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PARECER Nº 2034/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0574/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Conte Lopes, que visa 
instituir a Farmácia Veterinária Popular intitulada "Farmácia do Pet" no Município de São Paulo. 

De acordo com a propositura, Farmácia Veterinária Popular - "Farmácia do Pet" é o 
estabelecimento farmacêutico privado de medicamentos para uso veterinário que mediante 
convênio firmado com o Município, passa a comercializar diretamente ao consumidor, na forma 
de varejo, medicamentos para uso veterinário a preços subsidiados. 

Ainda estabelece que a produção de medicamentos de uso veterinário que façam parte 
do programa fica a cargo dos laboratórios privados e públicos, previamente autorizados pela 
legislação brasileira. E para a execução do programa Farmácia do Pet poderá a Prefeitura 
Municipal firmar convênios com entidades privadas e públicas. Por fim, fixa atribuição à 
Secretaria Municipal de Saúde para determinar o rol de medicamentos a serem 
disponibilizados, considerando-se as evidências epidemiológicas e prevalências de doenças e 
agravos. 

Na forma do substitutivo, a propositura não encontra óbices jurídicos em sua 
implementação. 

Isto porque, é fato que a saúde humana está relacionada à saúde animal, podendo 
este transmitir inúmeras doenças quando não tratado devidamente. 

Destarte, a matéria de fundo versada na proposta é a proteção e defesa da saúde que, 
nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, é de competência concorrente da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, já que a eles é dado suplementar a 
legislação federal e estadual, no que couber, nos limites do interesse local (art. 30, I e II). 

Cabe observar ainda que, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, a saúde foi 
alçada à categoria de direito fundamental do homem, configurando "direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação." (art. 196, da CF). 

Note-se, também, que a proteção do meio ambiente, conceito no qual se inserem os 
animais, além de se tratar de assunto de interesse público, configura princípio constitucional 
impositivo, dispondo a Constituição Federal competir ao Poder Público, em todas as suas 
esferas, Federal, Estadual e Municipal (artigos 225 e 23, VI), o poder-dever de defender e 
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

Destaque-se, por fim, que a Lei Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa 
privativa ao Prefeito para apresentação de projetos de lei que versem sobre serviços públicos, 
como, aliás, não poderia deixar de ser, posto que tal previsão não encontrava respaldo na 
Constituição Federal. 

Para ser aprovada, a propositura depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município, devendo 
ser convocadas, durante sua tramitação, pelo menos 2 (duas) audiências públicas, nos termos 
do art. 41, VIII, do mesmo diploma legal. 

Ante o exposto, na forma do substitutivo que segue, apresentado para tornar a 
propositura autorizativa, somos PELA LEGALIDADE. 



SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0574/17. 

Autoriza o Poder Executivo a criar a farmácia veterinária popular intitulada "Farmácia 
do Pet", e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Esta Lei autoriza a criação, controle e fiscalização das Farmácias Veterinárias 
Populares por parte do Poder Executivo. 

Art. 2º Denomina-se Farmácia Veterinária Popular o estabelecimento farmacêutico 
privado de medicamentos para uso veterinário que mediante convênio firmado com o 
Município, passa a comercializar diretamente ao consumidor, na forma de varejo, 
medicamentos para uso veterinário a preços subsidiados. 

Parágrafo único. Entende-se por medicamentos de uso veterinário, todos os 
preparados de fórmula de natureza química, farmacêutica, biológica ou mista, com 
propriedades definidas e destinados a prevenir, diagnosticar ou curar doenças dos animais, ou 
que possam contribuir para a manutenção da higiene animal. 

Art. 3º O rol de medicamentos a serem disponibilizados em decorrência da execução 
do Programa "Farmácia do Pet" será definido pela Secretaria Municipal de Saúde, 
considerando-se as evidências epidemiológicas e prevalências de doenças e agravos. 

Art. 4º A produção de medicamentos de uso veterinário que façam parte do programa 
fica a cargo dos laboratórios privados e públicos, previamente autorizados pela legislação 
brasileira. 

Art. 5º A Farmácia Veterinária Popular deve atender as exigências para funcionamento 
das farmácias, contado com a presença de um profissional médico veterinário no 
estabelecimento. 

Art. 6º Para a execução do programa "Farmácia do Pet", poderá o Poder Executivo 
firmar convênios com entidades públicas e privadas. 

Art. 7º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 8º Caberá ao Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias após a publicação 
desta Lei, expedir as normas complementares à implementação do programa. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/12/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB - Relator 
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Reis - PT 

Soninha Francine - PPS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/12/2017, p. 99 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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