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Câmara aprova bula obrigatória
para medicamentos manipulados
A Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 6 de novembro,
proposta que obriga as farmácias de manipulação a incluírem bula em seus medicamentos. O folheto deverá conter dados
como contraindicações ao uso do remédio,
possíveis interações medicamentosas e
posologia para cada caso.
O texto será encaminhado ao Senado,
a menos que haja recurso para análise pelo
Plenário da Câmara.
Segundo informou a Agência Câmara,
o relator na comissão, deputado Nazareno
Fonteles (PT-PI), apresentou parecer pela
constitucionalidade da proposta na forma
do substitutivo adotado pela Comissão de
Seguridade Social e Família para os projetos de lei 856/07, do deputado Neilton
Mulim (PR-RJ), e 808/11, da deputada Rosane Ferreira (PV-PR).
“Não há vícios jurídicos nas propostas,
apenas problemas de técnica legislativa e

de redação”, disse Fonteles, acrescentando que em relação à técnica legislativa o
substitutivo já “sanou os problemas existentes nas proposições originais”.
Entre as alterações propostas pelo
substitutivo do deputado Mandetta (DEM
-MS), relator na Comissão de Seguridade,
está a que excluiu a obrigatoriedade de
confecção das bulas para as chamadas ervanárias, que vendem plantas medicinais.
Simplificação dos textos
O texto aprovado também simplifica as
regras de itens obrigatórios nas bulas, determinando que são necessárias informações sobre: composição do medicamento;
dados técnicos; indicações e contraindicações; uso do medicamento durante a gravidez e lactação; precauções e advertências;
interações medicamentosas; reações adversas; posologia e superdose; pacientes
idosos; e venda sob prescrição médica.
O projeto original detalhava 11 itens

Em tempo de Copa, medicamentos
terão que expor identificação de doping
A Comissão de Turismo e Desporto aprovou substitutivo ao projeto de lei n°
714/07, de autoria do deputado Deley (PSC-RJ), estabelecendo a obrigatoriedade
de advertência na embalagem e na bula de medicamentos da existência de substâncias consideradas “doping” no esporte.
O relator do PL, deputado Eugênio Rabelo (PP-CE), sugeriu a aprovação do projeto
com a extensão da exigência aos medicamentos de uso veterinário e também que
a advertência de risco contenha a obrigatoriedade de legenda em braile.
O projeto seguirá agora para as Comissões de Seguridade Social e Família e Constituição, Justiça e Cidadania.
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obrigatórios às bulas, como a necessidade
de guardar o medicamento em embalagem
original e ao abrigo da luz e de mantê-lo
longe de pias e lavatórios.
O Sincofarma-Rio está em contato
com as outras entidades do Brasil para ver
a melhor forma de agir.

VENDO

FARMÁCIA COM
MANIPULAÇÃO
ALOPÁTICA E
HOMEOPÁTICA
PONTO NOBRE DE
BONSUCESSO.
A MAIS TRADICIONAL,
FUNDADA EM 1938.
AFE E AE EM DIA
E SEM PASSIVO.
MONTAGEM ÍMPAR.
INFORMAÇÕES COM
SR. RUY MARINS
TEL.: 2560-3634 /
2270-0015

editorial

Lei beneficia micro e pequenas
empresas optantes pelo Simples
No dia 1º de novembro foi assinado o
decreto regulamentação da Lei nº 6.571,
de 31 de outubro de 2013, que beneficia as
micro e pequenas empresas optantes pelo
Simples no estado do Rio de Janeiro.
A Lei, segundo a Fecomércio-RJ, é
extremamente benéfica ao comércio fluminense, pois promove a autorregularização
de pequenas e microempresas que informarem irregularidades sem incidência de
multa e assegura sua permanência no regime do Simples Nacional.
Acompanhe alguns dos artigos mais
importantes e a íntegra, no site do Sincofarma-Rio.
Lei nº 6.571, de 31 de outubro de 2013,
do Governo do Estado do Rio de Janeiro
...
“Art. 12-A Fica assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte
(ME/EPP) optantes pelo Simples Nacional
que, antes do início de ação fiscal, apresentarem denúncia espontânea relativa a operações ou prestações realizadas e a mercadorias adquiridas ou mantidas em estoque,
sem cobertura de documento fiscal ou acobertadas por documento inidôneo:
I - a não aplicação das multas porventura cabíveis às referidas irregularidades,
inclusive por descumprimento de obrigação
acessória, previstas no Capítulo XII da Lei
nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996;
II - a não execução, pela Secretaria de
Estado de Fazenda (SEFAZ/RJ), da exclusão
de ofício do Simples Nacional relativa às
hipóteses pertinentes às referidas irregularidades, previstas no art. 29 da Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.

§ 1º Enquadra-se no disposto no caput
deste artigo a hipótese de denúncia relativa
a diferenças entre receitas informadas nas
declarações econômico-fiscais do contribuinte e valores decorrentes de operações
e prestações efetuadas sem cobertura de
documento fiscal ou acobertadas por documentos inidôneos, ou qualquer outra forma
considerada como omissão de receitas.
§ 2º A denúncia espontânea de que trata o caput deste artigo deverá ser efetuada
por meio da correta inclusão dos valores a
que se referem as irregularidades, nos períodos de apuração pertinentes:
...
Art. 4º Aos autos de infração lavrados
até a entrada em vigor desta Lei, contra ME/
EPP optante pelo Simples Nacional, referentes a irregularidades mencionadas no art.
12-A da Lei nº 5.147, de 6 de dezembro de
2007, aplicam-se os seguintes benefícios:
I - cancelamento das multas exigidas na
autuação, relativos a fatos geradores ocorridos antes de 1º de janeiro de 2009, desde
que o contribuinte efetue o pagamento à
vista ou requeira o parcelamento do ICMS
exigido no auto de infração, com a atualização e encargos moratórios cabíveis;
II - cancelamento do ICMS e das multas
exigidos na autuação, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro
de 2009, desde que o contribuinte inclua
os valores das operações, prestações ou
mercadorias na DASN ou PGDAS-D dos
períodos de apuração pertinentes, para que
o ICMS seja apurado e devido na forma do
Simples Nacional, nos termos do § 4º do
art. 12-A da Lei nº 5.147, de 6 de dezembro
de 2007...

Felipe Terrezo

A espera de
uma nova era
Com a nova eleição do Conselho
Regional de Farmácia do Rio - CRF-RJquando saiu vitoriosa a Chapa 2, liderada pelo farmacêutico Dr. Marcus Athila,
além de desejarmos sorte e sucesso em
sua futura administração, esperamos
estar diante de um novo tempo, de uma
nova realidade onde nós, do Sincofarma
-Rio e demais entidades do setor, sejamos ouvidos e possamos debater em
alto nível as decisões que afetem diretamente o funcionamento das farmácias
e drogarias.
É importante que tenhamos espaço
para, juntos, resolvermos os problemas
já existentes e também os que venham a
surgir. Sabemos que, muitas vezes, nossos pontos de vista serão divergentes,
que não concordaremos com algum assunto, mas o importante é termos, pelo
menos, a oportunidade de sentarmos à
mesma mesa e discutirmos os assuntos
sem ranços ou revanchismos.
Divergir faz parte de qualquer segmento, mas não só queremos que nos
ouçam, também queremos ouvir. O
CRF-RJ, na nossa visão, além de ser
um conselho de farmacêutico, muitas
vezes cria resoluções e decretos que
interferem diretamente em nossos negócios, legislando sem nos escutar, o
que provoca grande demanda de ações
judiciais de nossa parte. Muitas vezes
o que se decreta é mais que inconstitucional. É impossível de ser cumprido.
Parabéns ao Dr. Marcus Athila e realmente esperamos ter no CRF-RJ um
parceiro para resolvermos os problemas
do setor, sejam eles dos farmacêuticos
ou do varejo. É preciso força para vencer, mas infelizmente, algumas leis que
surgem para “regulamentar” o setor, nos
prejudicam como um todo.
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entrevista

Anfarmag-Rio tem nova dir
mudanças no relacionament
No dia 10 de outubro, a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, seção
Rio, empossou sua nova diretoria. A equipe
feminina que conduzirá a Anfarmag-Rio pelos próximos dois anos é formada pela presidente, Aline Coppola Napp; vice-presidente, Maria Cristina Ferreira Silva; secretária
geral, Martha Fioretti; 2ª secretária, Gelza
Rúbia Rigue de Araújo; tesoureira-geral,
Rafaela Luna, e 2ª tesoureira, Graciete Feijó Endringer.
A presidente Aline Napp deu sua primeira entrevista ao Jornal do Sincofarma-Rio:

O foco da última gestão era o resgate
dos associados para a reconstrução
da Anfarmag Rio? E o seu, qual é?
O foco em novos associados permanece, pois a Anfarmag, legítima representante do segmento magistral, deve sempre
ter como meta, aglutinar o maior números
de farmacêuticos e estabelecimentos envolvidos com o medicamento manipulado.

Que realizações pretende efetivar
durante seu período à frente da entidade?
O objetivo é dar continuidade aos serviços já prestados como assessoria jurídica, educação continuada, parcerias com
prestadores de serviços visando a redução
de custo do associado, ao mesmo tempo,
atentas às novas demandas que surgem
no decorrer da gestão.

Com a posse de uma nova diretoria,
sempre há expectativa de início de
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n Nova diretoria da Anfarmag-Rio, um time só de mulheres

um novo ciclo de diálogo e parceria
com outras entidades. Como pretendem que isso se dê?
Algumas entidades já nos são bem
próximas, e estamos abertas ao convite
daquelas que queiram se aproximar mais,
é só marcar.

Que tipo de parceria encaram como
importante entre a Anfarmag e o Sincofarma-Rio?
Acredito que através do diálogo possamos identificar intersecções em que
possamos trabalhar em conjunto, assim
como, amenizar as divergências.

Como as entidades podem, juntas,

agir como um bloco de saúde?
Trabalhando em conjunto, respeitando as características individuais de cada
entidade. Não existe uma fórmula, precisamos construir o caminho. Quem sabe
realizarmos um fórum?

Nos últimos anos houve um boom
de crescimento no setor magistral.
Como a Anfarmag pretende atuar
para manter a qualidade dos serviços de suas associadas?
A Anfarmag cresce junto com o setor,
criando as estruturas necessárias para
apoiar esse crescimento do mercado. A
Anfarmag encontra-se pronta a prestar as
serviço a que se propõe.

retoria e promete
to com o mercado
n Cerimônia de posse contou com

representantes do setor

Esse crescimento continua ou estabilizou? Em que fase de seu crescimento e estruturação avalia que o
setor magistral de encontra?
O segmento continua em expansão, no
entanto, numa velocidade mais equilibrada. O setor magistral encontra-se numa
etapa de consolidação, fortalecimento e
reconhecimento pela sociedade de seu
valor, acreditamos no tratamento personalizado.
n A presidente Aline Napp tomando

posse, ao lado de sua vice Maria
Cristina Ferreira Silva

Também o CRF-RJ está passando por renovação
No dia 7 de novembro, a Chapa 2 - Compromisso Farmacêutico venceu por 3780 votos
a 3244 a segunda colocada nas eleições para
a gestão 2014/2017, do Conselho Regional de
Farmácia do Rio de Janeiro (CRF-RJ).
Além do presidente Marcus Athila, a chapa “Compromisso Farmacêutico” é composta
pela vice-presidente Maely Pecanha F. Retto, a
secretária geral Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho e o tesoureiro Robson Roney
Bernardo.
A posse dos diretores e dos conselheiros
eleitos no pleito para representar o Rio no CFF
- Conselho Federal de Farmácia - está prevista
para o início de janeiro/2014.

n Nova diretoria eleita

para o CRF-RJ
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Palestra esclarece que assédio moral
não é crime, mas é incostitucional
Empresários, gerentes de RH e farmacêuticos participaram, no auditório do
Sincofarma-Rio, dia 13 de novembro, da
palestra “Assédio Moral no Âmbito Trabalhista e nas Farmácias”, com os advogados da entidade, Dr. Paulo Roberto Ramos
Silva e Drª. Maud Vianna. Eles esclareceram que o assédio moral não é crime, mas
é ilegal por ser inconstitucional, pois viola
a dignidade humana.
O empresário Marcelo Missigia, da
Drogaria Max, no Leblon, aprovou a escolha do tema, que considerou esclarecedor,
mas considera difícil perceber o ambiente
de trabalho como um todo e detectar o
assédio moral entre os colaboradores. Já
a farmacêutica Luíza Matos, da farmácia
Átomo, acha que é um problema atual e
tem que ser abordado constantemente.
Dr. Paulo Roberto mostrou números
europeus do assédio, que atinge 31% de
homens e 29% de mulheres. Na França,
31% dos trabalhadores sofrem com o problema e 29% são testemunhas, algo muito
importante para comprovação na justiça.
E esclareceu ainda:

forma socialmente adequada; respeitar a
todos e à legislação, evitando assim as
ações indenizatórias.

Como tratar o assédio moral dentro
da equipe? Por exemplo: entre gerente e balconista?
Acompanhando o bom trabalho e relacionamento de seus empregados, identificando, desde logo, quaisquer sintomas
caracterizadores da ocorrência de “Assédio Moral”.
n Dra. Maud e Dr. Paulo Roberto

O que caracteriza um caso de assédio moral?
Assédio Moral designa toda conduta
que cause constrangimento psicológico
ou físico à pessoa, do tipo abusiva, de natureza psicológica, e que atenta, de forma
reiterada, contra a dignidade psíquica do
indivíduo, tendo por efeito a sensação de
exclusão do ambiente e do convívio social,
com predomínio nas relações e ambiente
de subordinação - trabalho!

Os processos por assédio moral podem trazer prejuízos para a imagem
da empresa em relação ao seu consumidor?

n Plateia atenta às orientações
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Certamente. O assédio moral no ambiente de trabalho traz prejuízos aos consumidores na medida em que o ambiente
na empresa fica degradado, refletindo no
bom atendimento ao público. Para evitar,
os diretores devem agir no estrito cumprimento do dever legal; se comportar de

Quais são as leis que regem o assunto e que precisam ser entendidas
pelos empresários?
Ainda não existe no ordenamento jurídico leis ou normas específicas tratando a matéria em nível nacional. Tem-se
conhecimento de algumas leis estaduais
vedando e punindo o assédio moral no
âmbito da administração pública. Não há
conhecimento de alguma lei tratando do
tema no Rio.

Normalmente, quando pensamos em
assédio moral, vislumbramos que
ele aconteça de cima para baixo,
hierarquicamente. Mas pode ocorrer
o contrário?
Certamente. Ocorre tanto no sentido
vertical descendente, como no vertical
ascendente. Mas, o pior é quando acontece no sentido horizontal (entre empregados) e a diretoria não sabe de nada, eis
que responde pela omissão do dever de
acompanhar a vida profissional de seus
colaboradores.

consumidor

Verão e câncer de pele:

saiba mais para orientar seus clientes
O câncer de pele é um problema de
saúde que merece toda a atenção. Os tratamentos existentes são eficazes, mas a
prevenção é sempre a melhor opção.
Até pouco tempo atrás o câncer de pele
não costumava ser levado tão a sério como
os outros tipos de câncer. As pessoas normalmente encaravam esta doença como
apenas mais uma pinta, mais um distúrbio
dermatológico. No entanto, com a divulgação constante da necessidade de proteção
solar, assim como o alerta para prevenção,
as pessoas vêm se preocupando mais com
esse assunto. “O câncer de pele quando
não tratado pode, até mesmo, se espalhar
pelo corpo e atingir outros órgãos”, diz a
Dra. Helua Mussa Gazi (CRM/SP 104862),
dermatologista.
São basicamente dois os tipos de Câncer de Pele - Melanoma e não Melanoma. O
mais perigoso deles é o melanoma que se
inicia justamente nas células responsáveis
pela produção de pigmento, os melanócitos. “O câncer de pele do tipo Melanoma,
não é a forma mais comum de câncer de
pele, no entanto, é o tipo mais perigoso e
se não for tratado a tempo, sofre metástase
e pode levar a óbito”, avisa a Dra. Helua.
Já o Câncer de pele do tipo não-Melanoma, representa cerca de 95% dos casos,
sendo que o Carcinoma Basocelular é o
mais comum, e se apresenta preferencialmente no terço superior da face, incluindo
nariz. Sua causa é o desenvolvimento desordenado das células da camada mais
profunda da epiderme. O carcinoma espinocelular, outra modalidade do tipo não
Melanoma, também ocorre na face, prin-

cipalmente nos lábios, testa, couro cabeludo de pessoas com Alopecia e também
dorso das mãos e orelha. Ambos, apesar
de menos perigosos, são igualmente sérios
e precisam ser tratado assim que identificados.
Existem alguns fatores de risco, ou
seja, alguns grupos que têm maior propensão a desenvolver o câncer de pele, entre
eles estão as pessoas de pele e olhos claros, assim como aqueles que têm cabelos
loiros ou ruivos. Da mesma forma as pessoas que se queimam com muita facilidade
e nunca se bronzeiam ou que já apresentaram queimaduras solares antes dos quinze
anos de idade e também têm casos de câncer de pele na família representam o grupo
de risco. “Aliás, o sol ainda é considerado
o principal vilão do câncer de pele em função da radiação UVB. Mas quem não faz
parte dos grupos de risco também deve
tomar cuidado, principalmente com lesões
de pele que levam mais de 4 semanas sem
cicatrizar, ou que sangram com facilidade.
Outra dica importante é sempre observar a
planta dos pés”, diz a Dra. Helua Gazi.
Já existem tratamentos possíveis e eficazes na luta contra o câncer de pele - a
extração cirúrgica do tumor, a aplicação de
nitrogênio líquido ou a eletrocauterização
com curetagem.

“É fundamental o diagnóstico
precoce, pois assim as opções
terapêuticas aumentam, com
chance total de cura”
salienta a Dra. Helua.

Contudo é melhor não facilitar, cuidar da pele com as
informações já existentes
é fundamental! Veja algumas dicas importantes
para repassar aos seus
clientes:
1. Proteja a pele do sol - “Os raios
UVA e UVB são extremamente nocivos”, diz a dermatologista.
2. O sol fica mais perigoso entre
10h e 16h, então vamos evitá-lo
nesse período. Se for necessária
a exposição, porque não abusar
do chapéu e do protetor solar?
3. O protetor solar deve ser usado todos os dias, em todas as
áreas expostas ao sol. Para os
momentos de exposição intensa
ao sol - praia, piscina - escolha
produtos com o fator de proteção
mínimo de 30. “E passe antes de
sair de casa, para que a pele vá
absorvendo o creme no caminho
e a proteção se intensifique. E não
se esqueça de reaplicar a cada 3
horas, se mergulhar ou suar demais”, finaliza Dra. Helua.
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Farmácia vendendo livro? Pode acontecer
Ministra anuncia que governo vai lançar o Programa do Livro Popular que poderá incluir o varejo
farmacêutico como ponto-de-venda para difusão e incentivo da leitura entre os brasileiros.
Farmácias, padarias e até mesmo livrarias, papelarias, bancas de jornais e
supermercados venderão livros a preços
populares. O desejo foi afirmado pela
ministra da Cultura, Ana de Hollanda, em
visita à Comissão de Educação e Cultura
para o relançamento da Frente Parlamentar
Mista do Livro e da Leitura.

Ela anunciou que a presidente, Dilma
Rousseff, lançará o Programa do Livro Popular e que uma das medidas previstas no
projeto é a venda de livros em locais que
tradicionalmente não o fazem, entre eles,
as farmácias.
O preço máximo de cada exemplar,
dos mais variados gêneros, será de R$

10,00 reais. O livro didático não está incluído nesse programa. Segundo a ministra, a
democratização do acesso aos livros é indispensável para o sucesso do Programa
do Livro Popular, pois permitirá que pessoas de todas as camadas sociais possam
ampliar o conhecimento e contribuir para
o desenvolvimento do Brasil.

Governo também institui o Vale-Cultura
A Instrução Normativa nº 3 do Ministério da Cultura refere-se ao Vale-Cultura,
regulamentado pelo Decreto 8.084, de 26
de Agosto de 2013. O Vale-Cultura, em
princípio, é um benefício destinado ao trabalhador com vínculo empregatício que receba até 5 salários mínimos mensais. Os
trabalhadores com renda superior também
poderão ser beneficiados, desde que antes
esteja garantido o atendimento à totalidade
dos empregados com a remuneração prevista de cinco salários.
O valor mensal do vale é de R$ 50,00
(cinquenta reais) e o trabalhador poderá
ser descontado de sua remuneração proporcionalmente, de acordo com os percentuais previstos no artigo 15 do Decreto
8.084/2013, até o máximo de 10% do
valor do benefício. O trabalhador também
poderá optar pelo não recebimento e além
disso, os créditos não possuem prazo de
validade, sendo certo que fica vedado o
seu recebimento em dinheiro, sendo disponibilizado por meio magnético.
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Cultura vale dedução
no Imposto de Renda
A Fecomércio-RJ explicou em
nota que, até o exercício de 2017,
ano-calendário de 2016, o valor
despendido a título de aquisição do
Vale-Cultura poderá ser deduzido do
IRPJ - Imposto de Renda devido pela
pessoa jurídica beneficiária tributada
com base no lucro real, de acordo
com a regulamentação.
Ressalta-se, ainda, que o ValeCultura é isento do imposto sobre a
renda das pessoas físicas, não integra o salário-de-contribuição e não é
base de incidência previdenciária ou
FGTS.
O cadastramento das empresas
que pretendem utilizar o benefício já
teve início, podendo ser realizado no
site do Ministério da Cultura por meio
do link http://www.cultura.gov.br/valecultura.

legislação

Já batizada como “Lei do Alívio”, nova
regulamentação gera polêmica no varejo
A Lei n0 5.602 obriga farmácias e drogarias, entre outros pontos comerciais,
a disponibilizarem seu sanitários para a
população, inclusive afixando cartazes
alertando para a norma. Por conta disso,
integrantes da Associação Comercial do
Rio (ACRJ) pretendem recorrer da decisão
por considerá-la inconstitucional, mesmo
argumento que pode ser usado pelo prefeito Eduardo Paes, que havia dado seu veto
ao tema.
Para Vilmar Gonçalves, gerente jurídico
da ACRJ, a medida oferece riscos e onera
os estabelecimentos. “Uma responsabilidade pública está sendo passada para a
iniciativa privada. O livre acesso aos locais
expõe empresários e funcionários, afasta
a clientela e os onera financeiramente.
Iremos ao Judiciário contra a lei alegando
inconstitucionalidade”, garante.
A mesma opinião tem o Presidente do
Sincofarma-Rio, Felipe Terrezo, que também já encaminhou a matéria para análise
do Jurídico da entidade. “Além da segurança comprometida, essa liberação vai
onerar as lojas que terão que intensificar
a higienização destes sanitários, afinal de
contas, farmácias e drogarias são empresas ligadas à saúde. Temos uma legislação muito rígida com relação à estrutura e
utilização dos ambientes”, conclui.
Os cartazes obrigatórios impostos
pela legislação já podem ser adquiridos na
Sede do Sincofarma-Rio.
Acompanhe a íntegra da nova lei:
Lei n.º 5.602, de 01.07.2013 –
DOM 1 de 22.10.2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
afixação de cartaz em estabelecimentos
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comerciais disponibilizando ao público o
uso das instalações sanitárias na forma
que menciona.
Art. 1º Os supermercados, farmácias,
drogarias, bares, restaurantes, lanchonetes, agências bancárias e estacionamentos estabelecidos no Município do Rio de
Janeiro ficam obrigados a afixar cartaz,
em local de ampla visibilidade e fácil leitura, com os seguintes dizeres:
“ESTE ESTABELECIMENTO DISPÕE
DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
ABERTAS AO PÚBLICO”.

§ 1º As instalações sanitárias dos
estabelecimentos mencionados no caput
deste artigo devem observar as Posturas
da Cidade do Rio de Janeiro.

§ 2º Os estabelecimentos comerciais
deverão manter as instalações sanitárias
em condições de uso e higiene, facultando
a qualquer pessoa o acesso para fins de
uso e/ou inspeção.

Art. 2º O descumprimento do disposto no art. 1º desta Lei, sujeitará o estabelecimento infrator às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão da atividade;
IV - cassação do alvará.

§ 1º O Poder Executivo regulamentará,
em ato próprio, o valor e os procedimentos para aplicação da multa mencionada
no inciso II deste artigo.
§ 2º Os estabelecimentos comerciais
deverão adotar as medidas para cumprimento do disposto nesta Lei, no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
da sua publicação.
Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
em 1º de julho de 2013.
Vereador LUIZ CARLOS RAMOS
Presidente em exercício

