CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ i SP
GVPE

PALACIO DA LIBERDADE
Ver. Paulinho do Esporte

EMENDA

Ao Projeto de Lei do Legislativo n° 09/2019, de autoria do

Vereador

Paulinho

dos ,Condutores,

que

dispõe

sobre

o

fornecimento de medicamentos mediante a apresentação de
receitas prescritas por médicos particu]ares no âmbito da rede
pública de saúde do município de Jacareí.

EMENDA N° Oi

Fica acrescido um parágrafo ao Artigo 1° do Projeto de Lei em

epígrafe, com a seguinte redação:
\

Parágrafo Único: Para os fins do caput deste artigo, o município de

Jacareí fornecerá apenas os medicamentos existentes em sua lista básica
anual de medicamentos.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ -SP
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PALACIO DA LIBERDADE
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JUSTIFICATIVA

A presen{e emenda visa incluir um Parágrafo Unico no

Projeto de Lei 09/2019, que o município de Jacareí fornecera

apenas os medicamentos existentes em sua lista básica anual
de medicamentos.

Esclareço

que

a

lista

de

medicamentos

básicos é

específica em cada município baséada na Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais vigente.

/

/
g.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACA
PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ASSUNTO:

Projeto de Lei do Legislativo n° 09, de 19/02/2019, deautoria do

Vereador Paulinho do Transporie
"Dispõe

sobre

o

fornecimento

de

medicamentos

mediante

a

apresen{ação de receitas prescritas por médicos par{iculares no âmbito
da rede pública de saúde do Município de Jacareí".

EMENDA NO oi

PARECER N° 287/2019/SAJ/WTBM

Trata-se de

Emenda ao

Projeto de Lei que visa garantir o

fornecimento, pela rede de saúde pública municipal, de medicamentos prescritos por
médicos pariiculares.

Esta Secretaria já se manifestou sobre o projeto (fls. 37/42) e agora é
chamada para se pronunciar sobre a alteração proposta pela EMENDA n° 01.

Considerando que a Emenda ora em análise não onera nem modifica

as oondições jurídicas já avaliadas anteriormente, entendo que a proposta está apta para

ser aprecjada em P]enário.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PALÁCIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Projeto de Lei do Legislativo n° 009/2019

Emerika'. Emenda à Projeto de Lei de
iniciativa parlamentar que dispõe sobre o

fornecimento de medicamentos mediante

a apresentação de receitas prescritas por
médicos particulares no âmbito da rede
pública de saúde do município de Jacareí.
Possibilidade.

Legalidade.

Constitucionalidade. Prosseguimento.

DESPACHO

Aprovo o parecer de n° 287/2019/SAJ/\/VTBM (fls.
61 ) pelos próprios fundamentos.

Ressalto que a propositura acessória deverá ser
previamente analisada pelas Comissões e quórum delineados a fls. 09/10,
antes da principal.

Ao Setor de

Jacareí,10 d

Jorge Alfredo
Secretário-

situras para prosseguimento.

mbro de 2019.

pedes Campos
itor J u rídico
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