
Dispõe sobre as diretrizes para

fu nciona mento farmacêutico com

assistência técnica por meio de teletrabalho
no Município de Inhangapi/PA.

O MUNICIPIO DE INHANGAPI, através de seu Prefeito Municipal, no uso das

atribuições conferidas pelo art. 91, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, no uso de

suas atribuições, faz saber a Câmara Municipal e sanciona o seguinte projeto:

Art. 1o Esta Lei propõe, no âmbito do Município de Inhangapi (PA), as

diretrizes para funcionamento de farmácias com atendimento por

profissional farmacêutico por meio de teletrabalho ou atendimento
remoto.

§ 1.o A prestação de assistência farmacêutica refere-se à previsão da necessidade

profissional farmacêutico nas farmácias, conforme determina o artigo 6.o, inciso I,

da Lei Federal n. 13.021, de 8 de agosto de 2014, e ora se regula em consonância

com o art, 75-B da Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017, que adéqua as Leis do

Trabalho (CLT) às novas relações de trabalho remoto, objetivando a garantia e

eficiência da preservação da saúde nesse tipo de atendimento.

Art. 2.o Como requisito essencial a farmácia deve necessariamente ter, pelo menos,

1 (um) farmacêutico como responsável técnico.

Art.3.o O atendimento remoto pelo profissional farmacêutico poderá ser utilizado

pela farmácia para suprir a exigência legal do artigo 6.o, inciso I, da Lei Federal n.

13,021, de 8 de agosto de 2014.
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§ 2.o Para o disposto nesta Lei, considera-se teletrabalho ou atendimento remoto, a

prestação de serviços prepondera ntemente fora das dependências da empresa, com

a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza,

não se constituam como trabalho externo.



Art. 4.o O atendimento remoto poderá ser feito através de plataformas ou aplicativos

de mensagens de textos, voz ou imagem, desde que essa comunicação ocorra em

tempo real, e seja passível de averiguação pelos órgãos de fiscalização.

§ 1.o A utilização do atendimento remoto pela farmácia de qualquer natureza

independe de qualquer autorização específica dos órgãos de fiscalização.

§ 2.o O atendimento remoto deverá sempre ser feito por profissional farmacêutico.

§ 3.o Caberá ao estabelecimento disponibilizar os aparelhos, acesso à internet,

plataformas e aplicativos para viabilizar o atendimento remoto.

Art. 5,o A farmácia deverá afixar placa informativa contendo o nome do farmacêutico

que estará prestando a atenção e assistência farmacêutica remota nos termos desta

Lei, bem como os seus respectivos números do registro do Conselho Regional de

Farmácia em área de fácil visualização ao cliente.

Art. 6.0 Caberá ao farmacêutico se identificar ao consumidor desde o início do

atendimento remoto dizendo de forma clara o seu nome completo e o seu número

de inscrição junto ao Conselho Profissional ou disponibilizar essas informações na tela

quando for o caso.

Art.8.o Esta Lei entra em vigor na data de sua ,uOticação.@



JUSTIFICATIVA

As relaçôes, trabalhistas têm sofrido mudanças e continuarâo se modificando

Íace ao veloz avanço tecnológico, especialmente no âmbito das tecnologias de

comunicação digital e da disseminação e incorporaçáo dessas novas necessidades

e soluções, como é o caso do teletrabalho ou trabalho remoto tendência e

realidade mundialmente consolidada em países desenvolvidos com tecnologia

mais avançada que deve ser objeto de reflexão e análise pelo legislador a Íim

de atualizar as normas as quanto realidade contemporânea.

No Brasil, essa tendência se intensifica a medida que se asseveram fatores

oriundos principalmente da grave crise financeira que assola o pais, aliados as

Íacilidades tecnológicas engendradas pelos aplicativos e programas que possibilitam

a colaboração na nuvem no desempenho de funçoes ditas presenciais, mas que

podem agora ser desempenhadas de qualquer lugar, como se o colaborador ou

funcionário realmente estivesse dentro da empresa. Sendo notório que os

consumidores estão exigindo melhor qualidade e atendimento por meio

tecnológico, ao passo que os estabelecimentos de saúde estão cada vez m ais

migrando para um modelo de saúde digital.

E dentro desse dlapasão que o presente projeto de lei procura preencher

a difÍcil lacuna deixada pela obrigatoriedade legal da farmácia de ter sempre

disponÍvel um farmacêutico - o que se torna extremamente dificil de cumprir
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porquanto seja inviável conseguir mão de obra no mercado de farmacêuticos, que

se disponha a trabalhar somente nos horários em que haja a ausência desses

proÍissionais nas hipóteses especificadas nesta propositura.

Em Íunção disso, o Projeto de Lei em tela versa sobre as diretrizes para a

atenção e assistência Íarmacêutica nas farmácias e drogarias do Municipio de

lnhangapi(PA), por meio do teletrabalho ou atendimento farnacêutíco remoto na

forma que especifica e ter como principal objetivo assegurar o atendimento

farmacêutico por meio remoto, graças ao avanço tecnológico nas relaçoes,

comerciais, e ainda, em atenção ao Íato de que esses estabelecimentos são

microempresas ou empresas Íamiliares que, por sua natureza, não possuem receita

suÍiciente para arcar com a despesa de manter mais de um farmacêutico atendendo

a qualq uer horário de f uncionamento,

lmporta ressaltar que o presente projeto tem a dupla finalidade de cumprir

a determinação legal do artigo 15 da Lei Íederal n0 5.991/73, ratiÍicada pelo art.5"

e inciso I do art, 6'- da Lei Federal n' 13.021114 e também beneficiar a sociedade

local que precisa de farmácia em Nossos MunicÍpio.

Sob o ponto de vista da competência legislativa, destaque-se ainda,'que a

proposta em epígrafe, ao observar três aspectos: Trata de assunto de interesse

local a saúde do consumidor; o pleno exercicio da atividade econômica

especialmente as micro e pequenas empresas; e o fomento social, se insere na

competência da Constituiçâo Federal de 1988 em seu art. 30, L por versar sobre a

preservação da saúde do cidadão e se apoia também por não se achar nenhum óbice

legal a que está assistência farmacêutica se dê de forma remota, que é uma

realidade contemporânea globalizada, nas relaçoes da área da saúde.

Tendo em vista o que já se vê acontecendo na medicina, como também na

psicologia, conforme autorizado pelas recentes Resoluçoes: CtM 2227 12018, CFP

011/2018 e CFF 42712013, que disciplinam a forma de atendimento por meios

tecnológicos e à distância, torna-se coerente, por similaridade, a Presente proposta

de lei, devendo-se registrar também que a Lei Federal n" 5.991/73 permite pelo

prazo de ate 30 (trinta) dias, que as farmácias Íuncionem sem responsável técnico.

E válido ainda trazer à memória que o Conselho Federal de Farmácia - CFF iá

abriu imporlanle precedente a este epígraÍe, quando, em 2001, autorizou pelo artigo 97

da Resoluçâo CFF n" 357/01 a prestação de assistência farmacêutica domiciliar e,
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decorridos mais de 17 anos de tal norma, surgiram allernativas tecnológicas para a

prestação de assistência farmacêutica a serem levadas em consideraçã0,

Neste sentido, a conslrução do presente projeto de lei ter o potencial de

promover uma maior integração da assistência íarmacêutica, aumentando a produção

da saúde da população de lnhangapi (PA), na medida em que amplia a forma de sua

efetivação pelas farmácias e drogarias, observados, obviamente, as legislações

sanitárias vigentes.

Ainda, sob o ponto de vista da relevância do tema para a comunidade local, faz-

se oportuno citar a insuÍiciência de proÍissionais farmacêuticos no Municipio de

lnhangapi (PA), induzindo assim â inviabilização da plena assistência farmacêutica,

As consequências dessa rareÍaçâo de profissionais para a saúde do no

Municipio de lnhangapi (PA) tornam- se nefastas na medida em que impedem o pleno

exercício das atividades das Íarmácias no Nosso Município, prejudicando sobremaneira

os habitantes dessas localidades, já impactados por diversas restriçóes e lmitaçoes

a seus direitos, á oferta suÍiciente de medicamentos e a adequada assistência

farmacêutica.

Portanto, o projeto ora apresentado permite solucionar mais esse grave

problema, ao dar alternativa, por meio do atendimento Íarmacêutico remoto em outras

hipóteses, a Ílm de garantir e ampliar a assistência farmacêutica em localidades

desprovidas desse profissional.

Sob o ponto de vista da econômia, o atendimento farmacêutico remoto

consubstancia importante ferramenta as farmácias, garantindo a continuidade

do funcronamento dos estabelecimentos, especialmente microempresas e

empresas de pequeno porte, diante da enorme dificuldade em contratar

profissionais.

Neste ponto, o projeto caminha em harmonia com os principios

constitucionais pois trata de interesse local da livre iniciativa e o pleno exercicio

da atividade econômica, uma vez que a manutenção de um atendimento

estritamente presencial se Íaz muito dif ícil por conta dos encargos trabalhistas

inerentes, elevados salários, deslocamentos, intervalos para refeições; etc,,

somando-se a isso a dificuldade de se conseguir mão de obra no mercado de

farmacêuticos no Município de lnhangapi (PA).

Do ponto de vista social, representa a possibilidade de ampliação da

assistência farmacêutica no Nosso Municipio, com logistica preludicada pela
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distância do Município da Capital e dá mesmo de Castanhal (PA), com a presente

lei integraremos os serviços de saúde locais o que pode representará a certeza de

evitar complicações a tempo de se evilar o pior para muitos que precisam enÍrentar

longas distâncias para adquirir sua medicaçã0.

Portanto, ao se assegurar que o presente projeto, além de não interferir no

exercicio fundamental da nobre profissáo do farmacêutico, propõe aperfeiçoar e

ampliar o atendimento ao consumidor, impactando, ainda, na redução de custos de

micro e pequenas empresas, permitindo a continuidade e funcionamento de diversas

atividades econômicas, diante da diÍiculdade de empreender, mormente pela

insuficiência ou inexistência de profissionais em muitas regioes, e por saber que é

dever desta Casa caminhar de mãos dadas com a sociedade empreendedora -
geradora de emprego e renda, bem como assegurar a assistência à saúde da

populaçã0, seja por meios tradicionais ou por meios atualizados pela tecnologia,

rogo aos nobres pares que apoiem a proposta ora apresentada. --
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