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CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU- MA
CNPJ: 11.045.689/0001-97

Projeto de Lei n° 015#019 -Poder Legislativo

Disciplina o horalo de funcionamento e institui o servigo de
plantao de atendimento das famdeias e drogarias no Municipio
de Cururupu, Estado do Malanhao.

A Prefeita  Municipal  de  Curtlrupu-MA,  faz saber a  Camara  MunicjprL
aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.   10   -   Fica   autorizado   o   funcionamento   das   farmdeias   e   drogarias,
estabelecidas neste Municipio de Cururupu-MA, mos seguintes dias e horalos:

I -De segunda a sexta-feira: das 07h (sete horas) ds l9h (dezenove horas), com
tolerincia ate ds 19h30min (dezenove horas e trinta minutos);

H -Aos sfbados: das 07h (sete horas) ds 12h (doze horas), com tolerancia ate as
12h30min (doze horas e trinta minutos);

Pafagrafo iinico - Nos domingos e feriados (inclusive os que coincidirem com os
sabadus), funcionarao somente os estabelecimentus farmaceuticos plantonistas.

Art.   2°   -   Fica   instituido   o   funcionamento   em   regime   de   plant5o,   com
atendimento ininterrupto a comunidade pelo sistema de rodizio.

Art. 30 - As farmacias e drogarias estabelecidas no Municipio de Cururupu, que
integrarem o sistema de redizio previsto no art. 2° desta lei, funcionarao em regime de planfao de
atendinento mos seguintes horirios :

I -das 19h (dezenove horas) ds 23h (vinte e tr6s horas) de segunda a sexta-feira;
H -das 12h (doze horas) ds 23h (vinte e tres horas) aos sal]ados;
Ill -das 07h (sete horas) ds 23h (vinte e tres horas) aus demingos e fchados.

§  1°  No  intervalo  das  23h (vinte  e  tres)  ds  07h  (sete  horas),  a  famfcia  ou
drogaria que estiver de plantao devera garantir a permanchcia do responsavel pelo atendimento, no
pr6prio estabelecimento, onde podera ser localizado para atendimento.

§ 2° No caso de abertura de novas farmacias, as mesmas estarao obrigadas ao
cumprimento do rodirio de plant5o.

§  30  As  Farmdeids  e  Drogarias  do  Municipio  de  Cururupu  que  optem  pela
rendncia  da  escala  de  rodizio  deverao  comunicar  via  oficio  a  Vigilfrocia  Sanifaria  Municipal,
ficando  esta  impossfohitada  de  retomo  ao  rodizio  no  ano  vigente,  sendo  esta  autorizada  a
funcionar mos horalus assim previstos no Art.1°.
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Art.  40  -  0  Planfao  das  Farmdeias  see  realizado  por  02  (duas)  farmdeias,
obedecendo a escala de rodizio Municipal que devefa ser elaborada anualmente, ate o cia 15 de
dezembro, pela Vigilancia Sanitdria Municipal em comum acordo com as farmacias.

Art. 5° - As farmacias e drogarias do Municipio de Curunipu fican obrigadas a
manter, em local visive], a relapao das fanacias integrantes do servi?o de plantao de atendjmento,
ben como seus respeetivos enderegos e telefones.

Art. 60 - Constitui infrapao fechar ou abrir firnfacia ou drogaria em desacordo
com os horinos estabelecidos nesta Lei ou, ainda, deixar de funcionar em dia de escala ou nao
atender ao plantao para o qual esteja designnda, salvo esta que apresente oficio com justificativas,
sendo este deferido ou indeferido pela VIgilfncia Sanitdria Munieipal.

Art.  7°  -  Todos  os  cidadfros  sao  partes  legitimas  para  oferecer  dendncia  de
inobservfrocia desta Lei.

Art.  80  -  A  inobservancia  das  obrigap5es  e  deveres  estabelecidos  nesta  Lei
sujeitara o infrator ds seguintes san96es:

I - descumprimento, multa de 50 (cinquenta) UFM;
11 - na reincidencia, multa de 100 (cem) UFM;
Ill -cassapao do Alvari de Localizap5o por meio de decreto Municipal.

Art.  9°  -  0  infrator  sera  notificado  do  auto  de  infrapao  que  especificara  a
infragao cometida, ben como a sangao em que esfa incurso.

Art. loo - 0 auto de infrap5o sera laVIado na sede da repartigao competente ou
no local em que for verificada a infrapao, pela autoridade fiscal que a houver constatado, devendo
conter:

I - none do infrator;
11 - local, data e hora da lavIatura da infrag5o;
Ill  -  descrigfo  da  infrap5o  e  meng5o  do  diapositivo  legal  ou  regulamentar

transgredido;
IV - penalidade a -que esta sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que

autoriza a sun imposigfro;
V - assinatura do autuado ou, na sun ausencia ou recusa, de duas testemunhas,

ben como da autoridade autuante; e,
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VI - prazo para interposigfro de recurso ou pagamento da multa, quando cabivel.

Art. 110 -0 infrator sera notificado para ci6ncia ou auto de infragao:
I - pessoalmente, quando presente a lavratura do mesmo;
11 - pelo  correio,  com aviso de recebimento,  quando  ausente no momento da

lavratura; e,
Ill - per edital, se estiver em ]L]gar incefto ou nao sabido.

§ 1° Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar ci6ncia, essa
circunstfincia devera ser mencionada expressamente no auto de infrapao.

§ 2° 0 edital referido no Ill deste artigo sera publicado em tinica vez no 6rgao
oficial de imprensa, considerando-se efetivada a notificapao 05 (cinco) dias ap6s a publicapao.

Art. 12° - Aos infratores assists o direito de apresentar defesa escrita no prazo de
10 (dez) dias, a contar da ciencia da notificagao, atraves de requerimento dirigido ao Secretino
Municipal de Finangas, protocolado na Segao de Protocolo da Prefeitura Municipal.

Art. 13° - As multas deverao ser pagas pelo infrator no prazo de
10 (dez) dias, a contar da ci6ncia da notificagao ou do indeferimento da defesa.

Paragrafo inico - Findo o prazo estabelecido no C`caput", sem o paganento da
multa, sera determinada a inscrigao do d6bito em divida ativa do Munjcfpjo.

Art.  14°  -  A  fiscalizapao  do  disposto  nesta  lei  ficara  a  cargo  dos  Fiscais  de
Tributos, lotados na Secretaria de Finangas, os quals terao competencia para a lavIatura dos autos
de  infrag6es  cabiveis  e  demais  documentos  que  se  fagam  necessinos  ao  regular  exercicio  da
fungao.

Art.  15° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as
disposig6es em contrato.

Plenario  "Italino  Pines  Rodrigues",  da  Casa  Legislativa  "Cesar Ronaldo
Santos Machado", em 04 de setembro de 2019.
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Vereador
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