
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

PROJETO DE LEI 
 

 

Dispõe sobre a criação do “Banco 

de Medicamentos” do Município de 

Vila Velha e dá outras 

providências. 
 

 

Art. 1º. Fica autorizada a criação do ―Banco de Medicamentos‖ do Município de Vila Velha, 

com a finalidade de angariar medicamentos doados por Pessoas Físicas e Jurídicas para 

distribuição gratuita à população carente, especialmente aos idosos, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, desde que apresentando o respectivo Receituário Médico.  

 

Parágrafo único. O programa terá como principal objetivo arrecadar, junto a indústrias 

farmacêuticas, consultórios médicos, farmácias e assemelhados, bem como entre as pessoas 

da comunidade, os medicamentos industrializados e aprovados para comercialização, no 

entanto, sem terem sido alteradas suas propriedades que garantam condições plenas e seguras 

para os fins que se destinam.  

 

Art. 2°. O Banco de Medicamentos funcionará em ambiente próprio para o fim a que se 

destina, tendo como local a sede da Secretaria Municipal de Saúde e/ou as Unidades Básicas 

de Saúde do Município de Vila Velha, a ser definido em regulamento do Poder Executivo.  

 

Parágrafo único. O Município fica isento de manter financeiramente os medicamentos no 

―Banco de Medicamentos‖, uma vez que farão parte do mesmo, somente aqueles doados e 

arrecadados, na forma contida no parágrafo único do Art. 1º. 

 

Art. 3°. Todas as atividades para formação dos estoques, classificação e verificação do 

conteúdo e prazo de validade serão desempenhadas por profissionais das áreas médicas ou 

farmacêutica do quadro próprio do município, estudantes, estagiários.  

 

§ 1º. Os medicamentos doados devem estar em bom estado de conservação, inclusive ter 

embalagem com bula e prazo mínimo de 45 (Quarenta e Cinco) dias antes da data de 

vencimento.  

 

§ 2º. Os medicamentos devem ser controlados através de seus respectivos nomes genéricos 

(substância ativa).  

 

§ 3º. Os medicamentos devem ter também uma relação de similaridade nominal (nome 

comercial e genérico).  

 



 

 

 

 

 

Art. 4°. O Banco de Medicamentos atenderá exclusivamente pessoas comprovadamente 

carentes especialmente idosos, após visita, cadastro e relatório realizados por assistentes 

sociais do quadro próprio do Município e/ou voluntários, de acordo com o regulamento a ser 

editado pelo Poder Executivo Municipal.  

 

Art. 5°. O medicamento só será fornecido, dependendo da existência em estoque, através de 

receita médica original, que deverá ser arquivada em local próprio para receituário.  

 

Art. 6°. Os estoques de medicamentos devem ser relacionados e atualizados todas as 

semanas.  

 

Art. 7°. O Município incentivará as doações ao Banco de Medicamentos, por meio de 

campanhas executadas pelo Setor Competente da Municipalidade, divulgação em seu sítio 

eletrônico e outros meios legais.  

 

Art. 8°. O Poder Público Municipal poderá celebrar os convênios que se fizerem necessários 

à execução desta Lei. 

 

Art. 9°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Vila Velha, 12 de janeiro de 2017. 

 

 

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 

Vereador Líder PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

É incontestável que o Poder Público tem tido cada vez mais dificuldades para suprir as 

necessidades decorrentes do direito à saúde da população, tendo em vista a enorme demanda 

que cresce a cada dia, e a escassez de recursos públicos para atender todos os cidadãos. 

 

Especificamente, no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos, sabe-se que é grande 

a celeuma que se instaura relativa ao choque entre os princípios do Mínimo Existencial e a 

Reserva do Possível. Explica-se. 

 

O direito à saúde é estabelecido entre os direitos sociais do art. 6º, CF, sendo imposto ao 

Estado, por meio de políticas públicas, a obrigação de zelar e promover medidas para garantia 

da saúde de seus cidadãos. No mesmo sentido, o art. 196, CF estabelece que  

 

―a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.‖ 

 

Sobre o tema, assim também se manifesta o STF: 

 

(...) O direito à saúde — além de qualificar -se como direito fundamental que assiste 

a todas as pessoas — representa consequência constitucional indissociável do direito 

à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no 

plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar –se indiferente ao 

problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional.(...)‖ RE 271.286 -AgR, Rel. 

Min. Celso de Mello, j. 12.09.2000, 2.ª Turma, DJ de 24.11.2000. No mesmo 

sentido: STA 175 -AgR, Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes, j. 17.03.2010, 

Plenário, DJE de 30.04.2010 

 

Além disso, em consonância com a Lex Mater, a lei 8.080/90, que estruturou o Sistema Único 

de Saúde e dispôs sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

também versou sobre o dever do Estado de fornecer saúde a todos que necessitarem. 

 

Ocorre que, como é cediço, os recursos públicos são limitados, sendo impossível atender 

todas as demandas da sociedade, devendo, portanto, os gestores públicos, alocarem os 

recursos na implementação das políticas públicas mais fundamentais aos cidadãos. 

 

Ademais, sabe-se que para aquisição de medicamentos, é necessária a realização de 

procedimento licitatório, de acordo com as leis 8.666/93 e 10520/02, demandando todo o 

processo legal a fim de evitar que sejam feridos os princípios da legalidade, impessoalidade e 

eficiência. 



 

 

 

 

 

Além disso, diante da impossibilidade de o Poder Público atender a todas as demandas de 

medicamentos da sociedade, tem se multiplicado o número de ações judiciais buscando a 

condenação dos Entes Políticos ao fornecimento dos fármacos receitados, gerando custos 

ainda maiores ao Poder Público, tanto ao ente federativo quanto ao Poder Judiciário. 

 

Neste sentido, a presente medida visa a reduzir o problema acima demonstrado, instituindo 

um mecanismo para doação de remédios por pessoas físicas e jurídicas ao Poder 

Executivo Municipal, que, por sua vez, os distribuirá à população carente, previamente 

cadastrada, comprovada a situação de carência, mediante apresentação de receita 

médica. 

 

É importante destacar que este mecanismo não gera novas despesas ao Município, tendo 

em vista que este utilizará seu próprio quadro de pessoal e sua estrutura física já existente. Na 

verdade, estará reduzindo a despesa do município, tendo em vista que os medicamentos serão 

doados, reduzindo o custo do Poder Executivo nesta área. 

 

As doações serão espontâneas, não havendo contraprestação do Município, e serão 

incentivados pelo Poder Executivo, mediante divulgação em seu sítio eletrônico, buscando 

alcançar aqueles que possuem medicamentos sobrando, decorrente do falecimento de 

familiares, ou mesmo daqueles que deles necessitaram, porém interromperam o uso por 

motivo diverso e, por isso, possuem o medicamento sem utilidade.  

 

Desta forma, vê-se que o presente mecanismo é de grande interesse público, visando a 

beneficiar a sociedade e reduzir as despesas do Poder Executivo Municipal, razão pela qual 

solicitamos o apoio dos nossos nobres pares para aprovação desta relevante medida. 


