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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
115/2019

Matéria: PLL 037/2019 
Ementa:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA. ESTEBELECE 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 
FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. VICIO DE 
INICIATIVA. NÃO VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO 
DESFAVORÁVEL

DIREITO CONSTITUCIONAL.

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. 037, de 06 de maio de 2019, 
de autoria de vereador, que estabelece horário de funcionamento da Farmácia Básica 
Municipal aos sábados, domingos e feriados.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O Município de Carazinho detém competência legislativa para 
legislar sobre o horário de funcionamento da Farmácia Básica Municipal, por haver, 
justamente, interesse local (CRFB, art. 30, l c/c LOM, art. 18, XXIII1).

Sob o aspecto da competência suplementar, é preciso destacar 
que a Lei Federal n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973 (que dispõe sobre o controle 
sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlates) 
prevê no art. 56 que "as farmácias e drogarias são obrigadas a plantão, pelo s/'sfema de 
rodízio, para atendimento ininterrupto à comunidade, consoante normas a serem baixadas 
pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municipios'’.

Ademais, a própria legislação federal condicionou o funcionamento 
de tais estabelecimentos, mesmo privados, ao atendimento ininterrupto à comunidade 
(vide art. 56 da Lei Federal n° 5.991/1973), de modo que a criação de norma que amplia o 
funcionamento dos mesmos estabelecimentos, quando públicos, seria de extrema 
relevância.

Percebe-se, portanto, que o Município de Carazinho é competente
para dispor sobre a matéria.

'Art. 30. Compete aos Municipios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II • suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...]
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. (Alterado pela ELO 34/2013).
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Todavia, no que diz respeito à iniciativa para deflagrar o processo 
legislativo, se evidencia que o vereador tratou de matéria atinente ao Poder Executivo2. 
Explica-se.

Em que pesem as doutas opiniões em contrário, o PLL 036/2019 
possui vício de iniciativa, fere a independência e separação dos poderes (art. 103 da 
Constituição Estadual), configura inadmissível invasão do Legislativo na esfera Executiva.

No caso, a Farmácia Básica Municipal é um sistema de distribuição 
de medicamentos ligado ao SUS, executado a nível municipal pela Secretaria Municipal de 
Saúde.

Destarte, ao dispor sobre o horário de atendimento da Farmácia 
Básica Municipal, o legislador apresenta Projeto de Lei de iniciativa privativa do Executivo.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUOONALIDADE Lei municipal de 
iniciativa parlamentar, obrigando 
íninterruptamente 
Inconstitucionalidade por vicio de iniciativa na espécie ingerência 
na organização administrativa. Ocorrência de afronta à separação 
dos Poderes. Precedentes. Falta de indicação de fonte de custeio. 
Insuficiente referência genérica. Precedentes. Afronta aos arts. 5o, 
25, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, letra "a”, e 144, todos da 
Constituição Estadual. Procedente a ação. (TJSP. Direta de 
inconstitucionalidade 
(a): Evaristo dos Santos. Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal 
de Justiça de São Paulo - N/A. Data do Julgamento: 28/05/2014. 
Data de Registro: 29/05/2014).

abertura de creches 
outras providências.dandoe

2035476-80.2014.8.26.0000. Relator

Na mesma linha ensinam GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO 
GUSTAVO GONET BRANCO, ao tratarem da iniciativa privativa do Presidente da

2 (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:
H _ 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.
(CERS) Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que: [...}
II - disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou 
autárquica;
b) sen/idores 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.
3 Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, exercido 
pela Câmara Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


-L
^SLATIVo
\ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
/i

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
Página ÍA«H°'RS

a luz do art. 61, § 1o, I e II, da Constituição Federal, reserva-se "... ao chefe doRepública
Executivo (reserva-se) a iniciativa de leis que fixem ou modifiquem (...) versem sobre 
organização administrativa...” ("Curso de Direito Constitucional” Ed. Saraiva 2013
4.1.1.6. p. 868).

Desta forma, embora o objetivo primordial do Projeto de Lei n° 
037/2019 seja propiciar melhor atendimento à comunidade mais carente, que mais 
necessita do atendimento da Farmácia Básica Municipal, não há como ignorar que o 
vereador legisla sobre matéria privativa do Prefeito.

Razoável identificar, além do mais, nesse proceder, embora 
desnecessário à caracterização do vício ora reconhecido, a inequívoca geração de 
despesas (ônus ao erário sem a necessária indicação da fonte de custeio), na medida em 
que o cumprimento da lei, como posto, demanda recursos materiais e humanos.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela 
inviabilidade técnico-jurídica do PLL 037/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 29 de maio de 2019.

\b Casali 
-Wtésa Diretora

Mateus F^rti 
Assessor Jurídico

OAB/RS 75.302
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