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LEr No . 994/2005.

Institui o Programa "FARrtlÁdA DÁ êENff,
que se desfina à distribuição de medicamentos
aos habitantes carentes do ilunicípio de Areia
Branca, e dó oufras providências

A Câmoro lüunicipol oprovou e eu, Prefeifo do rtÂunicípio de Areía
Bronca, sonciono e promulgo o seguinte leit

Árt. 10. Fico o Município de Areia Bronca qutorizodo o instituir o

Progromo .FARMÁCIÁ DÁ 6ENTE', destinodo à distribuição gratuito de
medicomentos à comunidq de corente.

Art. 2o. Serão beneficitírios do Progromo nominqdo no ortigo
onterior os pessoos físicos gue possuírem rendo fomilior mensol inferior o 01
(um) solrírio mínimo e necessitorem de um dos medicomentos constontgs no listo
onexo o esto Lei.

§1o. A pessoa beneficidria desfa Lei deveró comprovar que reside
na sede deste tWunicípio a no mínimo 01 (um) ano.

§?o. As pessoas interessadas pehs benefícios previstos desta Lei
deverão se cadasfrar e comprovdr que atende os requisitos especificados nesfe
artigo.

§31 A elaboração do cadasframento e a andlise do preenchimenfo
dos requisitos previsfos nesfe Arfigo seró realizada por comissão
O3 (três) assistentes sociais que emitirão parecer que será
Secretaria de Satíde para aprovação.
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Art. 3". O Poder Executivo deverá dispor de um imóvel comerciql
opropriodo poro o cadqstromento e distribuição dos medicamentos.
Por<ígrofo único. Deverá ser montido, em coso de funcionomento permonente do
progromo, um formocêutico junto oo estobelecimento previsto neste caput

Art. 4o. Esto Let entro em dqto de suo publicoçôo.
revogodos os disposições em contrcírio.
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