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Dispõe sobre a afixação de cartaz nas farmácias e

drogarias com a indicação dos hospitais,
emergências e postos de saúde mais próximos.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Ls As farmácias e drogarias, do Estado do Amazonas, devem afixar cartaz ou placa
contendo informações sobre os hospitais, emergências e postos de saúde mais próximos.

5 1e O carïaz deverá ser afixado em local de fácil visualização pelo público, escrito de forma
clara, em português, de modo a assegurar o entendimento do cidadão, ficando obrigados os
referidos estabelecimentos a confeccionarem o cartaz ou placa.

5 2e As informações a que se refere o cqput, correspondem aos endereços, telefones e
horários de funcionamento.

$ 3e Caso a farmácia ou drogaria considere mais conveniente, poderá substituir o cartaz ou
placa por letreiro eletrônico.

Art. 2e As farmácias e drogarias terão o prazo de 60 dias, a partir da data da publicação,
para se adequarem ao disposto nesta Lei.

Art. 3s Após o prazo estabelecido no art. 2e, caberá ao Programa Estadual de Proteção e
Orientação do Consumidor (PROCON/AM), fiscalizar o disposto nesta Lei e adotar as medidas
cabíveis.

Art. 4e Aos estabelecimentos que descumprirem o disposto na presente Lei, acarretará ao
responsável infrator a imposição de multa correspondente a 200 UFIR's (Unidade Fiscal de
Referência) ou índice equivalente que venha a substituí-lo, segundo dispõe o parágrafo único do
art. 57 da Lei ne 8.078/90, a ser aplicada em cada ato de fiscalização ao estabelecimento.

Parágrafo único. A multa prevista nesta Lei, será revertida ao Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor (FUNDECON), criado pela Lei ns 2.228, de 29 de junho de 1994.

Art. 5e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, a automedicação tornou-se uma prática comum no
âmbito local e nacional e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a

automedicação é a seleção e o uso de medicamentos por pessoas para tratar doenças
autodiagnosticadas ou sintomas e deve ser entendida como um dos elementos do autocuidado.

É muito comum, quando surge um problema menor de saúde, antes mesmo dos centros de
saúde, as pessoas dirigem-se, em primeiro lugar, a uma farmácia ou drogaria. Porém, em alguns
casos, o que se busca numa farmácia não é suficiente para tratar determinado problema de saúde.

Nas situações urgentes e emergenciais, faz-se indispensável orientar e aconselhar o
cliente/consumidor a procurar um atendimento médico, uma vez que a difícil e demorada
localização de um hospital pode acarretar riscos diversos para o paciente.

O dever de informação é uma premissa principiológica da hermenêutica contratual
brasileira. No art. 6e, inciso lll, do Código de Defesa do Consumidor, ressalta-se a informação como
direito básico, uma proteção ao consumidor diante da realidade atual, em que é comum um
déficit informacional nas relações de consumo.

Portanto, a afixação de cartazes nas farmácias ou drogarias, contendo informações sobre os
hospitais, emergências e postos de saúde mais próximos, pode facilitar o acesso rápido do
consumidor ao atendimento médico. Esta propositura faz parte da adoção de políticas públicas
voltadas à população amazonense e tem o propósito de contribuir para a proteção e saúde do
cidadão, possibilitando a todos o acesso a informação em qualquer tipo de situação emergencial.

Quanto a constitucionalidade do presente Projeto de Lei, verifica-se que o objeto deste está
de acordo com o art.24, incisos V e Xll, da Constituição Federal, que compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (V) produção e consumo; (Xll) previdência
social, proteção e defesa da saúde.

lmpende destacar, que os atuais entendimentos jurisprudenciais do Supremo Tribunal
Federalfortalecem o objeto desta propositura, vejamos:

A competência do Estado para instituir regras de efetiva proteção aos
consumidores nasce-lhe do art. 24, V e Vlll, c/c o 5 2e (...). Cumpre ao
Estado legislar concorrentemente, de forma específica, adaptando as
normas gerais de "produção e consumo" e de "responsabilidade por dano
ao (...) consumidor" expedidas pela união às peculiaridades e circunstâncias
locais. E foi o que fez a legislação impugnada, pretendendo dar concreção e
efetividade aos ditames da legislação federal correlativa, em tema de
comercialização de combustíveis. (ADl 1.980, voto do Rel. Min. Cezar
Peluso, i. t6-4-2009, P, DJE de 7-8-2009.mAD1 2.932, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 7-5-2008, P, DJE de 20-6-2008).
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A competência dos Estados para legislar sobre a proteção e defesa da saúde
é concorrente à União e, nesse âmbito, a União deve limitar-se a editar
normas gerais, conforme o arï. 24, Xll, 5 1"e e $ 2e, da CF. Não usurpa
competência da União lei estadual que dispõe sobre o beneficiamento de
leite de cabra em condições artesanais (ADl 1278, rel. min. Ricardo
Lewandowski, j. 16-5-2007 , P, DJ de 1s-6-2007).

Este Projeto de Lei está em perfeita harmonia com os princípios constitucionais, como o da
dignidade da pessoa humana e o da isonomia. Resta esclarecer que esta propositura não
apresenta vício jurídico de iniciativa, uma vez que não impõe nenhuma conduta ao Poder
Executivo, mas tão somente dispõe sobre a afixação de cartazes nas farmácias ou drogarias,
contendo informações sobre os hospitais, emergências e postos de saúde mais próximos.

Ademais, a proposição obedece ao princípio da separação dos poderes, não invadindo a

competência privativa do Poder Executivo. Esta iniciativa não é princípio constitucional, mas
norma-disposição. A sua relação com o princípio da separação dos poderes envolve uma garantia
deste (quanto à independência dos Poderes Executivo e Judiciário), como uma exceção ao próprio
princípio (subtração da naturalvocação legislativa do Parlamento).

Pelo exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres membros desta
Casa Legislativa para a aprovação do Projeto de Lei em tela.
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