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Dispõe sobre a autorização para prestação
de serviços farmacêuticos pelas farmácias
de qualquer natureza.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do Executivo Munícipa[, e a Emenda n' 0], de autoria do Vereador Ricardo
Gomos.

Instada a oferecer parecer prévio a Procuradoria da CMPA, (fl. 13),
manifesta-se no sentido de que a lei a ser revogada é de inciativa do parlamento.

Neste viés, ao ser provocada, a Comissão de Constituição e .Justiça
(CCJ), posiciona-se acompanhando o parecer da Procuradoria e manifesta-se pela
inexistência de óbice jurídico à sua tramitação do feito, não vislumbrando ''r...J,
nesse exame preliminar, inconstittlcLonalidade ou ilegalidade na proposição que
impeça: nesta .fase inicial, sua tramitação otl que atraia a incidência do art. 19,
irtc. 11. alínea ''j'' do Regimento Tntetno''.

Por sua vez o relator da CCJ, Vereador Ricardo Gomos, apresentou
emenda dando nova redação ao ''capzzí'' do art. 7', transferindo a redação do inc. l
para o art. 6' (lista de produtos permitidos), alterando a redução dos demais
incisos.

E o relatório

A proposição em análise, PLE 002/19, dispõe sobre a autorização para
prestação de serviços famlacêuticos pelas farmácias de qualquer natureza,
basicamente serviços e produtos a serem ofertados à população nestes
estabelecimentos.

Neste sentido, ao justificar o Prometo em debate, de forma
esclarecedora, discorreu o Executivo Municipal que o PLE 002/19, já encontra
alicerce [ega[ desde a entrada em vigor da Lei Federal n' 13.02] , de 08 de agosto
de 20 14, a qual deJiinitou as previsões legais dos serviços de farmácias.
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Destaca o Executivo, que ''Pr/me/7"ámen/e, /zá que sé' des/czcar qae íz

Lei i3.021, de 2014 ino-volt e estabetecet{ novos pal"adigmas sobre a atttação das
farrttácias e drogam'ias, possibilitando em seu at't. 7' que estes estabelecimentos
amptiassem sua atuação na área da saÍtde, de .jlorma a pet'nLitir mctior participação
da iniciativa privada na prestação de serviços de saúde''

Por sua vez, a Emenda de n' 01, dá nova vedação ao ''caiu/'' do art. 7',
transferindo a redação do inc. l para o art. 6' (lista de produtos permitidos),
alterando a redação dos demais incisos, possibilitando assim, maior estabilidade
jurídica a redação do referido artigo sob a ótica de resguardar possível mal
ferimento a princípio constitucional.

Tal entendimento se dá, por entender o autor da emenda, que a
compilação exposta nos moldes que se encontrava trazia restrições na
comercialização de determinados produtos, violando assim o princípio da atividade
económica e livre iniciativa.

Evidente, há que se considerar o parecer prévio da Douta Procuradoria
da CMPA, e tatnbém o parecer da CCJ, no sentido da inexistência de óbice jurídico
à tramitação do PLE n' 002/] 9.

Assim, avaliadas as considerações apresentadas pela Procuradoria
desta Câmara de Vereadores e pela Comissão de Constituição e Justiça, estas
responsáveis pelo ílltro de legalidade e constitucionalidade da matéria, e, dentro
das competências impostas à esta Comissão, estas explicitadas no art. 37 do
Regimento Intimo deste legislativo, este relator tem, no mérito, entendimento
favorável à aprovação do Projeto.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto e da Emenda n'
01

Sala de Reuniões, 06 de agosto de 20 19

Vereador/4itil l erronato,
Presidente e Relator.
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Aprovado pela Comissão em .4S.og.lq

Vereai Nedel

Vereador Idenir Cecchim Pinheiro


