
 

AUTÓGRAFO N.º 4266/2022 

PROJETO DE LEI N.º 005/2022 do Legislativo, de autoria dos Vereadores 

Cleber Tomaz de Camargos, Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Leandro Moretti 

Serrano e Luiz Gustavo de Sousa: 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 

 Artigo 1º: Fica o Poder Público Municipal obrigado a divulgar diariamente, por 

meio de comunicado em local visível à população, de forma clara e em ordem alfabética, a 

relação municipal de medicamentos – REMUME, faltantes nas farmácias municipais. 

             

Parágrafo Único: A divulgação prevista no caput deste artigo tem por objetivo 

consolidar os princípios da publicidade e transparência na administração pública, 

possibilitando à população o acompanhamento dos medicamentos faltantes na rede 

municipal. 

 

Artigo 2º: Além da divulgação nas farmácias da rede pública, relação de 

medicamentos faltantes deverá ser encaminhada diariamente, por e-mail, às unidades de 

saúde do município, para conhecimento dos profissionais da área, a fim de que estes 

possam, se entenderem possível, substituir o medicamento faltante por outro que esteja 

disponível. 

 

Artigo 3º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Jardinópolis, 08 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos oito dias do mês de março de 2022.  
 
 
 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO 

DIÁRIA DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS – 

REMUME - FALTANTES NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS”. 
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Log

08 mar 2022, 13:58:56 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número f2977572-734c-4bfb-8788-

f2920ca0401c. Data limite para assinatura do documento: 07 de abril de 2022 (13:58).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

08 mar 2022, 13:58:57 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

08 mar 2022, 13:58:57 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

08 mar 2022, 14:13:59 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.86.21. Componente de assinatura versão 1.219.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

08 mar 2022, 14:15:52 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

187.26.151.84. Componente de assinatura versão 1.219.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 08 de março de 2022. Versão v1.8.0.
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08 mar 2022, 14:15:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

f2977572-734c-4bfb-8788-f2920ca0401c.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número f2977572-734c-4bfb-8788-f2920ca0401c, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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