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PROJETO DE LEI  

Institui o Programa “Farmácia 
Solidária” no Município de Vila 

Velha e dá outras providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo,               
no uso de suas atribuições legais,  

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica instituído o Programa “Farmácia Solidária”, com o objetivo de 

suplementar o atendimento das necessidades de medicamentos da população do 
Município de Vila Velha.  

Art. 2º O Programa “Farmácia Solidária” consiste na organização: 

I - do incentivo à doação de medicamentos não utilizados, em bom estado de 
conservação e dentro do prazo de validade, por parte da população em geral e de 

profissionais e estabelecimentos de saúde;  

II - da coleta e armazenamento dos medicamentos doados junto às farmácias 
das unidades de saúde do Município, após sua submissão a rigoroso controle de 

qualidade, segurança e eficácia para consumo; e,  

III - da distribuição gratuita dos medicamentos arrecadados às pessoas que 

deles necessitem, sob prescrição médica e supervisão técnica. 

Parágrafo único. Considera-se por supervisão técnica, para fins desta Lei,                                             
a orientação prestada por profissional farmacêutico, em atuação em farmácia  de 

unidade da rede municipal de saúde, e o cuidado continuado de paciente 
realizado por equipe multidisciplinar de saúde que constituída no âmbito da 

Estratégia de Saúde da Família do Ministério da Saúde. 

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo, por seus meios e recursos: 

I – promover ampla divulgação do Programa “Farmácia Solidária”, informando à 
população, aos profissionais e estabelecimentos de saúde, quanto ao seu 
objetivo, etapas de sua realização, e condições para o recebimento de doações 

pelas unidades da rede municipal de saúde; 

II – normatizar o controle de qualidade dos medicamentos arrecadados, assim 

como os fluxos de sua distribuição pelas unidades da rede municipal de saúde; 

III – disponibilizar os espaços adequados para o armazenamento, controle e 
distribuição dos medicamentos; 

IV – instituir cadastro dos doadores ao Programa, a conter os seus nomes 
completos, endereços domiciliares ou de exercício de atividades, meios de 

contato, e a incluir referência que possibilite a vinculação dos doadores aos 
medicamentos respectivamente doados; 
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V – instituir relação geral dos medicamentos arrecadados, a informar desses, em 
relação ao princípio ativo, apresentação e dosagem, as datas de doação, as 
quantidades recebidas e aproveitadas, e as unidades municipais de saúde para 

onde foram encaminhados para posterior distribuição; 

VI – informar aos beneficiários de como são obtidos os medicamentos que 

disponibilizados pelo Programa “Farmácia Solidária”;  

VII – encaminhar para incineração, junto ao órgão e/ou serviço competentes,                

os medicamentos com prazo de validade vencido, embalagens violadas e/ou 
contaminadas, ou que reprovados por outras questões técnicas relacionadas  às 
suas condições de qualidade, segurança e eficácia para consumo. 

Art. 4º Por se tratar a “Farmácia Solidária” de programa suplementar em relação 
à dispensação promovida sob os princípios e diretrizes da Política de Nacional de 

Medicamentos, aprovada pela Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, do 
Ministério da Saúde, fica a administração pública municipal isenta de qualquer 
obrigação quanto à aquisição de quantitativo de medicamento arrecadado na 

forma desta Lei para completar ou complementar a demanda ou tratamento de 
beneficiário ou não do Programa. 

Parágrafo único. A dispensação por meio do Programa “Farmácia Solidária” fica 
condicionada aos limites das disponibilidades obtidas após a submissão dos 
medicamentos arrecadados ao controle de qualidade, segurança e eficácia para 

consumo.  

Art. 5º Exclusivamente no que couber para a execução desta Lei e para                  

a implementação e o aperfeiçoamento do Programa “Farmácia Solidária”, fica  o 
Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com órgãos dos 
governos municipais, estaduais e federal, instituições públicas e privadas           

de ensino técnico, tecnológico e/ou superior, entidades da sociedade civil 
organizada, associações profissionais e conselhos de classe. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, mediante Decreto, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.   

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Vila Velha, ES, 26 de fevereiro de 2018. 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras:  

 

O Programa “Farmácia Solidária”, que se quer instituir mediante a aprovação do 

presente Projeto de Lei, objetiva [1] estimular a solidariedade social para 

ajudar no provimento de uma demanda essencial das populações, sobretudo, nas 

suas camadas mais carentes: o acesso a medicamentos para             a 

recuperação e/ou manutenção da saúde de seus membros; e, [2] fomentar, 

ainda mais, a cultura do reaproveitamento, enquanto meio para combater 

duas das grandes marcas da sociedade moderna: a produção em excesso e,                 

o seu resultado proporcional, o desperdício.  

 

No sentido acima, repercute iniciativas semelhantes propostas, aprovadas e em 

execução, com sucesso, em vários Municípios de todas as regiões do País,                   

que são apoiadas, além do Poder Público, de médicos e de farmacêuticos,            

por instituições de ensino superior, como a Universidade do Extremo Sul 

Catarinense – UNESC, onde o Programa Farmácia Solidária foi iniciado no ano de 

2006, como projeto de extensão do Curso de Farmácia, e de organizações da 

sociedade civil [sindicatos e clubes de serviço], e associações profissionais.  

De conhecimento geral, a falta de medicamentos de distribuição ou aplicação 

gratuita, em quantidade, apresentação e dosagem, é ocorrência comum nas 

farmácias das unidades básicas de saúde e naquelas mantidas pelos governos 

estaduais, sendo até correto dizer, em todas as redes públicas de saúde. 

 

Ainda, que outros medicamentos, mesmo regularmente receitados, não são 

distribuídos pelos mesmos meios por conta de seu elevado custo de aquisição, 

situação que também atinge, sobretudo, aflige, a maioria das pessoas que deles 

necessitam, para uso próprio ou por terceiros de quem cuidam.              

 

Por outro lado, a grande maioria das pessoas, como as residentes no Município 
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de Vila Velha, não possui o hábito de repassar ou destinar adequadamente             

as sobras de medicamentos por elas não utilizados, muitos com a aquisição 

viabilizada pela concessão de descontos significativos nos preços [Programa 

Farmácia Popular], ou recebidos gratuitamente, junto as unidades de básicas de 

saúde [Programa de Assistência Farmacêutica].  

 

A retenção de sobras de medicamentos pode acontecer também da parte                

de profissionais e de estabelecimentos de saúde, com as “amostras grátis” e com 

aqueles que venham a ser pouco utilizados nas atividades daqueles. 

 

Enfim, os medicamentos permanecem, por muito tempo, nas gavetas de 

armários e/ou nas prateleiras, até que, por fim, são descartadas, comumente em 

razão do prazo de validade vencido, não se prestando mais a sua utilidade.  

 

Muito pelo contrário, as sobras de medicamentos representam [a] desperdício  

de recursos financeiros, sobretudo de origem pública; [b] falta de consciência 

para com o aproveitamento de materiais e substâncias que se tem ao alcance; 

[c] poluição do meio ambiente, muito usual o descarte inadequado junto ao lixo 

domiciliar, no solo ou nos cursos d’água, e não a entrega em postos de coleta 

para destinação final adequada dos resíduos ou para procedimento da  logística 

reversa, e, [d] riscos de intoxicação, por conta da ingestão acidental, 

especialmente por parte de crianças e idosos, ou voluntária, sem a necessária 

orientação médica ou farmacêutica, a “automedicação”. 

 

Ante ao exposto, contamos com o essencial apoio de Vossas Excelências para 

que o Projeto proposto seja aprovado, e, passado a Lei, o Programa que traz seja 

colocado em prática e os seus objetivos, e contribuições, logo alcançados.    

  

Vila Velha, ES, 26 de fevereiro de 2018. 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 
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