
Consulta: 

1. Relatório: 

O município de Carmésia constantemente vem sendo autuado pelo Conselho 

Regional de Farmácia sobre a permanência de farmacêutico pelo período 

integral de funcionamento da farmácia do PSF. Assim, com base na resolução 

SES nº: 3792/2013 entendemos não ser obrigatória a permanência do técnico 

responsável pelo período integral. Temos no quadro de servidores um 

profissional cumprindo a carga horária de 20 hs semanais. Diante do exposto, 

solicitamos esclarecimentos sobre qual a jornada obrigatória de farmacêutico 

responsável na farmácia do PSF do município. 

 

2. Análise e Fundamentação: 

 

Preliminarmente, antes de adentrar do mérito da questão, devemos ressaltar a 

autonomia constitucional dos municípios, trazida à baila por Aguiar (1993, p.41)  

da seguinte forma: 

A autonomia municipal é a faculdade que o Município 

tem, assegurada pela Constituição da República, de auto-

organizar-se politicamente, através de lei própria, de 

auto-governar-se, sobre assuntos de interesse local e de 

auto-administrar-se, gerindo seus próprios negócios e 

dispondo livremente sobre eles, respeitados o sistema 

constitucional das competências e as restrições que a 

mesma Constituição lhe impõe. 

 

Respeitando autonomia municipal constitucional, observa-se que, o Município 

possui o direito de criar suas próprias leis independendo de ordens de outra 

entidade, e a CF/1988 deixa claro em seus artigos 20 e 30 que os Municípios 

possuem capacidades próprias de gestão. 

 

No arquétipo eleito pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90) no que se refere à 

Direção do Sistema Único de Saúde, estabeleceu-se o seguinte: 

 

“Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 

única, de acordo com o inciso I do art. 198 da 

Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de 

governo pelos seguintes órgãos: 

 I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 

respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e 



III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria 

de Saúde ou órgão equivalente.” 

 

Corroborando, os sanitaristas Ivan Guido Carvalho e Lenir Santos, lecionam: 

 

“Assim, cada uma das esferas de governo – desde que 

respeitada a competência atribuída por lei para realizar 

os objetivos do Sistema Único de Saúde – é autônoma, 

nos limites de seu território, para praticar todos os atos 

referentes à organização e à execução dos serviços de 

saúde.”  

“(...) no caso do SUS, o responsável pela direção única é 

ao mesmo tempo o dirigente do SUS e o seu gestor 

máximo, ou seja, aquele que dá as diretrizes de atuação 

do SUS em seu âmbito político-administrativo e aquele 

que formula, executa, supervisiona, controla, altera e 

revê as atividades da política de saúde.” 

 

Nesse diapasão, ressaltamos ser de extrema importância a observância do plano 

de cargos e salários do município, que foi elaborado levando em consideração a 

autonomia do município. 

 

O Projeto de Lei nº 113/2005 que tramitava na Câmara e dispunha acerca da 

jornada de trabalho específica dos farmacêuticos foi arquivado no ano passado. 

 

No que diz respeito à exigência da presença de farmacêutico nas unidades de 

saúde e hospitais públicos, a Lei nº 5.991/73, que trata do controle sanitário de 

drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dispõe em seu art. 

15 que a farmácia e a drogaria terão obrigatoriamente, a assistência de 

farmacêutico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma 

da lei” (grifo nosso). 

 

A Lei 5.991/73, regulamentada pelo Decreto nº 74.170 de 10/06/1974, 

posteriormente alterado pelo Decreto nº 793 de 05/04/93, passou a exigir 

responsável técnico em estabelecimentos de saúde, inclusive de pequenas 

unidades hospitalares.  

 

O Decreto nº 3.181 de 23/09/99, que regulamentou a Lei nº 9.787/99 (Lei dos 

Genéricos), em seu art. 10, expressamente revogou o Decreto 793/93, pondo fim 

à discussão acerca da exigência de farmacêuticos nos dispensários de 

medicamentos de pequenas unidades hospitalares. 



 

Nesse sentido a Resolução SES MG nº. 3.792 de 19.06.2013, que 

regulamentando a dispensa da obrigatoriedade de profissional farmacêutico 

para dispensário de medicamentos em hospitais de pequeno porte, Unidades 

Básicas de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento, assim dispôs em seus 

artigos 4° e 6°: 

 

Art . 4° Todo município deverá ter pelo menos 01 (um) 

farmacêutico responsável técnico pelo ciclo de assistência 

farmacêutica . 

 

Parágrafo único. Nos termos da preconização da  

Organização  Mundial da Saúde (OMS), recomenda-se  

assegurar ,para municípios até 100 (cem) mil habitantes, 

pelo menos  01  (um) farmacêutico  a cada  20  (vinte) mil  

habitantes e,  para  municípios  acima  de  100  (cem)  mil  

habitantes ,  pelo  menos  01  (um) farmacêutico a cada 

30 (trinta) mil habitantes . (grifei) 

(...) 

 

Art. 6º Os dispensários de medicamentos das unidades de 

saúde equivalentes às pequenas unidades hospitalares 

devem estar sob o assistência e responsabilidade técnico 

do farmacêutico do serviço municipal , que deverá 

supervisioná-los no mínimo uma vez por semana. 

 

Parágrafo único. O farmacêutico do serviço municipal 

poderá ser responsável por no máximo 03 (três) 

dispensários de medicamentos  no âmbito do município. 

 

Art. 11º: As unidades equivalentes à pequena unidade 

hospitalar deverão manter em local visível o nome, 

endereço e telefone do local que o farmacêutico 

responsável presta atendimento integral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Conclusão 

 

  

 

  


