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Dispõe  sobre  a  prorrogação  da  vigência  da
licença  sanitária  de  distribuidora  de
medicamentos,  farmácias  e  drogarias.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

     

Art. 1º Fica estabelecida como medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento da
emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), a
prorrogação da vigência da licença sanitária de distribuidora de medicamentos, farmácias e drogarias
localizadas no Estado de Mato Grosso por 90 (noventa) dias.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e terá seu prazo de vigência limitado ao disposto
nos §§ 2º e 3º, do artigo 1º, bem como do artigo 8º, ambos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei vai ao encontro do reconhecimento da situação de emergência em saúde, bem
como a necessidade de atualizar as medidas de proibição para o enfrentamento do coronavírus (COVID-19)
em decorrência de mortes já confirmadas e o aumento de pessoas contaminadas.

As medidas de emergência em saúde pública de importância nacional e internacional, ou seja, as situações
dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020, dificultaram em muito o contato presencial no cumprimento das obrigações tanto fiscal,
como das obrigações sanitárias, havendo necessidade do reconhecimento da validade da licença sanitária
de farmácias e drogarias pela autoridade sanitária local, nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº
5.991/1973, com a redação que lhe deu a Lei Federal nº 13.097/2015.
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Registramos a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal em matéria
de proteção e defesa da saúde, nos ternos do inciso XII, do artigo 24 da Constituição da República
Federativa do Brasil.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Maio de 2020

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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