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Dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores a

entrEgar medicamentos e materiais cirúrgicos
adqu ridos com dinheiro público que estejam com no
mínino 80% do tempo de validade e dá outras
proviJências,

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1' Obriga os fornecedores a entrqar no âmbito do Estado do Amazonas os
medicamentos e materiais cirúrgicos, adquiridos com dinheiro público, que estejam com no
mínimo 80% (oitenta por cento) do tempo de validade, a contar de sua entrega.

Art. 2" O descumprimento desta Lei gerará em desfavor do contratado que forneceu os
medicamentos e matérias cirúrgicos, bem como ao gestor que recebeu a multa de 20% (vinte
por cento) sobre o valor do contrato.

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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Justificativa

O fornecimento de medicamento é trataio como um direito fundamental
rrestacional, exigindo, com isso, ações positivas dos poderes públicos. Estas ações
positivas devem ter como objetivo o acesso universal e igualitário aos serviços de

saúde. Entretanto as mazelas no serviço de saúde são conhecidas por todos:
hospitais superlotados, inexistência de equipamentos para atendimento básico e

'alta de médicos são apenas alguns exemplos de problemas do sistema público de

saúde brasileiro. E uma das áreas de maior conflituosidade é a de fornecimento de

medicamentos.

A aquisição de medicamentos é uma das principais atividades da Gestão da

Assistência Farmacêutica e deve estar estreitamente vinculada às ofertas de serviço e

á cobertura assistencial dos programas de saúde.

De acordo com as orientações básicas no Ministério da saúde são eles: a

exigência do registro sanitário do produto pela ANVISA; especificações em

conformidade com o solicitado em edital, prazo ce validade dos medicamentos não

deverá ser inferior a 2/3 da validade total, a contar da data de entrega do produto,
laudo de analise de controle emitido pela ANVISA ertre outros.

A falta de medicamentos esta diretamente ligada ao fim da validade antes de sua

utilização, a Central de Medicamentos do Amazonas d'rrante uma inspeção da Secretaria de

Estado de Saúde (Susam) em 2019. Constatou cerca de ìS 2 milhões em itens fora do prazo de

validade e de 1-,5 mil insumos considerados essenciai; número absurdo de desperdício de

dinheiro público.

Nesse sentido, a presente proposição normativa demonstra preocupação com a
qualidade e a eficácia no tratamento do usuário da sajde publica trazendo assim economia

aos cofres públicos a fim de não perpetuar o descarte de medicamentos vencidos tornando

obrigatório o recebimento de medicamentos com peb menos 80% (oitenta por cento) do

tempo de validade, contado da data de fabricação, quando da aquisição de medicamentos e

materiais cirúrgicos pelo Estado com dinheiro público.
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Diante do exposto, justifica-se sobremaneira a relevância do presente
projeto de lei, razão pela qual solicito o apoio dos rrcbres pares.
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