
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

 

 

MENSAGEM Nº 001  

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 

Pelo presente, encaminha-se VETO ao Projeto de Lei que 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS DOADOS 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”, de autoria do Vereador Brasil Oliveira, encaminhado ao 

Poder Executivo para sanção, através do Ofício n°. 729, desta Casa. 

     

A criação de um Banco Municipal de medicamentos “doados”, 

situação em que a farmácia municipal receberia medicamentos doados pela população, não atende 

as exigências legais e sanitárias para a dispensação de medicamentos (RDC 44/09, Lei 5.991/73, 

Lei 13.021/14). É importante salientar a impossibilidade, por parte da instituição, de garantir a 

qualidade de medicamentos doados, uma vez que o modo como foram armazenados e conservados é 

desconhecida.  Mesmo que permaneçam em suas embalagens originais, não violadas e dentro do 

prazo de validade, não é possível avaliá-los e certificar-se de que foram armazenados sob condições 

adequadas e que não tenham sido expostos à umidade ou calor excessivos, por exemplo. 

    -A legislação sanitária determina que os medicamentos devam ser 

mantidos em bom estado de conservação de modo que sejam fornecidos com a garantia da 

qualidade. Os produtos violados, vencidos, sob suspeita de falsificação, corrupção, adulteração ou 

alteração por condições diversas devem ser segregados em ambiente seguro e diverso da área de 

dispensação, sendo  identificados quanto a sua condição e destino, de modo a evitar sua entrega ao 

consumo (RDC 44/09). 

    -Tratando de situação análoga, a orientação da ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) sobre devolução de medicamentos em drogarias é aplicável ao 

contexto de recebimento de doações de medicamentos provenientes da comunidade e expõe o 

seguinte: “Existem vários motivos para uma troca, por exemplo, se o cliente for a um 

estabelecimento farmacêutico e o medicamento adquirido vier da fábrica com algum desvio de 

qualidade, é possível a troca. Contudo, se um consumidor ou responsável pelo enfermo adquiriu um 

medicamento, e depois quer trocar por outro (por qualquer razão: interrupção, falecimento do 

paciente), isto não é possível tendo em vista o risco sanitário, pois ao sair da farmácia ou da 

drogaria, o produto saiu da responsabilidade do farmacêutico (não se sabe em que condições foi 

transportado, armazenado, etc) e como este profissional não poderá mais ser responsabilizado pela 

qualidade do produto, esta troca não é possível nesta 

situação”(http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/controlados/perguntas_frequentes.htm). Em 

complemento a orientação da ANVISA  e seguindo o disposto na legislação sanitária (RDC 44/09), 

é recomendável, caso a empresa opte por aceitar devoluções por outros motivos diferentes de desvio 

de qualidade, que o medicamento devolvido não seja incorporado novamente ao estoque, 

considerando que não poderão ser garantidas as condições do armazenamento correto (risco 

sanitário) enquanto o medicamento esteve sob a guarda do usuário, o que inviabiliza a sua 

comercialização. Esses medicamentos deverão ser segregados e encaminhados conforme destinação 

prevista no Plano de Gerenciamento de Resíduos (RDC 306/04). 
 

Ilmo. Sr. 

JOSÉ ARY MOURA 

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo 

Nesta Cidade 

 

http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/controlados/perguntas_frequentes.htm
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-Não sendo possível vislumbrar o enquadramento da atividade de 

“banco de medicamentos” ou "farmácia solidária" na legislação sanitária (Lei 5.991/73 e RDC 

44/09), e tendo em vista a necessidade de segurança por parte do usuário quanto à qualidade do 

medicamento a ser dispensado, o Conselho Regional de Farmácia do RS não registra 

estabelecimentos com a atividade descrita no PL nº 114/2017, com o apoio do Setor de 

Medicamentos da Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria do Estado do Rio Grande do 

Sul. Cite-se ainda o memorando circular nº 04/16 – MED/NVP/DVS do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul que informa que o estabelecimento que receba medicamentos de fontes diversas 

das autorizadas dentro da cadeia farmacêutica e dispense à usuários está praticando atos 

contrários a legislação vigente (Documento anexo a este parecer). 

    Destaque-se, para fins de informação que quando o Município faz a 

aquisição de medicamentos para distribuição gratuita o mesmo obedece toda a legislação vigente, 

conforme a resolução RDC nº 44 de 2009 da ANVISA que dispõe sobre boas práticas farmacêuticas 

para o controle sanitário do funcionamento, dispensação e comercialização de produtos e prestação 

de serviços farmacêuticos de farmácias e drogarias (sejam elas públicas ou privadas) no inciso 1º do 

Artigo 31 dispõe em que a aquisição de produtos deve ser feita por meio de distribuidores 

legalmente autorizados e licenciados conforme legislação sanitária vigente. Os medicamentos 

adquiridos devem apresentar nota fiscal de compra. 

    Com o recebimento de "doações" a garantia de qualidade das 

mesmas estaria comprometida, pois não tendo como garantir se as mesmas não são medicamentos 

adulterados, falsificados, alterados ou impróprios para o uso, podendo ser prejudicial à saúde do 

usuário. Os medicamentos possuem propriedades químicas e físicas que não tem como serem 

garantidas apenas com a verificação "visual " do produto. 

    A aquisição de medicamentos pela Farmácia Municipal obedece 

normas de legislação vigente tais como: 

    Em relação a QUALIDADE DOS PRODUTOS: a LICITANTE 

VENCEDORA e HABILITADA deverá atender as seguintes exigências relativas à qualidade dos 

produtos (BRASIL, 2006):  

  

    1. Especificações técnicas – os medicamentos devem estar com as 

especificações em conformidade com o que foi solicitado: forma farmacêutica, concentração, 

condições de conservação etc. 

    2. Embalagem - o medicamento deve ser entregue na embalagem 

original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem 

inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o 

número do registro emitido pela Anvisa/Ministério da Saúde. 

    3. Rotulagens e bulas - Todos os medicamentos, nacionais ou 

importados, devem ter constados, nos rótulos e bulas, todas as informações em língua portuguesa. 

Ou seja: número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do 

registro, nome genérico e concentração de acordo com a Legislação Sanitária e nos termos do artigo 

31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros. 

    4. Responsável técnico – as embalagens devem apresentar o nome 

do farmacêutico responsável pela fabricação do produto, com o respectivo número do Conselho 

Regional de Farmácia (CRF) O registro do profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade 

federada onde a fábrica está instalada. Lote - o número dos lotes deve estar especificado na Nota 

Fiscal por quantidade de cada medicamento entregue.  

    ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS PARA O 

FORNECIMENTO: A documentação relativa à qualificação técnica consiste em: 

1. Certificado de Responsabilidade Técnica, do Conselho Regional 

de Farmácia, dentro da validade; 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

 

 

2. Alvará Sanitário emitido pela Secretaria de Saúde do Estado ou 

Município; 

3. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para produtos 

nacionais, por fabricante, emitido pela ANVISA; 

 

 

4. Certificado de Boas Práticas de Importação, Armazenamento e 

Distribuição, por fornecedor, emitido pela ANVISA, quando o proponente oferecer cotação de 

produto importado; 

5. Autorização de Funcionamento Empresa (AFE) do licitante, 

conforme legislação vigente, na validade, devendo apresentar cópia da AFE ou impressão da tela do 

site da ANVISA com a situação “ATIVA”; 

6. Certificado de Registro de Produto emitido pela ANVISA; 

Caso o paciente venha apresentar alguma reação com o uso de 

"medicamentos provenientes de doação" não teremos como fazer a rastreabilidade do mesmo para 

verificar as condições de armazenamento e procedência do mesmo, podendo inclusive o Município 

responder juridicamente com indenização ao paciente por fornecimento de medicamento sem 

garantida da qualidade. Assim a Farmácia Municipal de São Leopoldo não está autorizada a 

receber medicamentos onde não seja conhecida a procedência. 

Logo, após as considerações acima elencadas, cabe a esta secretaria 

dar parecer  contrário à sanção do  PL nº 114/2017 de autoria do vereador Brasil Oliveira, que versa 

sobre a “Criação do Banco Municipal de Medicamentos doados e dá outras providências”. 

 

Atenciosamente, 

 

 

São Leopoldo, 16 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

      ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                                     PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


