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Obriga as Unidacles cle Saú<lc clo Estado,

Sen,iços de Pronto Atendimento (SIlAs) e

Policlínicas, a clisponibilizarcrn infbrrnações

referentes ao estoque cle medicamentos,

quantidades existentes n¿r unir{:rcle, bcm como

as infbrmações de todas as outras unidaclcs

m:ris próximas.

A ASSEMBLEIA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAZONJAS

DECRETA

Art' lu Ficam obrigadas as Unidacles cle Saúde clo Estado. Se¡,iço cle

Pronto Atendimento (SPAs) e Policlínicas, a disponibilizarem inl'oLmações relèrenles ¿rcr

estoque de nledicatnetltos, qr,ranticlades existentes na uniclacle, berl coulo infòr.r-nacões clc:

toclas as outras r-rnidades mais próximas que possuam o r-neclicamenlo.

Art' 2u As inforrnações referentes aos locais e meclicamentos clisponír,eis.
devem ser disponibilizadas no site da Central de Meclicamentos ou atl-¿n¡és de aplicativ6.

Par:igrafb Único O site cla Central de meclicamentos ou arplicativo
deverá constar tll-n calllpo oucle o paciente, caso não consiga o nredic¿u-r-ìento.
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Art' 3" O Poder Executivo terá o p\-azo cle 90 (noventa) cìias par.a
efetivar a regulamentação das medidas relacionadas no altigo 1o e ?u cla prese'te lei.

ArL 4u As referidas unidades terão i20 (cento e vinte) dias par.a se

adequarem ao disposto nesta legislação.

Art. 5' Esta Lei entl'a em r¡igor na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por finalidade viabilizar qì-le os serviços cle

saÚlde ofertados nas Unidades de Saúrcle do llstado, (SPAs) e policlínicas, clispor.ribilizenr
inl'onnações relerentes

unidades, bem colllo

ao estoque de medicamentos, qr,ranli<lacles

as rìlesmas infbnlações de todas as outras

exlstentes ll¿ìs

unidades lnais
próximas, a fim de protnovel' o acesso clos pacientes aos medic¿iurenros, làcilit¿r'clo ¿r

tratamento de quem pt'ecisa senl que seja necessário procurar de unicl¿rcle em u¡idade.
Para tanto, cotlsigno como proposta, que as inlbrmäções rclèrentes aos

locais e os medicamentos disponír,eis, sejam disponibilizados no site da centr¿rl cle

medicamentos ott através de aplicativo, bem corlo ulr campo oncle a pessoa poss¿ì

deixar registrado que foi até a u'idade e não encontrou o medicar'ento.

Consideramos que o cidadão, qr-re clepende da recle púrblica de saircle. tenr
encontrado barreiras ua busca cle setts medicamentos nas Uniclacles c1e Saucle clo Estaclo
para dar início ol-t contintiidade a seu tratamento. Muitos se cleslocal-n cle url lugarr ero

outro etn busca de seus remédios e muitas vezes não encontrarrì, os pacientes se vecilr
obrigados a gastar qtrantias qtte nruitas vezes estão fora do orçame¡to para 

'ãcrinterromper os tratamentos médicos, ferindo assim o princípio do atencliurcnto inlesral
na rede púrblica de saúrde.

Nossa Carta Magna ïeza errl seu artigo 196 qr-re: "A sctúcle é clireìto de
loc{os e dever clo Estado, gurctnliclo ntedianle políticu.s s'ociai.y e ect.¡nontic,(t.\.(lLte t,ise¡t
à reduçcío do risco cle c{oençct e de c¡ulros agrcn)os e cro ocesso ttttiversrEl iguulitrírio ùs
rtções e serviços pero suo promoção, proteçrio e recuperoção,,.

Desta 1'orma, cousiderando qr,re entre o necessário para ¿ì pr.omoção cla

assistência à saúde es1á o fornecitnento cle medicamento, é possível afirmar qLle o accss
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a medicamentos é direito de todos e clever do Estado, assim, o paciente não cle.,e
sacrificar parte cle sua rencla familiar na compra de medicanle¡tos, rlrLrito rre'os rla
busca deles.

Posto isto, é a síntese necessária para jr,rstificar o presente projeto cle Lei
esperando sua

Legislativa.

aprovação por u'animidade dos membros cless¿i Egrégia casa
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