a gravidade da infração. 
 
Artigo 5.º No caso de infratores reincidentes a multa será equivalente ao dobro da última 
aplicada transitada em julgado, limitada a 06 (seis) salários mínimos nacionais vigentes. 
 
Parágrafo único - A reincidência configura-se quando o auto de infração lavrado tratar 
da mesma irregularidade discutida em processo administrativo fiscal transitado em 
julgado nos últimos 05 (cinco) anos. 
 
 
Artigo 6.º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
Cuiabá-MT, 15 de Dezembro de 2014. 

 

                 
ALEXANDRE HENRIQUE MAGALHÃES  
       PRESIDENTE DO CRF/MT 
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TABELA AUXILIAR DE REFERÊNCIA QUANTO AO VALOR DAS M ULTAS A SEREM 

APLICADAS ÀS EMPRESAS INFRATORAS  
 
 
 

 
IRREGULARIDADE PENALIDADE  

AUSÊNCIA DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO               
(DIRETOR/ASSISTENTE/SUBSTITUTO) 

1.ª INFRAÇÃO: 01 SALÁRIO 
MÍNIMO NACIONAL VIGENTE 
 
A PARTIR DA 2.ª INFRAÇÃO: 02 
SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS 
VIGENTES 

SEM FARMACÊUTICO ANOTADO NO CRF/MT 
(APÓS BAIXA DE RT/SEM FARMACÊUTICO APÓS O 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DECLARADO/SEM 
CONTRATAR ASSISTENTE/SUBSTITUTO( nos casos de licença) 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 
NACIONAIS VIGENTES 

SEM REGISTRO DE FIRMA JUNTO AO CRF/MT 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 
NACIONAIS VIGENTES 

 


