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PUBLICADO DOM 05/05/2005 
 
 
 
 
PARECER Nº 223/2005 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 517/2003. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que dispõe a 
autorização de farmácias e drogarias instaladas no Município de São Paulo, a medirem 
pressão arterial. 
Há parecer pela legalidade e constitucionalidade da Douta Comissão de Constituição e 
Justiça (fls. 5 e 6) que entende que a propositura visa favorecer a população 
paulistana à medida que introduz normas capazes de contribuir para a saúde pública 
local. 
A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável (fl. 7), acrescentando 
que o projeto reveste-se de elevado interesse público, pois atenta para a prevenção de 
doenças relacionadas à hipertensão. 
A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica emitiu parecer favorável (fl. 
8), justificando que a possibilidade dos farmacêuticos poderem medir a pressão arterial 
dos munícipes, preservará as pessoas de males oriundos tanto da hipertensão quanto 
da hipotensão. 
No âmbito da competência desta Comissão, quanto ao mérito e ao interesse público 
que devemos analisar entendemos que a propositura e meritória e merece prosperar. 
Dispõem sobre a matéria em análise, a Lei nº 13.777 de 11 de fevereiro de 2004 que 
trata da Implantação do Programa de Prevenção e Tratamento da Hipertensão Arterial 
Sistêmica no âmbito Municipal e o Decreto nº 45.770 de 15 de março de 2005 que 
regulamenta o desenvolvimento do referido Programa previsto no citado diploma legal 
e, em seu artigo quinto, reza que “A Secretaria Municipal de Saúde promoverá 
treinamento específico dos profissionais de nível superior e médio para capacitá-los 
tecnicamente ao atendimento”. 
Na verdade, é a hipertensão arterial moléstia crônica e insidiosa cujas conseqüências 
são cada vez mais prevalentes na morbi-mortalidade geral da população adulta e 
idosa, evitável pela prevenção. 
Justifica-se, portanto, o maior número possível de Agentes de Saúde que concorram 
para o diagnóstico precoce da hipertensão arterial, tanto no que concerne à sua 
detecção, quanto ao adequado acompanhamento dos efeitos da medicação instituída. 
Assim, a matéria é de interesse público, legal e tecnicamente viável, desde que 
diligentemente regulamentada e controlada pelo Executivo. 
Pelo exposto, favorável é o nosso Parecer. No entanto, a fim de adequar o presente 
projeto às regras de técnica legislativa, apresentamos o substitutivo abaixo aduzido: 
SUBSTITUTIVO Nº .................AO PROJETO DE LEI 517/2003 
Autoriza as farmácias e drogarias instaladas no município de São Paulo, a medirem 
pressão arterial, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1º - Ficam autorizadas a medirem a pressão arterial, as farmácias e drogarias 
instaladas no município de São Paulo. 
Parágrafo único – a verificação da pressão arterial deverá ser feita pelo farmacêutico 
responsável pelo estabelecimento. 
Art. 2º - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde promover treinamento para os 
farmacêuticos, habilitando-os a medirem a pressão arterial, excetuando-se aqueles 
que já a possuam. 
Parágrafo único – Os aparelhos para medir a pressão arterial (tensiômetros) devem 
estar em perfeito estado e devidamente calibrados. 
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Art. 3º - Aos estabelecimentos que não apresentarem os aparelhos devidamente 
calibrados será aplicada uma multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), duplicada 
na hipótese de reincidência. 
§ 1° – Para os fins do disposto no caput deste artigo considera-se reincidência a 
constatação de nova infração no prazo de seis meses após a lavratura do auto de 
infração antecedente. 
§ 2° – A multa de que trata o caput será atualizada anualmente pela variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de 
extinção deste índice, será adotado outro índice criado pela legislação federal e que 
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 
Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da data de sua publicação. 
Art. 5° - As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, em 04/maio/2005. 
Toninho Paiva – Presidente 
Mário Dias – Relator 
Paulo Teixeira 
Noemi Nonato 
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