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PARECER Nº 345/2007 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 527/06. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa dar 
nova redação ao art. 51 da Lei nº 13.725/04, que instituiu o Código Sanitário do 
Município,  com a finalidade de possibilitar a realização de pequenos curativos e a 
aplicação de injeções também por técnicos habilitados, nos termos da legislação 
federal relativa à matéria. 
Atualmente, segundo o Código Sanitário, tais curativos e a aplicação de injeções 
somente podem ser feitos pelos farmacêuticos, ao passo que a Lei Federal nº 5.991/73 
enuncia que a aplicação de injeções nas farmácias deve ser feita por técnico habilitado, 
observada a prescrição médica; a Resolução CFF nº 239/92  enuncia que as injeções 
nas farmácias serão aplicadas pelo farmacêutico ou por profissional habilitado e a  
Resolução Anvisa nº 328/99 enuncia que tais injeções serão aplicadas por profissional 
habilitado, o que nos leva a concluir que, de fato, o universo dos habilitados a dar 
injeção nas farmácias é mais amplo que o previsto no Código Sanitário Municipal.  
Sob o aspecto jurídico nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei que 
encontra fundamento nos arts. 13, I e 37, caput, da Lei Orgânica Municipal. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 
Ante o exposto somos, 
PELA LEGALIDADE 
No entanto, visando adequar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa e 
tendo em vista ainda que,  por equívoco formal o número da lei que se pretende 
alterar constou errado na ementa do projeto, propomos o seguinte Substitutivo: 
 
SUBSTITUTIVO Nº   AO PROJETO DE LEI Nº 527/06. 
Dá nova redação ao art. 51 da Lei nº 13.725, de 9 de janeiro de 2004, que instituiu o 
Código Sanitário do Município, e dá outras providências. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A : 
Art. 1º O caput  do art. 51 da  Lei nº 13.725, de 9 de janeiro de 2004, que instituiu o 
Código Sanitário do Município passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 51. As farmácias e drogarias podem manter serviços de atendimento ao público 
para realização de curativos de pequeno porte e aplicação de injeções, desde que pelo 
farmacêutico ou técnico habilitado, nos termos da legislação federal relativa à 
matéria.” (NR) 
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 21/3/07 
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