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COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

PARECER N' eqq /19 - COSMAM
AO PROJETO E Á EMENDA N' OI

Dispõe sobre a autorização para presta
ção de serviços farmacêuticos pelas far.
macias de qualquer natureza.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do Executivo Municipal e à Emenda n' 0 1 do Vereador Ricardo Gomes.
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O presente prometo refere-se às previsões legais dos serviços de far-
mácias, que conforme as justificativas do proponente, já está disposto em legisla-
ção nacional, Lei n' 13.021, ãe 8 de agosto de 2014, que rege as ações e serviços
de assistência farmacêutica executados, isolada ou conjuntamente, em caráter
pemlanente ou eventual, por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou pri-
vado

Assevera que a possibilidade de que estabelecimentos privados pos-
sam comercializar e aplicar vacinas ou prestar outros serviços de saúde vem ao
enconti'o dàs políticas públicas atuais, da necessidade de se desonerar o ente pú:
bloco e de ampliar e dar maior dinâmica e oportunidades ao cida-
dão/consumidor/usuário na escolha e aplicação de vacinas e de outros serviços
específicos, transformando as farmácias em facilitadoras de acesso à saúde, com o
real objetivo de criar uma norma mais completa e detalhada. Alega, ainda, que o
varejo farmacêutico é instrtJmento de alta relevância aos serviços de saúde, pos-
suindo uma adesão e capilaridade substancialmente maior que a rede privada de
vacinação convencional e de outros serviços específicos, alcançando um espectro
maior depessoas, que é, aliás, um dos propósitos do próprio Sistema União de Sa-
úde -- SUS --.
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Em análise da Procuradoria da Casa, eh breves considerações, foi
apontada inexistência de óbice jurídico à tramitação do Projeto de Lei.
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A Comissão de Constituição e Justiça quando de sua análise através
do parecer n' 200/19, tendo sido relator o Vereador Ricardo Gomos, apresentou a
Emenda n' 01, com a. intenção dé sanar vício jurídico, qual sda, a violação do
princípio fiindamental da atividade económica e a livre iniciativa, bem como are.
rar o "caput" do art. 7', transferir a redação do Incisa l para o art. 6' (lista de pro-
dutos permitidos) e alterar a redação dos demais incisos, a ãm de não dar azo a
interpretação errónea da Lei.

Assim, com a Emenda n' 0 1 do Relator da CCJ, entendeu pela inexis
tência de óbice de naturezajurídica para tramitação do prometo.

Em voto apartado, o Vereador Adeli Sell filndamenta sua discordân
Cia ao Relator daquela Comissão alegando haver mixagem indevida entre famlá
clãs decuiiho público e privado.

É o relatório

No que toca a efta Comissão em específico é de se considerar meritó-
ria a presente proposição haja vista que a mesma busca diversificar o atendimento
ao público nas farmácias, oferecendo vários serviços de saúde, ajudando a alcan-
çar um espectro maior de pessoas, pela capilaridade da rede farmacêutica, o que
vai de encontro ao propósito do Sistema tónico de Saúde e tendo reflexo direto
sobre o bem-estar da população. Ademais, havendo reconhecimento da Procurado-
ria da Casa, bem como da Comissão de Constituição e Justiça, qüe com a Emenda
n' 01 há viabilidade jurídica de tramitação frente ao arcábouço legal vigente, so-
mos pela aprovação do Prometo junto com a Emenda proposta.
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Sala de Reuniões, 5 de agosto dç 2019
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