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DECRETO n° 3958/2022, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. 

“Regulamenta a Lei Municipal n.º 1209/2001, que dispõe sobre o horário de 

funcionamento de farmácias e drogarias no Município de Iracemápolis e dá outras 

providências.” 

 NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita de Iracemápolis, Estado 

de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

Considerando que a Constituição Federal em seu art. 30, inciso I confere aos Municípios 

competência para legislar sobre assuntos de interesse local, lhe atribuindo autonomia para 

regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais 

válidas; 

Considerando a Lei Municipal n.º 1209 de 2001 que dispõe sobre o horário de 

funcionamento de farmácias e drogarias no Município de Iracemápolis e dá outras 

providências; 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica designado à Secretaria Municipal de Saúde a atribuição de elaborar e aprovar,  

as escalas de plantão das farmácias e drogarias do Município, a serem observadas 

mensalmente. 

Art. 2º Será compreendido o plantão previsto na Lei Municipal n.º 1209 de 2001, o 

horário entre as 22h e às 07h. 

Parágrafo único: Caberá aos proprietários dos estabelecimentos exporem escala do 

plantão, com o número do telefone do sobreaviso e a exigência do receituário médico para 

obtenção do medicamento. 

Art.3º O plantão destina-se somente para venda de medicamentos, portanto é obrigatória 

a apresentação do Receituário Médico. 

Art. 4º Caberá à Administração Municipal divulgar a escala dos plantões das farmácias e 

fiscalizar o cumprimento da lei. 

Art. 5º A não obediência da escala de plantão sujeitará as penas do artigo 5º, parágrafos 

1º e 2º da Lei Municipal n.º 1209/2001. 

Art. 6º As atividades previstas neste Decreto serão fiscalizadas e autuadas pela 

Coordenadoria de Tributos da Prefeitura Municipal. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto 

n.º 1.157 de 23 de Julho de 2001. 

Iracemápolis, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

 


