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PARECER CLJR- 04012018, de .25 de junho de 2018.

Projeto de Lei n° 045/18

sobre o horário de funcionamento e institui o serviço de plantão 24
das farmácias e drogarias no Município de Ubá e dá outras

Senhora Presidente:

1°)Através da Mensagem n° 03 I, de 18 de junho de 2018, o Senhor Prefeito de Ubá encaminha para tramitação
e votação nesta Casa o Projeto de Lei em referência que "Dispõe sobre o horário de funcionamento e institui o
serviço de plantão 24 horas das farmácias e drogarias no Município de Ubá e dá outras providências".

2°) A matéria em tela visa atender à reivindicação dos proprietários de farmácias e drogarias e também da
Associação Comercial e Industrial de Ubá e se destina a normatizar o funcionamento de farmácias, que, com o atual
silêncio da lei e horário livre, está ocasionando lacuna no atendimento e prejuízos para a população. De acordo com a
Lei Federal 5.99 L de 17 de dezembro de 1973 que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, lnsumos Farmacêuticos e Correlativos, estabelece, em ser art. 56, que As farmácia e drogarias são
obrigadas a prestarem plantão, pelo sistema de rodízio, para atendimento ininterrupto à comunidade, consoante normas
a serem baixadas pelos Estados, Distritos Federal, Territórios e Municípios. De acordo com entendimento do STF,
compete aos municípios, através de lei própria, a fixação de horários de funcionamento das farmácias e drogarias, o que
se pretende com a presente norrnatização da matéria.

30) A matéria se enquadra na legislação vigente.

Assim sendo, somos de parecer favorável à aprovação da presente matéria.

É o que nos parece, S.M.J.
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