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                                                          DELIBERAÇÃO Nº 11/2010  

Dispõe sobre parâmetros para a fixação do valor da multa 
aplicada em Processo de Fiscalização, prevista pelo Art. 24, 
parágrafo único, da Lei n°3.820/60, com as alterações 
introduzidas pela Lei n°5.724/71.  

O CRF-MG - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, por seu Plenário, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

3.820, de 11 de novembro de 1960, e  

Considerando que a Lei Federal n°6.839/80, em seu Art.1°, dispõe que as 

empresas devem providenciar seu registro e anotação do profissional legalmente 

habilitado, delas encarregados, obrigatoriamente, nas Entidades competentes para a 

fiscalização do exercício da respectiva profissão, em razão da atividade básica ou em 

relação àquelas pela qual presta serviços a terceiros; 

Considerando que o Art. 15, da Lei n°5.991/73 estabelece que as 

farmácias e drogarias estão obrigadas a manter profissional farmacêutico para prestar 

efetiva assistência farmacêutica durante todo o horário de funcionamento do 

estabelecimento, seja pelo titular, seja pelo substituto; 

Considerando que compete ao Conselho Regional de Farmácia de Minas 

Gerais, nos termos da Lei Federal n°3.820, de 11 de novembro de 1.960, Art. 10, 

alínea ‘c’, e do Regimento Interno desta Autarquia de 17 de abril de 2009, Art.2°, IV, 

fiscalizar o exercício da profissão farmacêutica, impedindo e punindo as infrações à lei, 

bem como enviando relatórios documentados às autoridades competentes sobre os 

fatos que apurarem cuja solução não seja de sua alçada; 

Considerando que a Lei Federal n°3.820, de 11 de novembro de 1.960, 

estabelece em seu Art.24, parágrafo único, com as alterações introduzidas pela Lei 

Federal n°5.724/71, que os Conselhos Regionais de Farmácia deverão aplicar a multa 
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de 1(um) a 3(três) salários mínimos, que serão elevados ao dobro em caso de 

reincidência, caso constatada infração ao disposto no caput do mencionado artigo; 

Considerando as disposições previstas pela Resolução n°258, de 24 de 

fevereiro de 1.994, do Conselho Federal de Farmácia, que trata do Regulamento do 

Processo Administrativo Fiscal dos Conselhos Regionais de Farmácia de Minas Gerais; 

Considerando o disposto na Resolução n°522, de 16 de dezembro de 

2009, do Conselho Federal de Farmácia, que estabelece em seu Anexo I, Art. 22, que 

os Conselhos Regionais poderão autuar o estabelecimento farmacêutico que no 

momento da visita de fiscalização esteja em atividade sem a presença de farmacêutico, 

obedecendo critérios pré-estabelecidos pela Diretoria do Conselho Regional e 

aprovado pelo seu Plenário; 

Considerando a necessidade de se estabelecer parâmetros para a fixação 

da multa aplicada em virtude de infração ao disposto no Art. 24, caput, da Lei 

n°3.820/60, nos exatos limites estabelecidos pelo parágrafo único do mencionado 

artigo, e em consonância com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade;  

RESOLVE:  

Art. 1º - Constatada a infração prevista no Art. 24, da Lei Federal n°3.820, de 11 de 

novembro de 1.960, após Processo Administrativo em que seja assegurado ao Autuado 

o Contraditório e a Ampla Defesa, será aplicada a multa prevista no parágrafo único do 

artigo mencionado, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°5.724/71, de 

1(um) a 3(três) salários mínimos, respeitando-se a seguinte gradação: 

I – Nos casos em que for constatada a ausência de registro do estabelecimento 

farmacêutico nos quadros do Conselho Regional de Farmácia de Minas e, ainda, a 

ausência de profissional farmacêutico devidamente inscrito e registrado perante esta 

Autarquia para assumir a responsabilidade técnica pelo estabelecimento, será aplicada 

a multa no valor de 3(três) salários mínimos; 
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II - Nos casos em que for constatada em estabelecimento farmacêutico devidamente 

registrado nesta Autarquia a inexistência de profissional farmacêutico inscrito e 

registrado no CRF/MG para assumir a responsabilidade técnica pelo estabelecimento, 

será aplicada a multa de 3(três) salários mínimos; 

III - Nos casos em que for constatado o funcionamento do estabelecimento registrado 

no CRF/MG fora do horário declarado a esta Autarquia e sem a presença do 

profissional farmacêutico registrado como Responsável Técnico pelo estabelecimento, 

será aplicada a multa no valor de 2(dois) salários mínimos; 

 IV - Nos casos em que for constatada, no momento da fiscalização, a ausência do 

profissional farmacêutico registrado junto a esta Autarquia como responsável técnico 

para prestar a efetiva assistência farmacêutica em estabelecimento farmacêutico 

devidamente registrado no CRF/MG, será aplicada multa no valor de 1(um) salário 

mínimo; 

Parágrafo único – Constatada a reincidência, nos termos do disposto no parágrafo 

único do Art. 24 da Lei n°3.820/60, e de acordo com o disposto no Art. 8°, parágrafo 

único, da Resolução n°258, de 24 de fevereiro de 1.994, do Conselho Federal de 

Farmácia, a multa aplicada conforme incisos I a IV deste artigo será elevada ao dobro. 

Art. 2° - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação e revoga as 

disposições anteriores em contrário.  

Sala Professor Lauro Mello Vieira, em 22 de outubro de 2010.  

                                                          

                                                

                              Farm. BENÍCIO MACHADO DE FARIA 

                                            Presidente do CRFMG  


