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EMENTA: Dispõe sobre a autorização a
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gratuitamente, medicamentos ou suplementos,
aprovados pela ANVISA, para o tratamento dos
pacientes com sintomas da Covid-19 que possuam
orientação médica com prescrição.

 

  

 

PARECER CONJUNTO

I. RELATÓRIO

 

Vem a este Relator, para parecer conjunto as comissões: CCJ, CEFOR, CUTHAB, CEDECONDH e
COSMAM, o Projeto de Lei em epígrafe e a emenda n.º1 ao mesmo PL. O projeto já passou pela análise
da Procuradoria Jurídica, desta Casa Legisla�va, constante no documento n.º0221085, em que iden�ficou
óbice de natureza legal por vício formal de inicia�va e opinou pela incons�tucionalidade, tendo em vista
a obrigatoriedade estabelecida a Secretaria Municipal de Saúde da disponibilização gratuita de
medicamentos e suplementos, descrita no texto original, constante no documento n.º 0219332.
Entretanto, os Vereadores, autores do destacado PL, apresentaram a Emenda n.º 1 (documento n.º
0222388), com o intuito de sanar esse apontamento fazendo a correção do texto de forma a autorizar o
execu�vo municipal a disponibilizar os medicamos e suplementos para pacientes com sintomas de Covid-
19 que possuam orientação e prescrição médica.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

 



Dito isto, cabe ressaltar que o Projeto de Lei e a Emenda n.º 1, em tela tem por obje�vo autorizar a
Secretaria Municipal de Saúde a disponibilizar, gratuitamente, medicamentos ou suplementos, aprovados
pela ANVISA, para o tratamento dos pacientes com sintomas da Covid-19 que possuam orientação e
prescrição médica.

O presente projeto e a emenda n.º 1, em nosso entendimento, estão inves�dos de legalidade dado
momento de grave crise sanitária que o Município, o Estado, o país e mundo estão vivenciando com a
morte, dia a dia de milhares de pessoas. Esta crise exige medidas excepcionais que permitam aos
profissionais da saúde a u�lização de todos os meios necessários para tentar salvar vidas humanas.

Neste sen�do, não poderíamos deixar de citar o entendimento do eminente Ministro do STF, Alexandre
de Moraes, que em face da ADPF 672/DF, exarou em sua decisão um posicionamento que serve de base
para as matérias relacionadas a proteção da saúde e da vida, dizendo o seguinte:

 
“A Cons�tuição Federal, em diversos disposi�vos, prevê princípios informadores e regras de
competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio
preâmbulo a necessidade de o Estado Democrá�co assegurar o bem-estar da sociedade.
Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais
finalidades do Estado a efe�vidade de polí�cas públicas des�nadas à saúde. O direito à vida e à
saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana
como fundamento da República Federa�va do Brasil. Nesse sen�do, a Cons�tuição Federal
consagrou, nos ar�gos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garan�ndo
sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde. No presente momento,
existe uma ameaça séria, iminente e incontestável ao funcionamento de todas as polí�cas
públicas que visam a proteger a vida, saúde e bem estar da população. A gravidade da
emergência causada pela pandemia do coronavírus exige das autoridades brasileiras, em todos os
níveis de governo, a efe�vação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as
medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das a�vidades do
Sistema Único de Saúde.” (nós grifamos)

 

III. CONCLUSÃO

 

Assim sendo, é do entendimento desta relatoria que não há óbices de natureza jurídica no PL n.º 090/21
(processo n.º 0266/21) e sua emenda n.º 1, razão que recomendo, no mérito, pela sua aprovação,
conforme fundamentado acima.

 
Sala das Sessões, 14 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador, em 14/04/2021, às 14:21,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0224557 e o código CRC 16C9D351.

Referência: Processo nº 025.00032/2021-23 SEI nº 0224557

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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