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PARECER Nº 1519/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 205/12.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, “dispõe 
sobre a obrigatoriedade de fracionamento de medicamentos, no âmbito do 
Município de São Paulo, e dá outras providências”. Nesse sentido, estabelece a 
iniciativa que o medicamento na forma fracionada deverá ser disponibilizado para 
uso ou consumo de todos consumidores e usuários, em quantidade, tempo e 
dosagem suficiente para tratamento correspondente, sob a orientação e a 
supervisão de profissionais qualificados, sendo que somente será permitido o 
fracionamento de medicamento em embalagem especialmente desenvolvida para 
essa finalidade, devidamente aprovada pelo órgão federal responsável pela 
vigilância sanitária. Dispõe que, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, 
Instituições Federais, Estaduais e ONGs, promoverão as medidas necessárias à 
ampla comunicação, informação e educação sobre o fracionamento e a promoção 
do uso racional de medicamentos, através de campanhas educativas. Estabelece 
ainda, que o fracionamento será realizado sob a supervisão e responsabilidade 
direta do farmacêutico tecnicamente responsável pelo estabelecimento e 
legalmente habilitado para o exercício da profissão, segundo definições e condições 
técnicas e operacionais estabelecidas pelo órgão federal responsável pela vigilância 
sanitária e que tais condições técnicas e operacionais deverão ser estabelecidas de 
modo a garantir a manutenção das informações e dos dados de identificação do 
medicamento registrado, além da preservação de suas características de qualidade, 
segurança e eficácia. Justifica o autor, dentre outros argumentos, que a iniciativa 
constitui um importante passo para a qualificação e orientação das ações e serviços 
farmacêuticos do País, aproximando o profissional farmacêutico do cidadão e 
usuário de medicamentos e ajustando a terapia medicamentosa às suas reais 
necessidades, proporcionando grandes benefícios para o consumidor e usuário de 
medicamentos, tais como a redução no custo dos tratamentos, a diminuição dos 
casos de automedicação e intoxicações decorrentes de sobras de medicamentos 
nas residências das pessoas, além do estímulo ao uso adequado desses produtos, 
na exata quantidade prescrita pelos profissionais competentes, contribuindo para a 
adesão ao tratamento e para melhor resolutividade das ações e serviços de saúde. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposta, nos termos de substitutivo 
apresentado objetivando adequar a redação do art. 3º da proposta para que não 
incida em inconstitucionalidade por violação ao Princípio da Harmonia e 
Independência entre os Poderes. A iniciativa reveste-se de relevante interesse 
público, motivo pelo qual esta Comissão posiciona-se favoravelmente à sua 
aprovação, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 19/09/2012.  
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