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CAMARA MUNICIPAL DE JACARHf
PALACI0 DA LIBHRDADE

Institui   a   Campanha   Municipal   de   Conscientizagao   e

Combate a Automedica¢ao e da outras provid€ncias.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBulcoES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  APROVOU   E

ELE SANCIONA E PR0lvIULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  1°  Fica  instituida  no  Municipio  de  Jacarei  a  Campanha

Municipal de Combate a Automedicaeao.

Pafagrafo Unico: A Semana de que trata o caput deste artigo

passafa a integrar o calendario de eventos do Municipio de Jacarei.

Art.   2°   Toda   primeira   semana   de   Abril   sera   realizada   a
"Semana de Conscientjza9ao e Combate a Automedicagao", onde ocorrefao,  entre outros,  os

seguintes eventos:  palestras de esclarecimento  para a  populagao,  propagandas nos diversos

meios de comunicacao, distribuieao de folhetos informativos e explicativos.

§  1°:  Os  eventos  descritos  neste  artigo  nao  estao  limitados a
`'Semana   de   Conscientizacao   e   Combate   a   Automedicaeao",   podendo   os   mesmos   ser

realizados a qualquer tempo.

§ 2°:  Na realiza¢ao das ae6es descritas neste artigo,  poderao

ser envolvidas  a  rede  pdblica  de  ensino  e  sadde,  as  instituie6es  de  defesa  e  proteeao  dos

direitos do consumidor, bern como as entidades do Terceiro Setor.

Art. 3° 0 objetivo da Semana de Conscientizaeao e Combate

a  Automedicagao  e  informar  e  orientar  a  populagao  sobre  os  perigos  da  automedicagao,

conscientizar  os  comerciantes  de  medicamentos  da  relevancia  de  seu  papel  social  para  a

redueao de ocorfencias ligadas as consequencias da automedicaeao.
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Art.  4°  Esta  Lei  entra  em  vigor  90  dias  ap6s  a  data  de  sua

Art. 5° Revogam-se as disposie6es em contrario.
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Camara Municipal de j6carei,  14 de janeiro de 2020,lie -)
Vereador - PSDB

publica?ao.
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JUSTIFICATIVA:

Submeto  a  apreciaeao  dos  Nobres  Vereadores  o  presente

projeto   de   lei,   que   visa   instituir   no   Municipio   de   Jacarei   a   Campanha   Municipal   de

Conscientizagao e Combate a Automedicagao.

A  automedjcaeao  e  a  administragao  de  medicamentos  sem

orientagao ou prescrigao m6dica.  Pratica comum  no cotidiano das pessoas,  a  automedicaeao

e  a terceira causa de  internaeao  por alergia  ou  intoxicagao  aos  medicamentos.  Os  principals

vil6es  sao  os  antj-inflamat6rios,  analg6sicos  e  antibj6ticos,  alguns  vendidos  livremente  sem

receita medica.

A  conduta  de  se  automedicar,   embora   muitas  vezes  seja

explicada   pela  economia  que  se  faz,   na  maioria  das  vezes  sai  mais  cara,   vista  que  os

remedios podem  agravar doeneas,  mascarar sintomas e  provocar efeitos colaterais danosos

como,  por exemplo,  a intoxicagao causada par alergja ao remedio.

A  propositura  legislativa  em  questao  institui  a  campanha  e

nesse sentido, visa fortalecer o processo educativo, fomecendo informac6es importantes para

os cuidados com a satide e os riscos da automedicaeao. Somente a processo educativo pode

quebrar o ciclo da automedicagao e confiar os cuidados a sadde aos profissionais especificos.

Diante    do    exposto,    o    presente    projeto    pretende    criar

mecanismos de  informagao  a  populagao,  alertando  para os  riscos da  automedicaeao,  motivo

pelo qual peeo mais Lima vez a colaboragao e o entendimento dos Senhores Vereadores para

aprovaeao deste Projeto de Lei.

Camara Municip,apJacarei,14 janeiro de 2020.
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