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PARECER Nº 2192/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0541/19 

Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Aurélio Nomura, que propõe 
alteração na Lei nº 13.789, de 13 de fevereiro de 2004, que institui a Farmácia Solidária, para o 
fim de promover a coleta e a distribuição gratuita de medicamentos para pessoas carentes. A 
coleta seria feita junto a consultórios médicos, dentários, farmácias e munícipes, que poderiam 
fornecer amostras grátis e doações. 

Segundo a Justificativa, a falta de medicamentos nos postos de saúde e na rede 
pública em geral é fato de conhecimento de todos. O projeto proporcionaria a médicos, 
dentistas, farmacêuticos e à população em geral a possibilidade de contribuírem com doações 
de remédios dentro da validade, que, do contrário, acabariam sendo descartados. 

O projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, na forma do Substitutivo ao 
final proposto, pelas razões a seguir expostas. 

Preliminarmente, é preciso consignar que o Município possui competência para legislar 
sobre saúde pública, de forma a suplementar a legislação federal e estadual, nos termos dos 
artigos 24, XII c/c 30, II, da Constituição Federal. Isso significa que o Município é competente 
para legislar sobre saúde no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja 
harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Nesse sentido, a lição 
de Dalmo de Abreu Dallari: 

Uma particularidade importante do sistema brasileiro de saúde, em relação à qual são 
importantes os esclarecimentos sobre a competência legislativa concorrente, é que tanto a 
União quanto os Estados, os Municípios e o Distrito Federal têm competência em matéria de 
saúde, ou seja, cada um manterá o seu próprio sistema de saúde, mas todos devem integrar-
se num sistema harmônico, que recebe na Constituição a denominação de sistema único de 
saúde. Em consequência, cada um pode legislar sobre os pontos que dizem respeito ao seu 
respectivo sistema. A própria União poderá legislar sobre peculiaridades do sistema de saúde 
mantido pelo governo federal, mas nesse caso também ela estará obrigada a observar o que 
tiver sido estabelecido em lei federal que 

fixe normas gerais. (Normas gerais sobre saúde: cabimento e limitações, artigo 
extraído do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), pág. 61, disponível em 
http://www.saude.mppr.mp.br/pagina-359.html - negritos acrescentados) 

A ANVISA  Agência Nacional de Vigilância Sanitária disciplina diversos aspectos 
relacionados à distribuição segura de medicamentos, inclusive de amostras grátis, objeto de 
Resolução específica de sua Diretoria Colegiada. Trata-se da RDC nº 60, de 26 de novembro 
de 2009, que restringe a distribuição de amostras grátis aos prescritores, assim definidos pelo 
art. 2º, inciso VI, da referida norma, como os profissionais da área de saúde autorizados 
legalmente para a prescrição de medicamentos no país: 

Art. 3º A distribuição de amostras grátis de medicamentos somente pode ser feita pelas 
empresas aos profissionais prescritores, mediante aceitação documentada, em ambulatórios, 
hospitais, consultórios médicos e odontológicos. 

§ 1º ................................................................................................................. 

.................................................................................................................... 
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Art. 13 As empresas devem estabelecer mecanismos para o transporte adequado das 
amostras grátis, incluindo aquele realizado pelos representantes que distribuem as amostras 
aos profissionais prescritores, garantindo a manutenção da qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos. 

Também no próprio âmbito municipal, o artigo 53 do Código Sanitário do Município, 
aprovado pela Lei nº 13.725, de 2004, proíbe a permanência de amostras grátis em 
estabelecimentos comerciais farmacêuticos. 

Para adequar o projeto às referidas normas de vigilância sanitária, propõe-se 
Substitutivo ao projeto, de modo a eliminar do seu texto a expressão amostras grátis. 

Para a sua aprovação, a proposta dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inc. XII, da Lei Orgânica. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do Substitutivo que segue. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0541/19 

Altera a Lei nº 13.789, de 13 de fevereiro de 2004, para dispor sobre a coleta e a 
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica acrescido à Lei 13.789, de 13 de fevereiro de 2004, o art. 9ª-A, com a 
seguinte redação: 

"Art. 9º- A. Fica instituído no âmbito das Farmácias Solidárias a coleta e a distribuição 
gratuita de medicamentos para pessoas carentes. 

§ 1º A coleta será feita junto a consultórios médicos, dentários, farmácias e munícipes, 
que poderão fazer doações. 

§ 2º Os medicamentos coletados serão cadastrados, com o fim de registro da relação 
de doadores e de medicamentos a fim de otimizar a sua distribuição. (NR) 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 13/11/2019. 
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