
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PROJETO DE LEI NO. 03612021.

..INSTITUI O PROGRAMA

FARMÁGIA SOLIDÁRIA NO

MUNIC|PIO DE ALAGOINHAS E

DÁ ourRAs PRovlDÊNctAS".

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art.1o - Fica instituído o Programa Farmácia Solidária destinado à

conscienti zaçáo, doação, reaproveitamento, distribuição para a população

e destinação final dos medicamentos, materiais e equipamentos médico-

hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene, com objetivo de

auxiliar no tratamento de saúde das pessoas, por meio do acesso gratuito

às doaçÕes provenientes da comunidade e instituições da sociedade civil.

§1o - O Programa Farmácia Solidária funcionará como um serviço

complementar à Assistência Farmacêutica do Município.

§2o - O acesso aos medicamentos seguirá os princípios do SUS:

universalização, equidade e integralidade, de acordo com a Lei no 8.080,

de 19 de setembro de 1990.

Art. 20 - O Programa consiste em receber doação de medicamentos,

materiais e equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas e

produtos de higiene, inclusive amostras grátis, não utilizados, oriundos da

população, clínicas e profissionais da saúde, empresas do segmento

farmacêutico e sua subsequente dispensação gratuita à população, sob

responsabilidade técnica de um farmacêutico, após rigoroso controle de

sua integridade.
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§1o - O Programa receberá medicamentos vencidos, somente oriundos

dos domicílios.

§2o - As regras para recebimento das doações de medicamentos

provenientes de pessoa jurídica ou profissional liberal, sejam elas

empresas do segmento farmacêutico, clínicas, hospitais e profissionais da

saúde, dentre outros, serão estabelecidas através de diretrizes'

§3o - Serão redistribuídos medicamentos nas condiçÕes sanitárias

previstas em normas legais, dentro do prazo de validade.

Art, 30 - O Programa Farmácia Solidária tem como atribuições:

l. Efetuar o recebimento de doaçÕes de medicamentos, materiais e

equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de

higiene de pessoas físicas ou jurídicas;

ll. lmplantar o fluxograma de coleta, por meio de caixas coletoras lacradas

e logística de transPorte;

lll. Planejar, desenvolver e implementar boas práticas de recebimento,

armazenamento, dispensaçáo e descarte de medicamentos;

lV. Efetuar a triagem dos medicamentos doados ao Programa,

observando o rígido controle de integridade física e prazo de validade;

V, Cumprir as normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos;

Vl. lmplantar sistema, preferencialmente informatizado, de registro de

entrada e saida dos medicamentos recebidos em doação por princípio

ativo, fabricante, validade, lote de fabricação, dados do beneficiário e

outras informaçÕes exigidas por Lei, que permita a rastreabilidade dos

mesmos quando necessário:

Vll. lncorporação e entrada no estoque, controle de qualidade, prazo de

validade devem ser tarefas desempenhadas por profissional farmacêutico,

podendo ser auxiliado por voluntários, estagiários estudantes de farmácia

ou áreas afins;
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Vlll. Efetuar a dispensação gratuita à população de medicamentos

doados, observadas as legislações federais e estaduais;

lX. Emitir relatórios gerenciais das doações, entradas e saídas do estoque

e dos descartes;

X. Organizar a estrutura administrativa, recursos humanos, materiais,

equipamentos e outros recursos necessários para o funcionamento

regular do Programa;

Xl. lncentivar a participação da sociedade civil, organizaçÕes

governamentais e não governamentais nas açÕes do Programa Farmácia

Solidária;

Xll. Realizar campanhas institucionais de arrecadação de medicamentos

junto a laboratórios, distribuidores de medicamentos, farmácias,

profissionais da saúde e população em geral;

Xlll. Realizat campanhas de conscientização da população sobre o uso

racional de medicamentos, armazenamento correto, importância da

doação ao Programa dos medicamentos em desuso antes do vencimento

e descarte adequado de medicamentos vencidos;

XlV. Efetuar o desenvolvimento de melhorias contínuas do Programa,

visando o aprimoramento do sistema e benefícios aos usuários;

XV. Prestar assistência farmacêutica em tempo integral'

Art. 40 - O poder Executivo Municipal poderá criar e implantar um banco

de dados com a relação de medicamentos doados e disponíveis,

disponibilizando o acesso a estas informações no Portal EletrÔnico do

Municipio.

s1o - O controle de qualidade para entrada no estoque dos medicamentos

doados será normatizado por portaria emitida pelo Poder Executivo, bem

como os fluxos de distribuição dos medicamentos pelas unidades de

distribuiçáo.
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Art. 50 _ caberá ao poder Executivo Municipal organizar a coreta' triagem

edispensaçãodosmedicamentosparaapopulaçáoquepossuaoGartão

Nacional de Saúde' bem como gerenciar o Programa Farmácia Solidária'

§lo.Todom"oi"umuntorecebiooo",",aÍazerpartedeumcadastrode
rastreabilidade 

com o seguinte t'ià'iot ':t*U:^T'ral 
de medicamentos'

constando a data da doação e para onde foi encaminhado'

§2o-Aexecuçáodop'oE'*'FarmáciaSolidáriaseráde
,u,pon,"u dade J" *::'":l: i3t ;I::::: :il':::J;;["J'::
públicos ou a partir de convenro§,;":.. 

entidades filantropicas,

sociedade civil' instituiçÕes religiosas' en

universidades' faculdades e escolas técnicas'

l"J-;lÍffi*::'"':::ursos rinanceiros, humanos, materiais e

tecnológicos,bemcomoainfraestruturanecessáriaparaaimplantaçãoe

manutenção da unidade de atendimento ao Programa;

ll.Firmarconvênioscomuniversidades,faculdades,escolastécnicas,

órgãosdegoverno,entidadesesociedadeorganizadavisandoo
desenvolvimento do Programa;

lll. Firmar convênios com laboratórios' distribuidores de medicamentos'

drogarias,empresas,associações,entidadesedemaisÓrgãosvisandoà

arrecadaçãodemedicamentosdeformagratuitaparaoPrograma;

tV.PromovercampanhassobreoUsoRacionaldeMedicamentose

destino correto de sobras de medicamentos em desuso e descarte de

medicamentos vencidos junto à população;

v. Promover campanha de esclarecimento à população sobre os

requisitos necessários ao recebimento gratuito dos medicamentos, bem

como armazenamento, uso racional, desCarte COrreto, perigOS da

automedicação, dentre outros.
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Vl. Firmar convênio de cooperação com outros Municípios, visando à

troca e doação de medicamentos arrecadados;

Vll. Efetuar a dispensação de medicamentos arrecadados pelo Programa,

observando os critérios de controle de qualidade e prazo de validade.

Art. 70 - Caberá ao profissional farmacêutico responsável pelo Programa

Farmácia Solidária do Município proceder à rigorosa triagem dos

medicamentos doados, devendo obedecer na avaliação dos

medicamentos, os critérios de controle de qualidade mínimos abaixo:

l. A avaliação do pruzo de validade;

ll. A avaliação visual da integridade física;

!ll. ldentificação da melhor destinação: doação, permuta ou descarte.

§ ío - Não podem ser doados pelo Programa, sob nenhuma hipótese, os

seguintes medicamentos:

l. fora do prazo de validade;

ll. manipulados;

lll. suspeitos de fraude;

lV. mal identificados, com nome ilegível ou em língua estrangeira, Sem

data de validade, sem dosagem, sem lote ou sem concentração;

V. fracionados que não possuam identificação do lote e data de

vencimento;

Vl. com integridade física comprometida, que apresentem manchas,

grumos, problemas na coloração, umidade, deformação aparente e outros

danos;

Vll. colírios, pomadas e xaropes com lacres violados;

Vlll. termolábeis.

§ 2o - Constatado qualquer mínimo vestígio de violação da embalagem

primária, os medicamentos serão descartados.

§ 3o - É vedada a dispensação de remédios não registrados na respectiva
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Art.80 - Os medicamentos com prazo de validade vencido ou vias de

vencer, violados e reprovados por questÕes técnicas quanto a sua

qualidade, devem ser destinados conforme o Plano Municipal de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, observada a legislação

vigente.

Art. 9o - A dispensação dos medicamentos captados ocorrerá em

farmácias públicas ou em farmácias sem fins lucrativos, a partir de

convênios ou parcerias com o Município ou Estado, sob responsabilidade

técnica do farmacêutico e em conÍormidade com as diretrizes do

Conselho Regional de Farmácia e legislação vigente aplicável a espécie'

Parágrafo Único - Poderá ser auxiliada por voluntários' estagiários

estudantes de farmácia ou áreas afins mediante contrato ou convênio'

Art.í0-Adispensaçãodemedicamentosaobeneficiário,destinatário

final, somente será efetuada mediante a apresentação dos seguintes

requisitos:

l. Apresentação da receita medica original, emitida no âmbito do Sistema

Único de Saúde - SUS, documento de identificação com foto,

comprovante de residência neste Município e cartão Nacional de saúde

do SUS atualizado.

§ 10 - Fica vedada a dispensaçáo de medicamentos ao menor de 18

(dezoito) anos de idade desacompanhado do responsável;

§ 20 - os beneficiários deste Programa deverão ser informados e assinar

termo de conhecimento, de que os medicamentos foram obtidos na forma

da presente Lei, no momento da primeira retirada ou quando do cadastro

do usuário.

Art.11-NoâmbitodestePrograma,asreceitasmédicasterãoaSeguinte

validade:

l. se especificado na receita o uso contínuo, a validade será de 180 (cento

^ oitenta) dias' a
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ll. controle especial, 30 (trinta) dias:

lll. antimicrobianos, 10 (dez) dias;

lV. Analgesicos e anti-inflamatórios, 10 (dez) dias;

V. anticoncepcionais, 12 (doze) meses.

§ 1o - A validade da receita será contada a partir da data da prescrição;

§ 2o - Os medicamentos dispensados na unidade de atendimento do

programa Farmácia Solidária estarão condicionados aos limites das

disponibilidades obtidas com a arrecadação.

Art. 12 - Os medicamentos sujeitos ao controle especial devem ser

armazenados conforme legislação vigente. A guarda da chave dos

armários e a dispensação desses medicamentos é responsabilidade

exclusiva do farmacêutico. A dispensação dos antimicrobianos é de

responsabilidade do farmacêutico e deve seguir a legislação vigente'

Ar1 13 - Por se tratar de um programa complementar à Política Nacional

de Medicamentos, fica a Administração Pública Municipal isenta de

qualquer obrigatoriedade quanto a aquisição de quantitativos dos

medicamentos, a nível deste Programa, com intuito de completar ou

complementar o tratamento dos pacientes atendidos'

Art. í4 - Poderá o MuniciPio:

I - promover campanhas de esclarecimento à população sobre o uso

racional de medicamentos, Seu armazenamento e descafte corretos;

ll - divulgar a importância da doação de medicamentos, materiais e

equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de

higiene ao Programa antes do vencimento;

lll - orientar oS requisitos necessários para acesso gratuito aos

medicamentos, materiais e equipamentos médico-hospitalares, fÓrmulas

lácteas e produtos de higiene através do Programa;
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lV - incentivar a participação da sociedade civil, organizações

governamentais e não governamentais, nas açôes do Programa;

V - firmar parcerias com universidades, escolas técnicas, órgãos de

governo, entidades de classe, e com associações organizadas visando ao

desenvolvimento do Programa;

Vl - firmar parcerias com indÚstrias, distribuidoras de medicamentos,

farmácias, instituições de ensino, empresas, associações, entidades e

demais órgãos visando à arrecadação de medicamentos, materiais e

equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de

higiene de forma gratuita para o Programa;

Vll - manter intercâmbio com outros municípios e instituições públicas ou

privadas visando à manutenção e ao desenvolvimento do Programa

mediante doação ou permuta de medicamentos, materiais e

equipamentos medico-hospitalares, fÓrmulas lácteas e produtos de

higiene, desde que observadas às boas práticas de armazenamento,

dispensação, transporte e validade;

Vlll - efetuar o desenvolvimento de melhorias contínuas do Programa,

visando o aprimoramento do sistema e benefícios aos usuários.

Art. í 5 - Todas as instituiçÔes responsáveis pela distribuição e

dispensação dos medicamentos ficam submetidas à fiscalização da

Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Farmácia.

Art. 16 - O Poder Executivo poderá regulamentar, no que couber, a

presente lei para sua fiel execuçâo.

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias da data de sua

publicação.
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JUSTIFICATIVAAOPROJETODELEINO03612021:

Esta Lei tem como finalidade possibititar o acesso da população

aos medicamentos, por meio de doaçÕes oriundas de consultorios

médicos, da própria comunidade, de empresas e indústrias do ramo

farmacêutico, entidades públicas, privadas, e outros entes da sociedade

civil.

Alem de contribuir no tratamento de saúde do munícipe, o

Programa possibilita a reflexão e conscientização de toda a sociedade

sobre o uso consciente e responsável de remédios; evita a

automedicação e intoxicações; evita o desperdício de medicamentos, o

descarte incorreto dessas composições medicamentosas e SeuS resíduos

químicos que iriam impactar drasticamente o meio ambiente.

Estudos em âmbito internacional têm apontado para o fato de que

o descarte de medicamentos vencidos ou sobras, feito pela população em

geral, no lixo comum ou na rede pública de esgoto, lraz sérias

consequências ao meio ambiente e à saúde humana, visto que os

medicamentos e correlatos são substâncias químicas que apresentam um

risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente'

segundo dados do sistema Nacional de lnformaçÕes Toxico-

Farmacologicas (slNlTox), em 2013, os medicamentos responderam por

29% das intoxicações no Brasil (slNlTox, 2013). AIem disso, 50% de

todos oS medicamentos que são prescritos, dispensados ou usados

inadequadamente, os hospitais gastam de 15 a 20o/o de seus orçamentos

para lidar com as complicaçÕes causadas pelo mau uso (Aquino, 2008)'

O programa Farmácia Solidária já existe em municípios brasileiros,

como Farroupilha - RS, Criciúma - sc, Araraquara - sP, Belo Horizonte,

contagem e João Monlevade - MG, Sorriso e sinop - MT; além de

iniciativas no exterior, como na ltália e Estados unidos.
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Alem dos benefícios à saúde e ao meio ambiente, o Programa

Farmácia Solidária proporciona significativa economia aos cofres públicos.

A título ilustrativo, podemos citar o Município de Farroupilha, no Rio

Grande do Sul que informou, desde a implantação do Programa até

agosto de 2019, ter recebido, em doação, 1.605.137 medicamentos

(unidades farmacêuticas) em condições de uso e que 2.370 toneladas de

resíduos foram descartadas em aterro controlado. Também foram

dispensadas para a população 1.016.254 unidades farmacêuticas,

equivalendo a R$ 1.887.122,00 e foram realizados 14.551 atendimentos.

No que tange à iniciativa para a presente propositura, não há

qualquer vício de inconstitucionalidade, uma vez que o aft. 23, ll da

Constituição da República afirma ser competência comum da União,

Estados, Distrito Federal e Municípios o cuidado em relação à saúde e à

assistência pública.

Tampouco verifica-se criação de atribuição ao Poder Executivo,

pois não incide em nenhuma das hipóteses do art. 66 da Lei Orgânica

Municipal, que elenca as competências privativas do Prefeito.

lmportante assinalar que, em 10 de setembro de 2019, a

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul aprovou, por

unanimidade, o Projeto de Lei no 15812019, de autoria da Deputada

farroupilhense Fran Somensi, que institui no âmbito do Estado do Rio

Grande do Sul o Programa Solidare - Farmácia Solidária, baseado no

modelo e na exitosa experiência do município de Farroupitha.

Por todos os motivos ora expostos, solicito o apoio dos

parlamentares representantes desta Casa de Leis, para apreciação e

aprovação do presente Projeto de Lei.
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