
C O N S E L H O  R E G I O N A L  D E  FA R M Á C I A  D E  M I N A S  G E R A I S

PROJETOS DE LEI EM TRAMITAÇÃO

VOTE SIM  - ACESSE O LINK PARA VOTAÇÃO E VOTE SIM NOS PROJETOS ABAIXO

PL AUTOR EMENTA LINK PARA VOTAÇÃO

PL 1559/2021

Apensado PL 2028/2021

Apensado PL 3502/2021

André Abdon
(PP/AP)

Dispõe sobre o piso salarial do profissional 
Farmacêutico.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2285440

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2302371

PL 744/2020
José Ricardo (PT/AM)
Carlos Veras (PT/PE)
Marília Arraes (PT/PE)

Dispõe sobre o pagamento do adicional de 
insalubridade no percentual de 40% a todo 
trabalhador da saúde cujas instituições em que 
trabalham estejam vinculadas ao atendimento de 
pacientes infectados pelo COVID-19 (Coronavirus).

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2239623

PL 2443/2019
Mauro Nazif
(PSB-RO)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 13.021/ 2014, 
para dispor sobre a duração do trabalho dos 
farmacêuticos, técnicos e auxiliares de laboratório 
de análises clínicas.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2199063

PL 830/2020 e 
seus apensados

Heitor Freire
(PSL-CE)

Acrescenta parágrafo único ao art. 192 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943, para dispor que 
a atuação de profissionais de serviços essenciais 
ao combate epidemias enseje o pagamento de 
adicional de insalubridade em grau máximo.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2241698

PL 4135/2012

Origem: PLS 62/2011

Senado Federal - 
Vanessa Grazziotin
(PCdoB/AM)

Altera a Lei nº 8.080/1990, que “dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências”, 
para tomar obrigatória a assistência de técnico 
responsável na assistência farmacêutica realizada no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/549794

PL 9627/2018

Apensado ao PL 
650/2007

Leônidas Cristino
(PDT-CE)

Altera a Lei nº 3.820/1960, que cria o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, para 
nela incluir a obrigatoriedade da realização de 
exame de proficiência para a obtenção de inscrição 
profissional

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2168440

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/347082

PL 1171/2019

Apensado PL 5414/2016

Dr. Jaziel
(PR-CE)

Dá nova redação ao artigo 80 da Lei nº 9.394, 
de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
O PL 1171/19 proíbe o incentivo do governo ao 
desenvolvimento e à veiculação de cursos de 
educação a distância (EAD) na área de saúde. 

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2193204

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2085970

PL 4403/2001
Ivan Valente
(PT-SP)

Dispõe sobre a autorização e o funcionamento de 
cursos superiores de Farmácia e/ou de Farmácia-
Bioquímica e dá outras providências.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/27043

PL 4381/2021

Apensado ao PL 
961/2019

Alice Portugal
(PCdoB-BA)

Estabelece a obrigatoriedade da inclusão do 
profissional farmacêutico na composição das 
equipes da Estratégia de Saúde da Família e junto 
aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2311824

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2192571

PL 9300/2017
Eduardo Cury
(PSDB/SP)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação 
dos estoques dos medicamentos presentes nas 
farmácias que compõem o Sistema Único de Saúde 
- SUS.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2165686

PL 1830/2020
Evair Vieira de Melo
(PP-ES)

Altera a Lei nº 8.080/1990, para prever a utilização 
de medicamentos fitoterápicos nas farmácias 
públicas componentes do Sistema Único de Saúde.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2247984

PL 1403/2019
Senado Federal - 
Veneziano Vital do 
Rêgo (PSB-PB)

Dispõe sobre o funcionamento dos serviços 
privados de vacinação humana

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2313397
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C O N S E L H O  R E G I O N A L  D E  FA R M Á C I A  D E  M I N A S  G E R A I S

PL 5801/2016

Apensado ao PL 
5148/2013 e 
seus apensados

Rômulo Gouveia
(PSD-PB)

Altera o art. 7º da Lei nº 13.021/2014, para definir as 
farmácias como unidades de prestação de serviços 
de saúde e ampliar o escopo de produtos e serviços 
que podem ser oferecidos nesses estabelecimentos.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2091466

PL 2717/2019
Fred Costa
(PATRI-MG)

“Dispõe sobre o reconhecimento da Saúde Estética 
como área de atuação do profissional de Biologia, 
Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e 
Fonoaudiologia.”

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2200646

PL 2459/2011

Apensado ao PL 
4135/2012

Valdemar Costa Neto
(PR-SP)

Acrescenta § 4º ao art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle 
sanitário do comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras 
providências.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/522644

PL 3569/2012

Apensado ao PL 
2459/2011

João Dado
(PDT-SP)

Acrescenta § 4º ao art. 15 da Lei n° 5.991/1973, que 
dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, e dá outras providências.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/539358

PL AUTOR EMENTA LINK PARA VOTAÇÃO

PL 6534/2019
Juninho do Pneu
(DEM-RJ)

Institui o programa médico nas farmácias. forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2234681

PL 5363/2020
Felício Laterça
(PSL-RJ)

Altera a Lei nº 5.991/1973, que “Dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, 
e dá outras Providências”, para dispor sobre a 
assistência de farmacêutico de forma remota.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2265994 

PL 8990/2017

PL 900/2019 e 
seus apensados

Ricardo Izar
(PP/SP)

Altera a Lei nº 13.021/2014, que dispõe sobre 
o exercício e a fiscalização das atividades 
farmacêuticas, a fim de dispor que as clínicas 
e consultórios que mantêm estoque de 
medicamentos para serem usados exclusivamente 
em exames estarão dispensados da exigência de 
assistência técnica de farmacêutico habilitado para 
seu funcionamento

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2159940

PL 10135/2018 e 
seus apensados

Simone Morgado
(PMDB-PA)

Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
13.021/2014, para dar tratamento diferenciado às 
farmácias de pequeno porte situadas em municípios 
com menos de 100 mil habitantes, no que tange à 
exigência da presença do farmacêutico.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2173399

PL 4038/2019

Apensado ao PL 
2304/2019

e PL 7825/2017

Julio Cesar Ribeiro
(PRB-DF)

Altera a Lei nº 13.643/2018, para dispor sobre a 
responsabilidade técnica das clínicas de estética.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2211930

PL 6090/2019

Apensado ao PL 
4594/2019

Jerônimo Goergen
(PP-RS)

Altera a Lei nº 13.021/2014, e a Lei nº 6.360/1976, 
para isentar as drogarias do cumprimento da 
exigência de obtenção de autorização sanitária para 
funcionamento do estabelecimento e dá outras 
providências.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2230144

PL 828/2020

Apensado ao PL 
1774/2019

Bibo Nunes
(PSL-RS)

Altera a Lei n° 5.991/1973, para autorizar a 
dispensação de medicamentos em supermercados, 
mercados e estabelecimentos congêneres, desde 
que seguidas todas as exigências regulamentares 
existentes.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2241696

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2195517

PL 9273/2017
Walter Alves
(PMDB/RN)

Institui a remessa de medicamentos por meio de 
operação postal e dá outras providências.

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2164992

VOTE NÃO  - ACESSE O LINK PARA VOTAÇÃO E VOTE NÃO NOS PROJETOS ABAIXO
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