
 
 PROJETO nº  
 
 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA SOLIDÁRIA PARA 
QUATRO PATAS A SER DESENVOLVIDO JUNTO À SECRETARIA DE 
PROTEÇÃO ANIMAL DE SÃO LEOPOLDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
 

 

 

Aníbal Moacir da Silva, Prefeito Municipal de São Leopoldo, faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:  

 

 

Art. 1º - Fica criado no Município de São Leopoldo o Programa Farmácia Solidária para 

Quatro Patas que tem por objetivo favorecer os tutores de animais de baixa renda, através 

da organização e distribuição gratuita de remédios provenientes de doações da comunidade 

e instituições da sociedade civil.  

 

Art. 2º - A Farmácia Solidária Para Quatro Patas será organizada e gerenciada sob a 

supervisão da Secretaria Municipal de Proteção Animal que tomará medidas administrativas 

e técnicas necessárias ao desenvolvimento do programa Farmácia Solidaria.  

 

Art.3º - Toda medicação recebida terá que ser catalogada em uma planilha para que se 

tenha o controle de quem doou, a quantidade de remédios e a data de validade. 

  

Parágrafo único - Só serão repassados a medicação mediante a apresentação da receita, 

para garantir que nenhum animal esteja sendo automedicado. 

  

Art.4º - É prevista a arrecadação junto à população leopoldense de medicamentos 

armazenados em domicílio e que não são mais necessários ao tratamento de saúde dos 

animais e que estejam dentro do prazo de validade estabelecido pelo laboratório 

farmacêutico responsável pela sua fabricação; 

 

 Art.5º - A Secretaria de Proteção Animal deverá formar um estoque de remédios doados 

sempre observando o prazo de validade e condições de uso, tarefa essa que deverá ser 

desempenhada por profissionais da área médico-veterinária e/ou farmacêutica, pertencentes 

ao quadro de funcionários do Município. 

 

 Art. 6º - A Secretaria Municipal de Proteção Animal poderá celebrar convênios, que 

vigorarão sob sua supervisão, com instituições da Sociedade Civil que disponham de 

estrutura técnica e administrativa para operar o Programa Farmácia Solidária Quatro Patas, 

de modo a ampliar sua capacidade de atendimento e facilitar o acesso da comunidade aos 

seus benefícios.  

 

Art.7º - O Município deverá executar uma campanha de doação, buscando sensibilizar a 

população, as autoridades, meios de comunicação e a comunidade de doadores, através de 

campanhas.  

 

Art.8º - A Secretaria Municipal de Proteção Animal deverá disponibilizar uma linha 

telefônica para o público doador, assim como uma viatura destinada à coleta desses 

medicamentos. 



 Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

                            

                              JUSTIFICATIVA 

 

  

               O presente projeto tem por objetivo criar uma estrutura para auxiliar na 

recuperação de animais resgatados de ruas e também daqueles cujo seus donos não têm 

condições de comprar tal medicação. Muitas vezes, os tratamentos humanos ou animais 

acabam e alguns remédios utilizados sobram e ficam esquecidos até vencerem e serem 

descartados.  

              Diante disso, o projeto Farmácia Solidária Quatro Patas desempenha esse papel de 

recolher a doação desses medicamentos como uma forma de auxiliar no tratamento 

veterinário e na consequente recuperação de animais resgatados das ruas, visto que estes 

geralmente já se encontram com a saúde muito debilitada.  

            Além de minimizar o sofrimento e as condições de vida dos animais resgatados das 

ruas, a ação também contribui para a sustentabilidade do meio ambiente, visto que muitos 

medicamentos são incinerados ou descartados de forma inadequada, causando um enorme 

prejuízo à natureza. 


