
  

 

 

 

 

 

 

 
Vereadora Rosana Almeida Camargo, no uso das atribuições legais submete à apreciação do 
Egrégio Plenário, nos termos da Legislação vigente o seguinte projeto de lei: 

 

 

            Projeto de Lei n.° 73/2015 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo a Instituir o 
Programa Farmácia Solidaria no Município da 
Estância Turística de Embu das Artes e da 
outras providencias”.  

 
  

 

 
Art. 1°. Fica autorizado o Poder Executivo a instituír no âmbito do Município de Embu das Artes, 

Estado de São Paulo, o “Programa Farmácia Solidária”, com apoio técnico do Serviço Autônomo 

Municipal de Saúde. 

 

Art. 2º. O “Programa Farmácia Solidária” consiste na implantação de uma unidade de recepção 

de medicamentos doados, a triagem e a dispensação de medicamentos à população do 

Município de Embu das Artes. 

 

Art. 3º. O “Programa Farmácia Solidária” tem como atribuições:  

I. instalar  infraestrutura necessária para atender os requisitos do artigo 2º desta lei; 

II. Montar pontos de coletas nas Unidades Básicas de Saúde, sede da prefeitura; 

III. Efetuar o recebimento de doações de medicamentos de pessoas físicas ou jurídicas; 

IV. Recolhimento feito pelos agentes de saúde; 

V. Efetuar a triagem dos medicamentos doados ao programa, observados o rígido controle 

de qualidade e o prazo de validade dos mesmos;  

VI. Realizar campanhas de conscientização nas escolas, postos de saúde, creches, 

transportes públicos e a população sobre a importância da doação de medicamentos 

e o descarte dos mesmos quando fora do prazo de validade e sua qualidade 

prejudicial;   

VII. Recolhimento feito pelos agentes de saúde; 
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VIII. Desenvolver outras atividades relacionadas ao Programa tais como: recolhimento de 

fraldas  geriátricas e materiais para curativos entres outros objetos como muletas, 

cadeiras de banhos e rodas e etc; 

 

 

Art. 4º. A Prefeitura de Embu das Artes fica autorizada por esta Lei a: 

I. Firmar convênios com universidades, faculdades, escolas técnicas. Órgãos de governo, 

entidades e sociedade organizada visando o desenvolvimento do Programa; 

II. Firmar convênios com laboratórios, distribuidores de medicamentos, estabelecimentos 

comerciais fármacos, empresas e demais órgãos visando a arrecadação de 

medicamentos de forma gratuita para o programa. 

III. Promover campanhas de arrecadação de medicamentos junto à população, as entidades 

particulares, aos médicos, às clinicas, as unidades de saúde, às Autarquias, 

Secretarias ou Departamentos de Saúde de outros Municípios, aos fabricantes de 

fármacos, distribuidores de medicamentos e demais órgãos; 

IV.  Efetuar a doação de medicamentos arrecadados pelo Programa, observando os critérios 

de controle de qualidade, prazo de validade e doação aos munícipes.  

 

 

Art. 5º. Fica criada na estrutura administrativa da Prefeitura de Embu das Artes, na estrutura da 

UBS Central a Farmácia Solidária; 

I. O quadro de pessoal de atendimento ao Programa Farmácia Solidaria é composto por: 

servidores públicos municipais; estagiários do nível superior em Ciências 

farmacêuticas, ou do nível técnico em auxiliar de farmácia, mediante cadastro prévio 

no CIEE. 

II. O sistema de seleção e remuneração dos estagiários descritos na alínea acima deve ser 

de acordo com o convenio firmado entre CIEE e Prefeitura Municipal. 

Art. 6º. A unidade de atendimento funcionará mediante atuação de assistência farmacêutica, e 

em conformidade com as diretrizes do Conselho Regional de Farmácia e legislação vigente 

aplicável a espécie.  

 

Art. 7º. São obrigações na triagem dos medicamentos doados: 

I. A  avaliação do prazo de validade; 

II. A inspeção da integridade física; 

III. Identificação da melhor distinção; doação ou descarte. 

1º. Não podem ser aproveitados sob nenhuma hipótese os seguintes medicamentos: 

a) Fora do prazo de validade; 

b) Medicamentos manipulados; 

c) Medicamentos violado ou suspeito de fraude; 



d) Medicamentos mal identificados, com nome ilegível ou em língua estrangeira, sem data 

de validade, sem dosagem e concentração; 

e) Medicamentos fracionados que não possuam identificação do lote e data de vencimento; 

f) Medicamentos com integridade física comprometida, que apresentem manchas, grumos, 

problemas na coloração, umidade, deformação aparente e outros danos. 

  

Parágrafo Único. Os medicamentos dispensados na Unidade de Atendimento do “Programa 

Farmácia Solidaria” estão condicionados aos limites das disponibilidades obtidas com a 

arrecadação, não sendo obrigação da Prefeitura Municipal de Embu das Artes a aquisição de 

medicamentos para suprir a demanda. 

 

Art. 8º. A regulamentação da presente Lei será efetuada pelo Poder Executivo, no que couber. 

 

Art. 9º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 10º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrario. 
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JUSTIFICATIVA 
 

 
  

Como é sabido, a Farmácia Solidária é uma iniciativa sem fins lucrativos que estimula o espírito 

de generosidade entre as pessoas, por meio da entrega de medicamentos gratuitamente. Todos 

os medicamentos disponibilizados na Farmácia Solidária são obtidos por meio de doações da 

comunidade, médicos, industria farmacêuticas e distribuidoras de medicamentos e etc. 

 

Também é de dizer que os medicamentos irão chegar mais fácil e rápido nas mãos dos 

munícipes, alem disso evitando o desperdícios e poupando verbas para serem utilizadas em 

outras prioridades. 

 

Em razão da relevância desta implantação para atendimento aos carentes de nossos munícipes, 

solicitamos aos Nobres edis, que o referido Projeto de lei seja apreciado, nos lei Orgânica do 

Município. 

 

Sendo o que nos apresenta, desde já renovamos os testemunhos de estima e apreço. 

 

 

Plenário Mestre Gama, 23 de novembro de 2015. 

 

 

 

_________________________ 
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