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PROJETO DE LEI N° 05"-' /2011
PROCESSO N° I /2011
EMENTA: Disp6e sobre a. afixac;ao de
relac;ao de elenco de medicamentos do
Programa Farmc§Cia Popular do Brasil em
farmc§Cias e drogarias pdvadas' do
municfpio, e da outras providencias.

Art. 1° - Ficam as farmaciase drogarias privadas lnstaladas no
Municipio e cQnven.iadas' ao Programa Farmacia Popular do Brasil, do
Ministerio da Saude, obrigadas. a manter aflxados, em local vislvel e de
facil acesso' a populac;ao, relac;ao de elenco d9S medicamentos e
correlatos dispensados pelo programa Farmacia Popular do ,Brasil.

Art. 2° - A relac;ao de elenco de medicamentos e correlatos de
que trata 0 artigo antecedente devera conter informac;6es ;;pbre a
indicac;ao, 0 princfpio ativo e concentrac;ao; uflidade farmacotecnica e 0

seu respectivo valor.' ,

Art. 3° - 0 descumprimento desta Lei sujeita 0 infrator as
seguintes penalidades: .

I - Advertencia, na primeira infrac;ao;
II - Multa de um salario mlnimo na segunda infrac;ao;
III Murta' cobrada em dobro, nas infrac;6es

Art. 4° -A fiscalizac;ao do cumprimento das disposic;6es desta Lei
sera feita pelos setores competentes da Prefeitura Municipal.

Sala Antonio Liborio Beryian, em, 22/08/2011
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JUSTlFICATIVA: O. projeto dei ora" apresentado visa instituir a
obrigatoriedade das farmacias e drogarias privadas instaladas no
municfpio econveniadas ao Programa Farmacia Popular do" Brasil a



C1isponibilizarem aos seus usuarios a rela<;ao de elenco. de
medicamentos e'· correlatos dispensados por este programa,
principalmente, acompanhadoda sua indica<;ao, prindpio ativo e
concentra<;ao, unidade farmacotecnica e 0 seu respectivo valor como
forma deampliar 0 acesso deste Programa, ja que, naosomente pela
maior divulga<;ao, mas tambem pela facilita<;ao e entendimento do que
efetivamerite e tratado pelo PFPB, ou seja, das suas regras e benef/cios.

rnumeros cidadaos. portadores das patologias tratadas com os
medicamentose correlatos contkmplados pelo respectivo programa, por
vezes pornao disp5e das informa<;5es necessarias,e sem esse
conhecimento, infelizmente muitos nao 'tem' acesso a um tratamento de
menor custo ou ate gratuito. '

Nao podemos simplesmente fechar 05 olhos a essa situac;ao,
devemos propiciar meios para que,efetivamente, sejam alcan<;ados os
objetivos pretendidos, 0 que e de interesse da coletividade.

Diante da' importancia do tema p€<;o ao nob'res colegas a
aprova<;g\o da presente proposi<;ao.
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