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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMACAO PREVIA

INFORMAcAO PRE VIA N 9 174/99

1 -OBJETO

Projeto de Lei n 2 391/99, de autoria do Deputado Ermano Batista, que atribui ao Estado

a obrigação de fornecer medicarnentos a pessoas carentes.

A proposição fol publicada no "Diário do Legislativo" de 18/6/99.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - 0 projeto de lei em tela pretende que a rede püblica de saüde forneca

gratuitamente medicamentos de uso contInuo e continuado a pessoas carentes, entendendo-

se como tal aquelas cuja renda mensal seja igual ou inferior a dois salários mmnimos. A

proposição demonstra preocupação corn o tratamento medico das pessoas carentes.

Entretanto, se a Constituição Federal, em seu art. 196, preconiza que "a saüde é direito

de todos e clever do Estado", se a Constituição do Estado, em seu art. 186, determina que "a

saüde e direito de todos, e a assistência a ela é clever do Estado, assegurada mediante

polIticas sociais e econômicas que visem a eliminacào do risco de doenças e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário as acöes e aos seri'çds para sua prornoção,

protecao e recuperacao", o projeto em análise, privilegiando as pessoas corn renda mensal

igual ou inferior a dois salários mInimos, iria quebrar a universalidade imposta pela legislacao

em vigor.

A Lei n2 8.080, de 1990, conhecida como "Lei Organica da Saüde", em seu art. 2, § 1,

determina que sejam estabelecidas "condiçoes que assegurem acesso universal e igualitário

As açôes e aos servicos..."

2.2 - Já existe a distribuição gratuita de medicamentos, em cumprimento ao disposto

Portaria n2 176, de 8/3/99, do Ministério da Saüde, que estabelece critérios e requisitos para
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a qualificaçao dos municIpios e Estados ao incentivo a Assistência Farmacêutica Básica e

define valores a serem transferidos.

Merece referência também a Portaria n 2 3.916, de 1998, do mesmo Ministério, que

aprova a Poiltica Nacional de Medicamentos, parte essencial da PolItica Nacional de Saüde.

A propria Lei n 2 8.080, em seu art. 6, coloca no campo de atuacão do SUS "a formulaçao da

polItica de medicamentos... de interesse para a satide..."

2.3 - Na verdade, a Constituicao da Repüblica de 1988 Iimitou as acães a cargo da

União e restringiu o papel dos Estados na execucão dos serviços de sade, ao mesmo

tempo em que ampliou as competências e responsabilidades dos municIpios.

Essa descentralizacão está prevista também na Lei n 2 8.080, em seus arts. 17, I, e 18,

I, que, obedecendo ao determinado na Carta Magna, diminuiu consideravelmente a atuacão

do Estado, que tern, entre outras, as atribuiçoes de prestar apoio técnico e financeiro aos

municIpios e executar supletivamente açôes e serviços de saüde. (grifo nosso).

A distribuicão de medicamentos tern sido feita pela Secretaria Estadual de Saüde

através de programas como o Urgencia e Emergencia, o Programa de Saüde da Famlila, por

meio dos ConsOrcios Municipais.

A rnatéria está, pois, amplamente protegida peta Iegislação vigente.

2.4 - Além disso, está em trarnitacão o Projeto de Lei n° 49/99, que dispOe sobre

Poiltica Estadual de Medicarnentos, ao qual poderão ser acrescidas emendas, notadamente

quando se tratar dematériá compatIvel.

3- TRAMITAcAO
0 projeto trarnita em dois turnos e foi distribuIdo as Cornissães de Constituicao e

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

Data da elaboracão: 27/8/99.
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