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PROJETO DE LEI N° 04/2021, de 25 de julho de 2021

Institui o plantâo de atendimento vinte e 
quatre horas pelas farmâcias e drogarias no 
municipio de Roseira e dâ outras providências.

Art. 1° Os serviços de farmâcias e drogarias estabelecidas no municipio de Roseira 
passam a ser considerados serviços essenciais, restando autorizado o funcionamento 
ininterrupto, inclusive em fins de semana e feriados, ficando instituido o régime de 
plantâo, pelo sistema de rodizio dos estabelecimentos.

Art. 2° A fim de assegurar o atendimento necessârio à populaçào quanto à aquisiçào de 
medicamentos de emergência, sera instituido mediante Decreto Municipal o sistema de 
plantâo das farmâcias e drogarias do municipio de Roseira e entâo estabelecerâ o 
horârio de plantâo, em atendimento ao art. 56 da Lei Fédéral n°. 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973.

§ 1°. Todas as farmâcias do municipio de Roseira integradas ao sistema ficam obrigadas 
a divulgar a Farmâcia Plantâo, mediante plaça contendo nome, endereço e telefone, que 
serâ afixada em local de fâcil visualizaçâo.

§ 2°. O plantâo, em horârio a ser defmido pelo municipio, serâ realizado em observância 
ao sistema de rodizio, nos termos do art. 56 da Lei Fédéral n°. 5.991, de 17 de dezembro 
de 1973, e serâ regulamentado por decreto.

Art. 3° Constitui infraçâo, para a farmâcia ou drogaria, deixar de funcionar em dia de 
escala ou nâo atender ao plantâo para o quai esteja designada, a quai serâ regulamentado 
por Lei de autoria do Executivo Municipal.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogando as disposiçôes em 
contrârio.

Câmara Municipal de Roseira

Roseira, 25 de julho de 2021.

A P R O V A D O

D IS C U S S Â O  Ü N IC A

VO TO S FAVORÂVEIS 0 4 V e re a d o r  lj(u |fj3e iÉ rique  R a m o s

v rv rn .q  r .n m - R A  ° 3
A u to r  d o  P ro je to  d e  L e i

DATA *3 / ( f l  l SO jJ  

PRFSIDFNTF

Maria C ec ilia  dos Santos D uque  
Présidente da Câmara

mailto:cmroseira@camararoseira.sp.gov.br


Rua Dom Epaminondas, n° 08 -  Centro -  Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-000 -  Roseira -  Estado de Sâo Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA

Prezados Senhores, Nobres Vereadores

Elonra-me cumprimentar aos nobres pares dessa colenda Câmara de Vereadores, 

no ensejo de apresentar Projeto de Lei Ordinâria de minha autoria, o quai “Institui o 

plantâo de atendimento vinte e quatro horas pelas farmâcias e drogarias no municipio de 

Roseira e dâ outras providências.”

E de competência dos municipios legislar sobre o horârio de funcionamento do 

comércio, jâ que se trata de assunto de interesse local, sendo aplicâvel o disposto no 

artigo 30, inciso I, da Constituiçâo Fédéral. A présente proposiçâo dispôe sobre o 

instituido pela Lei Fédéral n.° 5.991/1973, especialmente, em seu artigo 56, o quai 

détermina a obrigatoriedade das farmâcias e drogarias atenderem em régime de plantâo, 

pelo sistema de rodizio, de forma ininterrupta à comunidade, consoantes normas a 

serem baixadas pelos municipios.

Assim, a norma fédéral prevê a obrigatoriedade ao régime de plantâo, na forma 

estabelecida pela legislaçâo local, de modo que a présente Lei apenas faz cumprir a 

norma de hierarquia superior. Tal regulamento objetiva instituir o sistema de plantâo 

para abertura de tais estabelecimentos nos horârios notumos, todos os dias, sâbados, 

domingos e feriados, sendo uma norma de ordem püblica, visando garantir o interesse 

da coletividade, para um atendimento minimo por este serviço essencial.

A implantaçâo do plantâo, pelo sistema de rodizio, é justa, pois estabelece uma 

altemância entre todos os estabelecimentos que atuam neste ramo de atividade, devendo 

haver pelo menos uma farmâcia ou drogaria aberta no âmbito do municipio de Roseira. 

Tal situaçâo beneficiarâ diretamente a populaçâo, a quai terâ acesso rapidamente, a 

informaçâo de quai estabelecimento estarâ de plantâo, podendo recorrer de forma célere 

e segura.

No horârio das 19h às 8h funcionarâ o sistema de plantâo, todos os dias, 

domingos e feriados, de acordo com escala a ser elaborada pela Prefeitura Municipal, 

semestralmente. Caso nâo haja apresentaçâo da pertinente escala, esta serâ determinada

Câmara Municipal de Roseira

mailto:cmroseira@camararoseira.sp.gov.br


Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, n° 08 -  Centro -  Tel.: (12) 3646-2328/2888 

CEP 12.580-000 -  Roseira -  Estado de Sâo Paulo
cmroseira@camararoseira.sp.gov.br

pela Secretaria Municipal de Saüde, a quai cientificarâ os estabelecimentos para 

cumprimento.

O entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade do municipio regular o 

horârio de funcionamento do comércio local é tâo substancial que se consolidou na 

Sümula n.° 419 do Supremo Tribunal Fédéral.

Assim sendo, reiterando a relevância do tema, encareço a sensibilidade das 

Senhoras Vereadoras e dos Senhores Vereadores na aprovaçào do présente Projeto de 

Lei por ser medida urgente, para inauguraçâo do sistema de plantào, visando atender as 

necessidades da populaçào roseirense.

Roseira, 25 de julho de 2021.

Vereador L que Ramos

Autor do Projeto de Lei
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