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DATA/HORA 
04/11/2021 16 17:57Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 321/2021, de autoria do Nobre Vereador Cleber 

Candido Silva e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Saude por meio de seu Memorando n° 

1.694/2021- SMS, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

mDANIL' O HAIDOVefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SR

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando n° 1.694/2021 - SMS

Cajamar, 13 de outubro de 2021.

OEPARTAME.MTO T^CNICO 
LEG IS ..ATiVO

R-er'r- .- ' : ■ —
A Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative

1 4 OUT 2021
00

Recebido Por ’ Hor"-3<;

Assunto: Memorando n° 2.567/21 - DTL/SMG. Requerimento n° 321/2021.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante do 

requerimento supracitado, vimos por meio deste, esclarecer, conforme segue:

Referente aos medicamentos vencidos todos os dispensaries 

municipais estao autorizados a receberem medicamentos vencidos..

dispensados pela Rede Municipal SUS e procederem o devido descarte e 

destinagao adequada no contrato de Residues do Municipio.

Medicamentos vencidos nao adquiridos na Rede Municipal SUS nao 

podem ser recebidos, pois de acordo com a Legislagao de Residues, a 

responsabilidade de logistica reversa e do gerador, bem como o custo desta 

destinagao.

Quanto aos medicamentos que o paciente possui em casa, mas que
descontinuaram o tratamento, poderao ser devolvidos em qualquer 

dispensario municipal, desde que sejam medicamentos fornecidos pela Rede 

Publica municipal.

Medicamentos com apresentagao em frascos ja abertos, nao podem ser 

dispensados novamente, sendo descartados e destinados adequadamente.

Medicamentos com apresentagao em blister serao recebidos e 

posteriormente inspecionados pelos farmaceuticos, quanto a integridade e 

condigoes gerais, sendo destinados para descarte ou nao.
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Lembramos ainda, que a Legislagao de Residues que trata da logisti 

reversa de medicamentos, cabe 

Prefeitura de Cajamar, nao sendo possivel 

recolhimento

ica

apenas aos produtos adquiridos pela 

a responsabilidade de
destinagao e/ou redistribuigao de medicamentos, nao adquiridos

por ela, tanto pela responsabilidade do residue, como de furto/roubo de carga 

falsificagao de produto, impossibilidade de 

acondicionamento/armazenagem inadequado do 

redistribuigao.

rastreio do 

medicamento para

Pelo exposto, atualmente ja e possivel realizar a devolugao de 

medicamentos, seguindo as regras acima citadas.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de elevada estima e 

consideragao.

Atenciosamente,

Patricia Haacjad 

Secretaria MunicipaVde Saude
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REQUERIMENTO N° 321 / 2021
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protocolo
2546/2021

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores
data /HORA 

14/09/2021 10:42:17 USUARIO
dina

Hoiiha Recl^elro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos
info^me a0eSt>aPrnan°HPaT ^ ° EXm0' Prefeit° Danil° Barbosa Machado 
nrorme a esta Casa de Leis, estude junto aos orgaos competentes da

municipalidade, a possibilidade de implantar o Programa de Devolucao de
Medicamentos na farmacia da rede publica. ^

JUSTIFICATIVA

Este requerimento faz-se necessario 
conhecimento do . . uma vez que, conforme temos

, ait0 cust0 dos mec,icamentos fornecidos pela Rede Publica e 
que muitos usuanos, quando se utilizam desses medicamentos nem sempre
Nxo BasTanH ° Pr°dUt0 ° tratament° 6 Sm mUitos vdo pam o 

' Baseand0;se na campanha desenvolvida pelo Hospital das Clinicas de
seiaanlir^nfa Um 0t,m° resu,tado> v,emos Proper ao Executivo para que 
seja aplicada a mesma campanha no nosso Municipio. M
co rotv?bem°S qUe rem6dios Jogados no lixo poluem o meio ambiente ainda
ao de seMmerido oeoSrlmUia 3 au‘omedica?ao °ferecendo ainda um risco maior! 
ao de ser mgendo por cnanqas. Assim, os pacientes, nessa campanha quando
da entrega dos medicamentos, na Farmacia da rede Publica devem 
devolvidn3' 0U ..ate ,mesmo com Panfletos, que os nao consumidos deverao 
outras pessoas Pr°blemaS Pafa ° Padente 6 3 fami,ia' alam da a^ar

aproohado^aS IT ri9^0r0Sa 6 36 a'9um medicamento nao estiver
apropnado para o uso, que sejam descartados, voltando somente as prateleiras
de campanha^ mdrse6'138 C°tndi?ees' Com essa economia, durante um ano 

campanha, pode-se mvestir na saude dos Municioes Com
conscientizaqao e colaboragao dos pacientes, mais vidas poderao ser salvas.

bd, 14 setembro de 2.021.
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Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000T


