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PROJETO DE LEIN°�2021

Autor: Joao Paulo Dum Nascimento

Ementa:
Institui
o
Programa
Medicamento em Casa e da outras
providencias correlatas.

A Camara Municipal de Penaforte, no uso de suas atribuicoes legais e regimentais submete
ao plenario o seguinte projeto de lei:
Art. 1 ° Institui o Programa Medicamento em Casa, no Municipio de Penaforte, com o
objetivo de encaminhar diretamente a residencia das pessoas idosas, com deficiencia ou
mobilidade reduzida, <las pessoas portadoras de doencas cronicas, usuarias da Rede
Municipal de Saude, os remedies de uso continuo que lhes foram prescritos em tratamento
regular.
Art. 2° Fica a Secretaria de Sande do Municipio de Penaforte, atraves dos ACS (Agentes
Comunitarios de Saude) responsavel pela entrega do medicamento, que devera ser
efetivada na residencia do paciente, salvo impossibilidade de acesso, quando podera ser
indicado pelo paciente outro endereco pr6ximo a sua residencia.
Art. 3° A periodicidade da entrega sera, preferencialmente mensal, devendo sempre atender
aos requisites da quantidade necessaria de medicamento sem que se interrompa o
tratamento, bem como o prazo de validade do medicamento a ser utilizado.
Art. 4° 0 envio dos medicamentos obedecera as prescricoes medicas e sera executado

pelos ACS mediante o cadastramento do paciente, que devera ser atualizado anualmente
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para fins de enderecarnento, prova e identidade do recebedor, obedecendo as quantidades
necessarias ao uso mensal ou ainda as quantidades prescritas pelo Medico segundo a
necessidade de cada paciente.
Art. 5° Alem da comprovacao das situacoes pessoais estabelecidas no Art. 1 °, os

interessados em obter os beneficios do Programa Medicamento em Casa deverao
demonstrar o preenchimento das seguintes condicoes:
I - residencia no municipio de Penaforte; e
II - cadastramento junta
Paragrafo unico.

a Secretaria Municipal de Saude;

A Secretaria Municipal de Saude avaliara a necessidade do

encaminhamento de remedio ao domicilio do paciente pelo ACS, mediante avaliacao do
Assistente Social da pasta.
Art. 6° 0 Poder Executivo regulamentara a presente Lei no que couber.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Plenario Vereador Jose Barros Sobrinho, em 08 de marco de 2021.

Joao Paulo Dum Nascimento
Vereador - PT
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JUSTIFICATIVA

O vereador Joao Paulo Dum Nascimento, com assento nesta Casa Legislativa, vem
apesentar para deliberacao plenaria o projeto de que "institui o Programa Medicamento em
Casa e da outras providencias".

O programa proposto objetiva garantir o acesso mais efetivo aos medicamentos e
organizar a assistencia farmaceutica das pessoas que fazem uso de remedies continuos, as
quais, em sua maioria, tern mobilidade nula ou reduzida, coma acamados, idosos,
cadeirantes, entre outros que, em decorrencia de seu estado de saude debilitado, quer pela
pr6pria doenca, pela idade ou pela situacao financeira, enfrentam problemas e encontram
dificuldades na adesao e na continuidade de seu tratamento medico.
Trata-se de um projeto extremante importante tanto para a populacao quanto para o

a populacao que utilizara este service, sera util porque evitara o
deslocamento para os locais de entrega, poupando despesas e riscos a saude, evitando que

poder publico. Em relacao

os principais grupos de risco se exponham ao virus COVID-19; e para a Prefeitura sera
importante porque permitira a identificacao exata dos pacientes, dos medicamentos e da
quantidade que sera distribuida, evitando o desperdicio ou a formacao de estoques - alem
de reduzir o numero de pessoas em busca de medicamento, o que evitara filas e tumultos
na hora da entrega.
Diante de tais consideracoes, solicito aos nobres colegas que o presente projeto seja
apreciado e aprovado.

Joao Paulo Dum Nascimento
Vereador - PT
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