
 
LEI Nº. 1621, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008. 

 

Autoria: Poder Legislativo 
 

Dispõe sobre o comércio de artigos de conveniência 
em farmácias e drogarias no âmbito do Município 
de Lucas do Rio Verde- MT. 

 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Os comércios licenciados para exercício das atividades de farmácia, drogaria e 
congêneres, poderão exercer a prática suplementar de comércio dos seguintes produtos: 
 I-  Produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos; 

II-  Produtos dietéticos; 
III- Líquidos e comestíveis de fácil manipulação e armazenagem, tais como biscoitos, 

doces, chocolates, confeitos, temperos, farinhas, cereais, massas, açúcar, mascavo, arroz 
integral, café, chá, leite em pó, laticínios, sopas, água mineral, refrigerantes, vedada a venda 
de bebidas alcoólicas; 

IV- Produtos, aparelhos e acessórios para bebês, tais como fraldas, chupetas, alfinetes 
e urinol; 

V- Produtos e acessórios para testes físicos e exames patológicos; 
VI- Produtos diversos de pequenas dimensões, tais como aparelhos de barbear, caixa 

de fósforo, isqueiros, caneta, lápis, cartões telefônicos, velas e filmes fotográficos, vedada a 
venda de cigarros. 
 

Art. 2º. As farmácias e drogarias obrigam-se as seguintes determinações: 
I-  Dispor adequadamente, os artigos de conveniência em balcões, estantes, gôndolas e 

displays, com separações e de forma compatível com seus volumes, natureza, características 
químicas e cuidados específicos; 

II-  Cumprir todas as normas técnicas e os preceitos legais específicos à 
comercialização de cada produto, especificamente o Código de Defesa do Consumidor; 

III-  Expor os artigos de conveniência de modo a guardar distância e separação dos 
medicamentos. 
 

Art. 3º. Fica vedado manter em estoque, expor e comercializar produtos perigosos ou 
potencialmente nocivos à saúde do consumidor, tais como veneno, soda cáustica ou outros 
que a estes se assemelhem. 
 

Art. 4º. Os estabelecimentos que usufruírem os benefícios desta Lei poderão ser 
fiscalizados a qualquer momento para fins de verificação do cumprimento das condições do 
exercício das atividades. 
 

Art. 5º. Os estabelecimentos que contrariarem o estabelecido por esta Lei poderão ter 
seu alvará cassado e suas portas lacradas a critério do órgão fiscalizador. 
 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Lucas do Rio Verde, 14 de novembro de 2008. 
 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 


