
PREFEITURA MUMIClPAL
DE CARAZlNKO

Of. nO220/10 - GPC

Carazínho Para TodDS
Carazinho, 24 de setembro de 2010.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Gilnei Jarré,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO125/10.

Senhor Presidente:

. Pelo presente encaminhamos a .essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

125/10, desta data, o qual Altera denominação de Cargo em Comissão e revoga a Lei Munici-

pal n° 6735/08, para apreciação sob Regime de Urgência.

ExposiCão de Motivos:

CÃIIAAA MUNICIPAL DE CARAlINKO
PIlOTOCOlO GERAL

No.J.~

Justificamos a alteração do cargo de Coordenador em Fiscalização Far-

macêutica para Diretor de Farmácia, em função de havia a exigênciil de Curso Superior em

Farmácia, com registro definitivo no respectivo Conselho Profissional, concentrando apenas a

poucos profissionais o exercicio da função e com a alteração abre a possibilidade de mais peso

soas desempenhar a função, inclusive com formação idêntica, ou mais graduada.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N.o 125, DE 24 DE SETEMBRO DE 2010.

Altera denominação de Cargo em Comissão
e revoga a Lei Municipal n° 6735/08.

Art. 1° Altera a denominação do cargo de Coordenador em Fiscalização
Farmacêutica, para Diretor de Farmácia.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo são as
seguintes: coordenar todas as atividades de supervisão e ações de fiscalização que
sirvam para prevenir, diminuir ou eliminar riscos a saúde. de intervir em problemas sa-
nitários decorrentes da produção. distribuição e comércio de bens e serviços farma-
cêuticos, da prestação de serviços de estabelecimentos de saúde, das ações e servi-
ços de vigilãncia sanitária em drogarias, farmácias, laboratórios, distribuidoras de me-
dicamentos, indústrias de medicamentos, distribuidoras de cosméticos e saneantes,
indústrias de cosméticos e saneantes, ervanárias, emitir pareceres técnicos. recebi-
mento e correção de balanços Balanço de Medicamentos Psicoativos, fornecer taloná-
rio de notificação de receita A (Entorpecentes) para profissionais cadastrados e habili-
tados e demais ações de vigilãncia sanitária da área de fiscalização farmacêutica ou
que necessitem ser realizadas.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão á conta de dotações
orçamentárias próprias

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Revogadas as disposições em contrário, em especial, a Lei Muni-
cipal n° 6.735, de 29 de janeiro de 2008.

Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2010.
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