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Dispõe  sobre  a  publicação  da  l ista  de
medicamentos  distribuídos  gratuitamente  à
população pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
no  âmbito  do  Estado  de  Mato  Grosso,  e  dá
outras providências.

        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 Os postos de distribuição gratuita de medicamentos, bem como as farmácias populares e de alto
custo, deverão publicar, de forma atualizada e acessível ao usuário, em plataforma digital por meio de
aplicativo de celular desenvolvido para este fim e no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde, uma
lista com os medicamentos em estoque.

Parágrafo Único: Os medicamentos momentaneamente indisponíveis também deverão ser listados, com a
data provável de sua disponibilização.

Art. 2º A Secretaria de Estado de Saúde, criará um canal de atendimento voltado exclusivamente à Farmácia
de Alto Custo por meio de aplicativo gratuito de mensagens instantâneas para facilitar a comunicação com
os usuários.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua publicação.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas
no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

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

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa essencialmente garantir à população o direito à informação, consagrado na
Constituição Federal, como norma fundamental, no art. 5º inciso XIV, pois estabelece, dentre outras
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providências, medidas a serem implementadas pelo Poder Público no sentido de fornecer ao cidadão
informação referente à disponibilidade de medicamentos em estoque nos postos de distribuição gratuita de
medicamentos, bem como nas farmácias populares e de alto custo.

A divulgação irá permitir que a população em geral, especialmente aqueles que dependem de medicamentos
de uso contínuo fornecidos pelos SUS, tenham acesso às informações via aplicativo de celular ou no site da
Secretaria Estado de Saúde, acerca dos estoques e da previsão de reabastecimento, o que facilitará a
fiscalização e permitirá que as autoridades sejam cobradas, a fim de tomarem providências antes que
medicamentos imprescindíveis fiquem indisponíveis, uma vez que os processos para novas aquisições são
lentos e burocráticos.

É notório que existe a falta de medicamentos e insumos, mas existe também um constante desencontro de
informações sobre a quantidade de cada medicamento em estoque e sobre a distribuição no âmbito do
Sistema Único de Saúde do nosso Estado, o que pode favorecer má gestão e desperdícios.

Cabe reforçar que o inventário de medicamentos deverá ser publicado em aplicativo criado especificamente
para este fim e em sítio oficial, com atualizações constantes e permanentes, de maneira que a população em
geral tenha acesso, sempre que buscar, aos itens que estão disponíveis e os que estão em falta nos
estoques de medicamentos mantidos pela Secretaria de Estado de Saúde.

Outra importante medida a ser adotada é criação de um canal de atendimento voltado exclusivamente à
Farmácia de Alto Custo por meio de aplicativo gratuito de mensagens instantâneas, como por exemplo, o
Whatsapp, de modo a assegurar aos usuários um meio ágil e direto para obter informações gerais sobre o
serviço, a disponibilidade dos medicamentos e a renovação de processo junto ao órgão responsável.

Trata-se, portanto, a disponibilização da informação em aplicativo de celular e no site da Secretaria de
Estado de Saúde de medida de inclusão social e aproveitamento dos avanços tecnológicos à disposição do
Estado, aperfeiçoando os serviços de saúde por meio de um processo menos burocrático.

Em face do exposto, considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme se infere dos
artigos 196 da Constituição Federal de 1988 e 217 da Constituição do Estado de Mato Grosso, tratando-se
de direito fundamental da pessoa humana, encaminho aos Nobres Pares a presente proposição legislativa
para apreciação e aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Junho de 2020

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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