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PARECER Nº 0591/2008 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, 
IDOSO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 527/2006. 
O projeto de lei, de autoria do nobre vereador Toninho Paiva, dá nova redação ao 
artigo 51 da Lei nº 13.725, de 09 de janeiro de 2004, que instituiu o Código Sanitário 
do Município, e dá outras providências.  
De acordo com a propositura, objetiva-se adequar legislação municipal à legislação 
federal, porquanto a lei federal nº 5.991, de 17/12/1973, dispõe que técnicos 
habilitados também podem aplicar injetáveis em farmácias e drogarias tanto quanto os 
farmacêuticos. 
A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer pela legalidade, porém 
apresentou SUBSTITUTIVO, para correção do número da lei que se pretende alterar  
(fls 05 e 06). 
Durante as audiências realizada em 06 e 20/06/07, foram ouvidos representantes da 
Coordenaria de Vigilância em Saúde – COVISA, os quais se posicionaram 
favoravelmente à propositura, sugerindo, todavia, que a redação fique similar a do 
Decreto 5.991/1973 e acrescentando a necessidade da prescrição médica para a 
aplicação de injeções além da supervisão por um farmacêutico.  
A Comissão de Transito, Transporte e Atividade Econômica emitiu parecer favorável 
(fls. 07).  
No âmbito de competência dessa Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, 
Idoso e Mulher, consideramos que a propositura tem alcance social, encontra amparo 
na legislação federal existente e ainda conta com o apoio dos especialistas da COVISA. 
A aplicação de injeções em farmácias facilita o atendimento da população que não 
precisará se locomover até unidades hospitalares para o cumprimento de 
recomendações médicas em seus tratamentos.  
Pelos motivos expostos, favorável é o nosso parecer.  
Entretanto, acatando as recomendações dos técnicos da COVISA, manifestadas nas 
audiências públicas e contemplando a alteração sugerida pela Comissão de 
Constituição, apresentamos o SUBSTITUTIVO abaixo aduzido. 
 
SUBSTITUTIVO Nº  AO PROJETO DE LEI Nº 527/06 
Dá nova redação ao art. 51 da Lei nº 13.725, de 09 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 – É facultado à farmácia ou drogaria manter serviço de atendimento ao 
público para aplicação de injeções, mediante prescrição médica, e realização de 
curativos de pequeno porte a cargo de técnico habilitado, sob supervisão do 
profissional farmacêutico, nos termos da legislação 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 Saúde, Promoção Social e Trabalho, 14-05-08. 
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