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Disp6e sobre a obrigatoriedade da disponibilizagao
de informag6es, sobre medicamentos distribuidos
gratuitamente a populagao pelo Sistema Unico de
SaOde (SUS), no Municipio de Dona Ings e da outras
provid6ncias.

A CAMAMA MUNICIPAL DE DONA INES, ESTADO DA PARAIBA, no uso de
subs atribuig6es legais conferidas pda Lei Organica Municipal c/c o Regiments
Interno, submete a apreciagao do Plenirio o seguinte Projeto de Lei.

Art. I' -- Os postos oficiais de distribuigao de medicamentos, bem como a Farm6cia
B6sica do Municipio e as Farmgcias Populares, credencias ao Sistema Unico de SaOde
(SUS) dever6 disponibilizar, em suas depend6ncias, um mural com a vista dos
medicamentos gratuitamente distribuidos a populagao, e como tamb6m os que estio em

I -- Para a Farm6cia B6sica do Municipio, a vista contendo os medicamentos
distribuidos gratuitamente a populagao, deve estar em mural visivel no ponte de
distribuigao, na Farm6cia Basica, nas Unidades Bdsica de SaOde (UBS) e disponivelno
sino eletr6nico da Prefeitura Municipalde Dona Ings.

11- Para as Farmdcias Populares, credenciadas ao Sistema Onico de SaOde (SUS),
dever6 disponibilizar a vista dos medicamentos, em um muralvisivel, ao acesso aos
consumidores no estabelecimento.

lll-- Os medicamentos que estiverem em falta devem conter a data prov6velde
disponibilizaQao.

Art. 2' - O Poder executivo poder6 regulamentar esta Lei determinando
penalidades, bem como o 6rgao respons6velpela fiscalizagao.

Art. 3' - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposig6es em contr6rios.

Plengrio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, 04 de fevereiro de 2019
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Vereador
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JUSTIFICATIVAS

Esta propositura tem o objetivo de facilitar o acesso dos usu6rios e consumidores,
das informag6es aos medicamentos fornecidos gratuitamente, atrav6s da "Farm6cia
B6sica do Municipio e como tamb6m das Farm6cias Populares, credenciadas ao Sistema
[Jnico de SaOde (SUS)'. Cabe sa]ientar que nas Unidades B6sicas de SaOde, Pronto
Atendimento, que as pessoas passam por consultas, e procedimentos m6dicos, e que
posteriormente na maioria das vezes, acabam saindo da Unidade, ja com a prescrigao de
determinado medicamento e ao chegar aos estabelecimentos terem as dividas

'' informag6es necess6rias com mats comodidade.

Importante salientar que a publicidade 6 a ess6ncia da administragao pOblica e,
buscando democratizar o atendimento e dar transpar6ncia is informag6es, ao encontro
das disposig6es da Lei Federal12.527/2011, que regula o acesso a informag6es previsto
no inciso XXXlll do Art. 5', no inciso ll do $3' do Art. 37 e no $2' do art. 216, todos da
Constituigao Federal.

Diante do exposto, apresento este projeto, de supremo interesse pOblico,
esperando contar mats uma vez com os nobres pares na aprovagao da presente
proposlgao.

Plen6rio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, 04 de fevereiro de 2019
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