
Protocolo n°: 26388 
Em: 24/04/2019 -15:04:10

(X) Projeto de LeioM^

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: ABAIXO

♦rojeto DE LEI N°

“Dispõe sobre a afixação de listagem de medicamentos proibidos, interditados e 
suspensos nas farmácias e drogarias".

Art. 1o Esta Lei obriga que as farmácias e drogarias mantenham afixada em 
locais de fácil visibilidade listagem dos medicamentos proibidos, interditados e 
suspensos pelo órgão regulador federal, contendo a numeração do lote quando 
necessário para sua exata identificação.

Parágrafo único. Esta listagem deverá ser atualizada em até trinta dias após a 
atualização do órgão regulador federal.

£t. 2o Pelo descumprimento da presente Lei serão aplicadas penalidades regulamentadas pelo 
Executivo.

Art. 3o Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.

Janete Ross de Oliveira 
Vereadora PSB

JUSTIFICATIVA:

Com esta proposta tornamos obrigatória a afixação, em farmácias e outros 
estabelecimentos que comercializem remédios, de expor a relação contendo os 
nomes dos medicamentos proibidos e retirados de circulação pelo Ministério da 
Saúde.
Embora singelo, tal projeto tem caráter educativo e, principalmente, inibidor



de práticas condenáveis resultantes da venda de medicamento já retirado do 
mercado - por desconhecimento do consumidor e de má-fé do comerciante.

Desse modo, solicito o apoio dos ilustres para aprovação dessa proposição de grande relevância e 
alcance social.

Carazinho 24, de abril de 2019.

Janete Ross de Oliveira 
Vereadora PSB

Sala Antônio Libório Servian, em 24 de abril de 2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente

N°: Hora:



rtSLATiVO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Página 1 de 3

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
090/2019

Matéria: PLL 031/2019
Ementa: DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO DE 
LISTAGEM DE MEDICAMENTOS PROIBIDOS, 
INTERDITADOS SUSPENSOS. 
RESPONSABILIDADE DAS FARMÁCIAS E 
DROGARIAS. PUBLICIDADE. DIREITO Á 
SAÚDE. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

E

W Trata-se de pedido encaminhado pela comissão processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em 
seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 031, de 24 de 
abril de 2019, de autoria de vereadora, que dispõe sobre a afixação de listagem de 
medicamentos proibidos, interditados e suspensos nas farmácias e drogarias.

Os motivos foram devidamente apresentados.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A proposição dispõe sobre a obrigação de divulgação - pelas 
farmácias e drogarias - de listagem com os medicamentos proibidos, interditados e 
suspensos pelo órgão regulador federa!.

A competência material é do Município de Carazinho, por
envolver nítido interesse local1.m

Além disso, é competência concorrente da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios legislar sobre a defesa da saúde. (Vide art. 23, 
XII, da CRFB).

A propositura não trata de matéria de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, a qual está ligada à criação de cargos, funções e regime 
jurídico dos servidores públicos, bem como, à criação, estruturação e atribuições de 
secretarias e órgãos da administração pública, conforme consta na Constituição da 
República Federativa do Brasil e, por simetria, na Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul e na Lei Orgânica do Município de Carazinho - LOM2.

CF/88. Art. 30 Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]
LOM. Art. 18 - Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias 
de competência do Município, especialmente sobre: [...]
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local.
2 (CRFB): Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 
Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente
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Desta forma, não se verifica nenhuma das hipóteses de 
reserva legislativa do Prefeito Municipal, podendo o processo legislativo ser iniciado 
por vereador.

No mérito, o Projeto de Lei, de iniciativa parlamentar, tem por 
escopo obrigar as farmácias e drogarias a divulgar aos munícipes a listagem de 
medicamentos proibidos, interditados e suspensos pelo órgão regulador federal. 
Destarte, é notório que a publicidade em questão tem a finalidade zelar pela saúde 
da população3, através da mais ampla informação.

da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade 
e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 18, de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional n° 18. de 
1998)
§ 2o A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco 
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
(CERGS): Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.° 67, de 17/06/14)
II - disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta ou autárquica;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, e reforma ou transferência de militares para a inatividade;
c) organização da Defensoria Pública do Estado;
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.
(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, 
prémios ou subvenções.
5 (CRFB): Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
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POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLL n. 031/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 29 de abril de 2019.

/

Mateus h 
Assessor Jurídico^jçiJVfesa Diretora 

OAB/RS 75.302

Cisali

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 
direito privado.
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Porto Alegre, 06 de maio de 2019.

Orientação Técnica IGAM ns 18.495/2019.

O Poder Legislativo do Município de Carazinho, através de consulta enviada 
ao IGAM por Viviane Muller, solicita orientação acerca da viabilidade técnica e jurídica do 
projeto de lei n? 31, de 2019, de autoria parlamentar, que dispõe sobre a afixação de 
listagem de medicamentos proibidos, interditados e suspensos nas farmácias e drogarias.

I.

II. De plano, no que respeita a competência legislativa do Município para dispor
sobre a matéria objeto do projeto de lei n2 31, de 2019, cumpre destacar que, observada a 
distribuição de competências legislativas estabelecida pela Constituição Federal, cabe aos 
Municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, na forma do disposto no art. 30,1, 
da CF/88.

Ainda, no que respeita a competência legislativa municipal, destaca-se o 
disposto no art. 13, l, da Constituição Estadual, estabelece e que é competência do 
Município, além da prevista na Constituição Federal e ressalvada a do Estado, 
exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, tais 
como proteção à saúde, aí incluídas a vigilância e a fiscalização sanitárias, e 
proteção ao meio-ambiente, ao sossego, à higiene e à funcionalidade, bem como 
dispor sobre as penalidades por infração às leis e regulamentos locais.

Além disso, na forma do disposto no art, 23, II, da CF/88, é 
competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios promovera defesa da saúde e assistência publica.

Nesse contexto, tem-se por competente o Município para 
estabelecer o regramento projetado.

Verificada a competência legislativa do Município para dispor sobre a 
matéria objeto da proposição examinada, no que respeita ao exercício da iniciativa 
legislativa, observa-se que a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 27, estabelece que, , 
ressalvadas as hipóteses de iniciativa reservada, a iniciativa das leis cabe a qualquer 
Vereador, ao Prefeito e aos cidadãos

III.

Referido comando legal tem matriz constitucional no disposto no art. 61, § 
l8, da Carta Política Nacional, de observância obrigatória por todos os entes federados, que 
estabelece reserva da iniciativa ao chefe do Poder Executivo relativamente as matérias que 
digam respeito a estruturação e as atribuições dos órgãos da Administração, aos servidores

Rua dos Andradas. 1560,18o andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-mail: ÍQam@ÍQam.com.br
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públicos e seu regime jurídico. No ordenamento jurídico municipal, simetricamente ao 
disposto no texto constitucional, o tema está regrado no art, 29, da LOM.

Neste sentido o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao qual foi 
conferida repercussão geral (Tema 917), asseverou que as matérias cuja iniciativa é 
reservada ao chefe do Poder Executivo são aquelas exaustivamente elencadas no art. 61, § 
!«, da CF/88, sendo, portanto, da iniciativa privativa do prefeito as matérias relativas 
estrutura e atribuições dos órgãos do Poder Executivo aos servidores públicos e seu regime 
jurídico.

Sendo assim, no que se refere ao exercício da iniciativa legislativa, na medida 
em que a matéria objeto do projeto de lei ne 031, de 2019, não adentra em nenhuma das 
hipóteses de reserva legislativa do Prefeito Municipal, tem-se por correto o exercício da 
iniciativa legislativa por parlamentar.

IV. Por fim, no que respeita ao conteúdo normativo da proposição, observa-se 
que esta, tem por escopo obrigar as farmácias e drogarias a divulgar aos munícipes 
a listagem de medicamentos proibidos, interditados e suspensos pelo órgão 
regulador federal, criando, assim, mecanismo publicidade cuja finalidade e zelar 
pela saúde da população, possibilitando a sociedade o mais amplo acesso 
informação, como aliás determina a Constituição federal

V. Dito isto, conclui-se pela viabilidade jurídica de tramitação do projeto de lei 
n8 031, de 2019, visto que livre de vícios material e formal, cabendo ao Plenário da Câmara 
Municipal, após a necessária instrução processual, deliberar sobre o mérito da proposição.

Recomenda-se observância das regras de legística constantes da Lei 
Complementar Federal n& 95, de 1998, na elaboração de textos legais.

OIGAM permanece à disposição.

EVERTON M. PAIM
OAB/RS 31.446 
Consultor do IGAM
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(X ) Solicitação Protocolo n°: 26463 
Em: 30/04/2019 -15:18:06

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicita RETIRADA PLL 031/19
Dispõe sobre a afixação de listagem de medicamentos proibidos, interditados 
e suspensos nas farmácias e drogar

Solicita RETIRADA PLL 031/19
Dispõe sobre a afixação de listagem de medicamentos proibidos, interditados e suspensos nas 
farmácias e drogar

Sala Antônio Libório Servian, em 30 de abril de 2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente

N°: Hora:


