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-: LEI COMPLEMENTAR Nº. 007/19 :- 
 
 

Dispõe sobre: Regulamentação de plantão de farmácias e/ou drogarias 
estabelecidas no Município de Pirapozinho – SP., e dá outras providências. 

 
ORLANDO PADOVAN, Prefeito Municipal de Pirapozinho, Estado de São Paulo, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor; Faz saber que a Câmara Municipal de 
Pirapozinho aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: 

    
   Art. 1º. Sem prejuízo do cumprimento da Legislação Federal que rege 
a matéria e especialmente das normas de direito do trabalho, as farmácias e/ou 
drogarias ficam obrigadas ao funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 
08h00min às 18h00mim e aos sábados das 08h00min às 12h00min. 
 
   Art. 2º. Após as 18h00min, de segunda a sexta feira; das 12h00min 
dos sábados e das 08h00min as 22h00min dos domingos e feriados, 03 (três) 
farmácias e/ou drogarias deverão funcionar em regime de plantão, obedecendo a 
escala rotativa. 
 
   § 1º. O regime de plantão previsto no “caput” do presente artigo, será 
realizado em escala de rodízio, elaborado pelo Município, com critério de 
rotatividade entre todas as farmácias e/ou drogarias, de acordo com a setorização 
de cada estabelecimento, sendo que referido plantão deverá estar registrado no 
Alvará de Funcionamento. 
 
   § 2º. Mesmo com o fechamento as 22h00min, as farmácias e/ou 
drogarias em regime de plantão deverão disponibilizar número de telefone para 
atendimento emergencial da população, entre as 22h00 min e 08h00min do dia 
subseqüente. 
 
   Art. 3º. Todas as farmácias e/ou drogarias deverão manter afixado em 
local externo visível, placa e/ou outro dispositivo, informando a população sobre 
aqueles que se encontram de plantão, bem como o número do telefone para 
atendimento emergencial, após as 22h00min. 
 
   Art. 4º. O não atendimento devidamente comprovado, referente aos §s 
1º e 2º, do art. 2º e art. 3º, da presente Lei Complementar, acarretará as farmácias 
e/ou drogarias as seguintes penalidades: 
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   I – Advertência; 
 
   II – Multa diária no valor de 1000 (mil) UFM (Unidade Fiscal do 
Município). 
 
  Art. 5º. Serão utilizados todos os meios possíveis para divulgação dos 
plantões previstos nesta Lei Complementar, pelas farmácias e /ou drogarias junto 
aos estabelecimentos públicos de saúde e outros próprios da municipalidade. 
 
   Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as Leis Municipais nºs 2.061/91, 2448/95, 2.469/95, 2.535/95 e 
4.094/14. 

 
 

      
PM – Pirapozinho, 31 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

ORLANDO PADOVAN 
PREFEITO 
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