
PARECER N'

EMENTA

AUTOR:

Edificio Dante Martins de Oliveira

Sala 204 - 2" Piso

Núcleo Social

Ernai I : r1t1c1l.ç11-5qç,1ir l-(zlo.!.ttlt gq::, lrL

AL}dT
éffitleb t{*blàdv.

COMISSÃO DE §AUDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

073412021 o. s. N' 071712021

Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 95612021, que "Torna obrigatório as

farmácias e drogarias do Estado a manter recipientes para a coleta de

medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos e coffelatos, deteriorados

ou com prazo de validade vencido.".

Deputado Paulo Araújo.

RELATOR(A): DEPUTADo(A) bv {;

I - RELATÓRTO:

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de

Serviços Legislativos, por meio do Protocolo n' 1083412021 - Processo no

l4gll2}2l,lida na 61u Sessão Ordinária, em l3ll0l202l; cumpriu pauta de

2OllOl2O2l a 0Sllll2)Zl; e foi encaminhado ao Núcleo Social- Comissão de

Saúde, Previdência e Assistência Social no día 03llll202l, para emissão de

parecer, à qual se procede.

Assim, submete-se a esta comissão o Projeto de Lei (PL) Il.o

g56t2021, de autoria do Deputado Paulo Araújo, que "Dispõe sobre a execução

das emendas parlamentares impositivas que adicionarem recursos ao Sistema

Único de Saúde-SUS no Estado de Mato Grosso.".

É o relatório.
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II - PARECER:

Cabe a esta Comissão, dar parecer quanto ao mérito a todos os projetos

que abordem os temas contidos no Artigo 369, inciso IV, do Regimento Interno

desta Casa de Leis:

fut. 369 Sem prejuízo de outras atribuições previstas neste

Regimento, compete:

IV - à Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social:

a) dar parecer sobre proposições que visem regular a previdência e a

assistência social no seu mais amplo sentido, bem como, sobre todos

os assuntos que com ela tenham referência;

b) apreciar programas de saneamento básico;

c) avaliar a assistência médica, hospitalar e sanitária do Estado;

d) acompaúar a manutenção e o desenvolvimento do Sistema Único

de Saúde - SUS e do MT - Saúde;

e) receber, trimestralmente, em Audiência Pública, o Gestor do

Sistema Único de Saúde - SUS, para cumprimento das

determinações contidas no art. 12, da Lei no 8'689, de 27 de julho de

tgg3.'

No mesmo viés, comuta-se o artigo 168 do documento supracitado: ooArt.

168 Lei Ordinária é aquela cuja matéria é elaborada pelo Poder Legislativo em

sua atividade comum e típica, sendo de iniciativa dos autores indicados no art.

39 daConstituição Estadual.".2

Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no rol de

competência exclusiva do Parlamento Estadual, especiÍicamente no arl. 26,

XXVII da Carta Estadual: "Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia

Legislativa: [...] XXVIII - emendar a Constituição Estadual, promulgar leis nos

casos previstos nesta Constituição, expedir decretos legislativos e

resoluções;[...]".3

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento

Interno, artigos 194 e 195, prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência

I Disponível eur hltps://www.al.rnt.gov.br/arquivos/parlarnento/ssl/regitnento-intclno-allnt.pdf Acesso eur rnaio de 2021'

pdf Acesso etn tnaio de202l.
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de lei que trate especificamente do tema abordado, se confitmada o projeto será

arquivado. No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando, se

houver, a propositura deverá ser apensada:

ArÍ. 194 Consideram-se prejudicados:

I - a discussão, ou a votação, de qualquer proposição idêntica à outra
já aprovada, ou a outra já rejeitada na mesma Sessão Legislativa,

salvo, na primeira hipótese, quando a segunda aprovação der à

anterior carâter ampliativo, ou na segunda hipótese, tratando-se de

proposição renovada nos termos do art. 17 5;

II - a discussão, ou a votação, de qualquer proposição semelhante à

outra considerada inconstitucional pelo Plenário na mesma

Legislatura;

III - a proposição, com as respectivas emendas, que tiver substitutivo

aprovado;

IV - a emenda ou subemenda de conteúdo idêntico ao de outra já

aprovada ou rejeitada, ressalvadas as hipóteses de exceção previstas

no inciso I;

V - a emenda ou subemenda em sentido contrário ao de outra, ou de

dispositivo, já aprovado.

Parágrafo único O mesmo assunto não poderá ser disciplinado por

mais de uma lei, exceto quando o subsequente se destine a completar
lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.

Art. 195 As proposiçôes versando sobre matéria análoga e

interdependente serão anexadas a mais antiga.

§ 1" A anexação se fará de ofício pelo Presidente da Assembleia

Legislativa ou 68 a requerimento de Comissão ou do autor de

qualquer das proposições, comunicado o fato ao Plenário.

§ 2' Não se admitirá a anexação se sobre a mais antiga já houver se

manifestado, favoravelmente, a Comissão de Constituição, Justiça e

Redação, devendo a proposição apresentada ser encaminhada ao

arquivo.a

Considerando esse critério, segundo pesquisas Íeahzadas, seja na internet

ou intranel da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sobre o

assunto, não foram encontradas ocoffências que impeçam o SegUimento da

análise, nos moldes preceituados pelo Regimento Interno desta Casa de Leis.

jP:l*glryíi§ lrn;{{*ly;x[ll;ry:.bjgy:f,*lr,lilf:ry.9]lYlll.llu:Ilt9io::*::Tj.lx.oj"i9?1,
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Destarte, procede-se à de mérito por parte desta Comissão.Nesse escopo,

a proposição deve ser avaliada sob três enfoques: oportunidade, conveniência e

relevância pública.

Oportuno é o ato administrativo que compõe os pressupostos de fato e de

direito. O pressuposto de direito é a disposição legal que a estrutura; e o

pressuposto de fato são os acontecimentos que levam a Administraçáo a praticar

o ato.

Um ato é conveniente quando seu conteúdo jurídico produz um resultado

que atenda à finalidade pretendida, que é a satisfação ao interesse público e

relevância social.

O interesse público refere-se ao "bem geral". O interesse público é um

conceito central para apolítica, a democracia e a natureza do próprio governo, já

a relevância social é justamente a verificação da importância da proposta para

população.

Quanto à noção de relevância pública, essa está diretamente associada

com a de interesse público. As ações e serviços públicos são de relevância

pública porque existe, quanto a sua prestação, um interesse público primário. É

um interesse que conta com aceitação de todos. Por conseguinte, em síntese, se a

garantia é de relevância pública, pode-se identificar, em cada um dos membros

da comunidade e em todos de uma forma global, um interesse público na sua

prestação.

No caso em comento, insta mencionar que a Lei n. 12.30512010, que

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, deve ser reconhecida como um

avanço, pois busca, por meio do compartilhamento de responsabilidades, entre

todos os elos das mais diversas cadeias de produtos, durante todo o ciclo de vida

desses produtos (Artigo 6o, VII), minimizar o volume dos resíduos sólidos e seu

consequente impacto para o meio ambiente e para a saúde da população. Ao

prever a responsabilidade compartilhada, a Lei deixou expressa a necessidade de

participação de todos os envolvidos: fabricantes, importadores, distribuidores,
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comerciantes, consumidores, serviços públicos de limpeza urbana e de manejo

de resíduos sólidos, assim como o Governo, nas três esferas, no processo de

implement açáo da Logística Reversa.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) relatao conceito de

medicamento como sendo todo "produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou

elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de

diagnóstico" (ANVISA), portanto, trata-se de um produto sólido ou líquido

composto por um princípio ativo, passível de descarte, tornando-se, assim, um

resíduo.

O termo "resíduo sólido", como o entendemos no Brasil, signiÍica

lixo, refugo e outras descargas de materiais sólidos, incluindo

resíduos sólidos de materiais provenientes de operações industriais,

comerciais e agrícolas e de atividades da comunidade, mas não

inclui materiais sólidos ou dissolvidos nos esgotos domésticos ou

outro significativos poluentes existentes nos recursos hídricos, tais

como lama, resíduos dissolvidos ou suspensos na írgva, encontrados

nos efluentes industriais, e materiais dissolvidos nas correntes de

inigação ou outros poluentes comuns da âgua." (MACHADO ,2006,
p. 548).'

Além disso, a persistência ambiental trata da permanência de certa

substância, como o medicamento, no ambiente por diversas gerações, fator que

prejudica sua degradação e provado acúmulo da poluição.

Conforme estudo realízado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatísticas (IBGE) no ano de 2000, apenas 13,80Á dos municípios brasileiros

utilizam aterro sanitário e 18,40Á aterros controlados, sendo que 63,60Á dos

municípios ainda destinam seus resíduos sólidos, incluindo aqui os

medicamentos, para os lixões. A especiÍicação das Unidades de Destino do Lixo

indicou uma situação de destinação final do lixo coletado no País, em peso,

bastante favorável: 47,lyo em aterros sanitários, 22,30Á em aterros controlados e

apenas 31,5yo em lixões, ou seja, mais de 69% de todo o lixo coletado no Brasil

estaria tendo um destino final adequado em aterros sanitários e/ou controlados.

i

, 1TAACHApO SEGUNDO, Hugo de Brito. Código tributário nacional: anotações à constituição, ao código
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Todavia, em número de municípios, o resultado não é tão favorável: 63,6Yo

utilizam lixões e 32,20Á, aterros adequados (13,8% sanitários, 18,40Á aterros

controlados), sendo que 50Á não informaram para onde vão seus resíduos. Em

t989, a PNSB mostrava que o percentual de municípios que vazavam §eus

resíduos de forma adequada era de apenas l0,7Yo (IBGE, p. a9-50).

Como se pode observar, práticas inadequadas de descarte podem causar

danos ao meio ambiente e à saúde da população, contudo, diante da ausência de

lei ou regulamento, de fiscalizaçáo e de postos de coletas, essa prática continua

sendo realizada em muitos lugares de forma incorreta e, por conta disso, a

grande maioria dos medicamentos são jogados no lixo comum e na rede de

esgoto, que maiori a vezes não recebe tratamento. Diante desses aspectos, a

propositura em pauta é deveras relevante à população como um todo.

Ainda, é importante lembrar que a cadeia produtiva de medicamentos

envolve diversas atividades, que vão desde a indústria química, com a produção

dos princípios ativos, seguindo pela importação ou fabricação, que depois

passam pela distribuição e comerci alizaçáo, para só então chegarem aos

consumidores.

A participação de todos os envolvidos, inclusive dos Governos, seja na

qualidade de regulador, ou de produtor de medicamentos, é imprescindível para

que o sistema de logística reversa seja efetivo. Nesse sentido, há que se destacar

que héL diversos laboratórios públicos responsáveis pela produção de

medicamentos espalhados pelo país. A previsão legal do compartilhamento das

responsabilidades e dos respectivos custos pelos elos que compõem o segmento,

incluindo, fabricantes, distribuidores e comerciantes, é medida fundamental

definir a parcela de responsabilidade de cada um no caminho de volta dos

produtos e embalagens, para que a logística reversa se tome realidade, conforme

lógica presente na Lei no 12.305, de2 de agosto de 2010.

No caso da Logística Reversa de Medicamentos, a regulação da matéria

tem, ainda, especial relevância, dada a importância do engajamento e da
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adequada orientação da populaçáo, para que faça sua parte, levando de casa até

os postos de coleta aqueles medicamentos já em desuso ou impróprios para

consumo. A efetiva participação da sociedade é fundamental para o sucesso da

implantação da logística reversa de medicamentos.

Embora a Lei tenha como pilares a não geração, a redução, a reutilizaçáo,

a reciclagem, o tratamento e a destinação final adequada dos resíduos sólidos,

gerados ao longo da vida útil dos produtos, é indispensável que a

regulamentação defina também o conjunto de ações, procedimentos e meios para

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou para outra

destinação final ambientalmente adequada dos produtos e embalagens,

privilegiando sempre a consulta a todos os envolvidos e a construção de um

grande acordo setorial para sua efetivação.

Ademais, o Brasil é o sétimo país que mais consome medicamentos do

mundo, mas existe pouca legislação referente ao descarte correto de

medicamentos vencidos ou sem uso. Porém, devido aos grandes riscos à saúde

humana e ao meio ambiente, o descarte de medicamentos deve ser feito em

pontos de coleta específicos, para serem posteriormente encamiúados à

destinação final ambientalmente correta. Os medicamentos têm substâncias que

podem ser tóxicas ou se tornar tóxicas após a sua decomposição. Quando

jogados em locais inadequados, como lixo ou sistema de esgoto, os

medicamentos contaminam a água e o solo, podendo afetat peixes e outros

organismos vivos, além de pessoas que bebem dessa âgaa e consomem ou Se

alimentam desses animais. O procedimento também coloca em risco pessoas que

entram em contato direto com o resíduo, como garis e catadores.

No caso dos remédios, a chamada logística reversa funciona com

asfarmácias e drogarias aceitando medicamentos vencidos para encaminhá-los

ao seu destino final sem risco de contaminação'
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Os problemas causados pela presença dos compostos de medicamentos

no ambiente ainda não são muito bem coúecidos. Sabe-se que os medicamentos

diluídos em água podem interferir no metabolismo e no comportamento de

organismos aquáticos. Hâ fátrmacos que são persistentes e se acumulam no meio

ambiente, além dos riscos de doenças na população e animais que podem

encontrar medicamentos descartados no lixo e utilizá-los.

Os antibióticos também são preocupantes, pois quando expostos ao meio

ambiente, tomam as bactérias resistentes ao antibiótico em questão. Ademais, a

contaminação ambiental ocorre pelo descarte incorreto e também pela parcela

excretada na urina e fezes de produtos que tomamos.

O uso de medicamentos veteriniários também contribui; a criação de

gado, peixes e animais domésticos tttiliza antimicrobianos, antiprotozoários,

hormônios, entre outrgs, e entram no meio ambiente da mesma forma, por

descarte inadequado e excreções. Esses medicamentos vão parar em aterros,

lixões, estações de tratamento de âgta/esgoto, corpos d'âgaa ou no solo.

De outro norte, a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT) já promulgou a

Lei no 5.678, de 9 de agosto de 2013, que 'oPrevê a coleta de medicamentos

vencidos ou não utilizados em farmácias revendedoras, de manipulação e

drogarias", publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas MT,

em 15 de agosto 2013; todavia o Estado ainda não é dotado de legislação

concemente.

Portanto, a nobre intenção do autor comuta-se com a necessidade dos

cuidados com a saúde pública e ambiental do devido descarte de resíduos como

medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos e afins;razões que apontam

paraaAPROVAçÃOdo Projeto de Lei 95612021.

É o parecer.
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III _ VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇÃO N" PARECER N' O.S. N'

PL956t2021 0734t202t 0717t2021

Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 95612021, que ooTorna obrigatório as farmácias e

drogarias do Estado a manter recipientes para a coleta de medicamentos, cosméticos,

insumos farmacêuticos e corelatos, deteriorados ou com prazo de validade vencido.".

Portanto, a nobre intengão do autor comuta-se com a necessidade dos

cuidados com a saúde pública e ambiental do devido descarte de resíduos como

medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos e afins; razões que apontam

paraaAPROVAÇÃO do Projeto de Lei 95612021

IpavonevEl A APRovAÇÃo.

voTo RELATOR: E PELA REJEIÇÃO.

E pnUUDICIDADE - AReuIVo.

SPMDAIUS/CSPAS/ALMT, "^ IÇ d"WIO-dE2021,

ASSINATURA DO RELAT

(
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Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Se"reària Parlarnátar da Mesa Diretora I Núcleo Social

(.ornissiio rle Satitlc' ['t t'r'itltirttlia e 
"\ssistôrtcirr 

SocirrI

DEPUTADO DR. JOAO
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VIER DA CUNHA FILHO
Permanente

DE CAMPOS ALVES
Secretária da Comissão
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