
Estado de Sao Paulo

PROJETO DE LEI N° 068 DE 21 DE JUNHO DE 2021

Dispoe sobre a criagao do 
Programa “UMA DOSE DE VIDA” - 
Doagao de Medicamentos no 
Municipio de Cajamar, e da outras 
providencias.

Art. 1° Fica o Poder Executive autorizado a criar o Programa "Uma Dose 
de Vida", que tem por finalidade a doagao de medicamentos no Municipio de 
Cajamar sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude.

Art. 2° Este Programa preve a arrecadagao, junto a populagao do 
Municipio de Cajamar, de medicamentos armazenados em domicilio e que nao 
sao mais utiiizados para tratamento.

Paragrafo unico. Os medicamentos cujo prazo de validade ja esteja 
vencido deverao ser coletados, separados e dada destinagao adequada aos 
mesmos.

Art. 3° - O Programa "Uma Dose de Vida" tera por objetivos:

I - a formagao de estoques, a partir de doagoes de pessoas fisicas ou 
juridicas, devidamente classificadas;

II - o atendimento exclusive as pessoas comprovadamente carentes, que 
se dara em locais indicados pela Secretaria Municipal de Saude.

§1° A classificagao, contagem de conteudos e verificagao de prazos de 
validade, deverao ser desempenhados por profissionais da area de farmacia.

§2° O fornecimento esta condicionado a existencia em estoque e ao 
fornecimento de receita medica original que devera ser arquivada em local 
proprio.

§3° Os estoques deverao ser atualizados semanalmente, em cada Posto 
de recebimento e entrega, com geragao de relatorio para afixagao em quadro 
na propria unidade de fornecimento.

Art. 4° Para fazer a retirada dos medicamentos, as pessoas fisicas 
deverao apresentar no ato da solicitagao da medicagao, o receituario medico, 
que comprove a necessidade.
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Art. 5° O Poder Executive esta autorizado a fazer campanhas de 
esclarecimentos e estimulo a doapao de medicamentos, divulgando os locals 
de coleta.

Art. 6° O Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de 90 
(noventa) dias a contar do prazo de sua publicagao.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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J U STI F I C ATI VA

A preocupagao com a saude publica e comum em todo governo e uma 

dessas preocupagoes e suprir com medicamentos as diversas Unidades de 

Saude do Municipio. Desta forma, a presente propositura objetiva envolver a 

populagao do Municipio de Cajamar, de maneira que ela seja sensibilizada e 

colabore diretamente com o suprimento de medicagao junto a populagao 

carente, doando remedies que nao sao mais utilizados para tratamento. Pelo 

exposto, solicito apoio dos meus pares para a aprovagao deste Projeto de Lei.
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DESPACHO

Os Projetos de Lei N° 59, 67, 68, 69 e 70/2021, foram encaminhados 
para Juridico, Vereadores e Comissdes via Whatsapp.

Cajamar, 28 de Junho de 2021.

Secretaria


