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DIRETORIA ADJLINTA DE PROCESSO LEGISLATIVO

AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAcA0 PRE VIA

INF0RMAcA0 PREV1A No 125198
	 r 4/1cV1

I -OBJETO
	 Lv

Projeto de Lei n° 1.676/98, de autoria do Deputado José Maria Barros, que torna
obrigatOrio o oferecimento semestral, pelo Estado, de medicação contra as parasitoses

intestinais a menores de 12 (doze) anos.

A proposiçao foi publicada no "Diãrio do Legislativo" de 214/98.

2- PONTOS DE ATENcA0

2.1 - 0 projeto determina que o Estado ofereça , sernestrairnente, medicaçao
contra parasitoses intestinais a menores de 12 (doze) anos.

22 - A distribuiçao será feita por unidades de saüde do proprio Estado ou dos

rnunicpios interessados.

Saliente-se que o art. 18, I, da Constituiçao Federal estabelece que ao
municipio cabe, entre outras açOes, "planejar, organizar, controlar e avaliar os serviços de
saUde e gerir e executar os serviços pUblicos de saüde"; e ao Estado, consoante o art. 17, II,
do mesmo Diploma Legal, "prestar apoio técnico e financeiro aos municipios e executar
supletivamente açes e serviços de saijde" (grifo nosso).

2.3 - Tendo em vista o processo de municipalizaçao da saüde, as açoes básicas
devem , portanto, ser executadas pelo municiplo. Deve-se salientar que, para tanto, 0

munic1pio, sob determinadas condicâes, recebe verba diretamente da União.

2.4 0 projeto preconiza a realizaçao de campanha de esciarecimento a
populaçao, previamente a administracao dos medicamentos. e reserva, para 0 decreto
regulamentador, a especificaçao de detaihes técnicos de efetivaçao das medidas propostas,

como, por exemplo, a maneira corn que seria feita a campanha de esciarecirnento ou a
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indicaçao chnica dos medicamentos. Diga-se que esta Ultima está disciplinada em normas

federals.

2.5 - Deve ser analisada a relacao custo/beneficlo das medidas preconizadas,

levando-se em consideraçao o universo a ser atendido e a presença ou ausência de outros

fatores determinantes do surgimento das parasitoses intestinais, como desconhecirnento de

medidas de higiene, faith de saneamento básico e condicoes de vida desfavoráveis.

2.6 . A Constituicao da RepUblica estabelece, no art. 196, que a saUde e direito

de todos e clever do Estado, garantido mediante politicas sociais e econômicas que visem a

reducaodo risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e iguaiitario as acoes

e servicos para sua promocao, protecao e recuperacao.

De acordo corn o ordenamento constitucional vigente, as acaes e servicos

pUblicos de saüde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo urn sistema

Unico, cujas diretnzes são a descentralizacao, o atendirnento integral e a participacao da

comunidade.

2.7 - A Constituiçao mineira nao inseriu no campo da competôncia reservada as

leis relativas a proteçao e a defesa da saUde. Consequentemente, e licita a membro do

Legisiativo a apresentaçao de projetos dessa natureza.

3- TRAMITAcA0

0 projeto tramita em dois turnos e fol distribuido as Comissôes de Constituiçao e

Justica, de Saude e de Fiscalizacao Financeira e Orcamentaria para receber parecer.

Data da elaboracao: 22/4/98
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