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Dispõe  sobre  o  congelamento  de  preços  de
medicamentos durante a vigência da Pandemia
de Coronavírus, reconhecido pelo Decreto n.º
424, de 25 de março de 2020.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Ficam congelados os preços dos medicamentos durante a vigência do estado de calamidade pública
reconhecido pelo reconhecido pelo Decreto n.º 424, de 25 de março de 2020, em virtude da emergência de
saúde pública relacionada ao coronavírus (Covid-19).

Art. 2º Em caso de descumprimento, a autoridade competente aplicará pena de multa, no valor mínimo de
R$ 500,00 (quinhentos reais) e máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dependendo da estrutura e
porte do estabelecimento.

Parágrafo único. Sem prejuízo da pena de multa, a autoridade competente poderá determinar o fechamento
do estabelecimento ou interrupção das atividades.

Art. 3º Os valores arrecadados com a aplicação das multas, serão revertidos ao Fundo Estadual de Saúde
para a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para uso das equipes de saúde no
enfrentamento ao coronavírus.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 02 (dois) dias da data de sua publicação.

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

JUSTIFICATIVA

Notícias recentes apontam que o preço dos medicamentos devem ter reajuste médio de 4,08% a partir de
abril, segundo estimativa do Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos). Essa já difícil
situação vai ser agora extremamente agravada com o risco de aumento dos preços dos medicamentos e
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com o esperado colapso do sistema de saúde, previsto para ocorrer no final de abril deste ano, como
anunciado pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Para minimizar os impactos negativos que tal aumento com certeza vai causar a sociedade, apresento esta
proposição que dispõe sobre o congelamento de preços de medicamentos durante a vigência da Pandemia
de Coronavírus, reconhecido pelo Decreto n.º 424, de 25 de março de 2020.

Diante do exposto e, considerando a situação de emergência ocasionada pela pandemia do coronavírus,
solicito o apoio dos nobres deputados para a aprovação desta relevante medida.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Abril de 2020

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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