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Jardinópolis, 30 de novembro de 2020.  

OFICIO S.E. N. 0  300/2020. 
PROJETO DE LEI N. 0  066/2020 
Mensagem n. 0 065/2020. 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos encaminhando as Vossas Excelencias, para 
análise e aprovaçäo - a Projeto de Lei que "DA NOVA REDAQAO AO ARTIGO 2°, DA LEI 
4225/14 QUE 'AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVENIO COM A 
CASA ESPIRITA "TERRA DE 1SMAEL"', NA FORMA QUE ESPECIFICA". 

A presente materia tern por escopo garantir a proviso permanente de 
créditos orçamentários, destinados ao Convénio firrnada entre o Ministerlo da SaUde, 
Universidade de Ribeirao Preto, Casa Espirita Terra de Ismael e o municIpio de Jardinopolis, 
cujo objeto é a pesquisa e produçao de medicarnentos fitoterápicos para uso pelos usuários 
da rede publica da saüde. 

A Lei atua! 4225114, que regulamenta o referido Termo somente prevé 
recursos orçamentãrios por tempo limitado, o que, se não alterado resultará na 
descontinuidade do convênio, em prejuIzo a saUde püblica, razâo pela qual solicitamos a 
alteraçao do ad. 2 0, de forma a constar do Piano Plurianual de AcOes e investimentos do 
Governo - PPA, na Lei de Diretrizes Orçarnentárias - LDO e na Lei Orçarnentária Anual - 
LOA, tornando perene a provisão de recursos necessârios a sua continuidade. 

Mais urna vez solicitamos a devida e necessária autorizaçâo desse 
iegisiativo, cuja propositura é submetida a alta consideraçao dos Nobres Edis, pedindo que 
a mesma seja apreciada e votada em SESSAO EXTRAORDJNARIA, na qual fica desde 
ja, pelo presente, soiicitada. 

Aproveitamos a oportunidadepar renovar a Vossa Exceiencia e demais 
nobres Vereadores, Os flOSSOS rnais sinc9siiØr te os de estirna, consideraçao e apreço. 

PAUL 7JOSE BRIGLIADORI 
Prefeito Municipal 

A Sua Exceléncia a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
N ES TA 
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PROJETO 	DE 	LEI N.° 066/2020 
=De 30 de Novembro de 2020= 

"DA NOVA REDAcAO AO ARTIGO 20, DA LEI 
4225/14 QUE 'AUTORIZA 0 PODER 
EXECUTIVO A CELEBRAR CONVENIO COM A 
CASA ESPIRITA "TERRA DE ISMAEL" ', NA 
FORMA OUE ESPECIFICA"::::::::::::::::::::::::::::: 

O SENHOR PAULO JOSE BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBU1QOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z 	S A B E R: que a Camara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou o 
Projeto de Lei n.° 066/2020, do autoria do Executivo Municipal, e ole sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 

ARTIGO 10.  0 artigo 2 0, da Lei 4225, de 25 de novembro de 2014 passa a ter 
a seguinte redaçâo: 

"Art. 20.  As despesas corn a execução do convênio 
correrão por conta das dotaçöes constantes do orçarnento 
vigente, havendo que estar previsto no Piano Piurianuai de 
Acöes e Investimentos do Governo — PPA, bern como na Lei 
de Diretrizes Orcarnentárias — LDO." 

ARTIGO 20 . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as 
disposiçöes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 30 do Novembro do 2020. 

BRIGLIADORI 
Municipal 
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L 	E I 	 N.° 4225/14 
=DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014= 

"AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO A CELEBRAR 
CONVENIO COM A CASA ESPf RITA "TERRA DE 
ISMAEL", CONFORME ESPECIFICA"::::::::::::::: 

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE 
LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, 

F A Z S A B E R: que a Camara Municipal de Jardinápolis, deste Estado, aprovou a 
Projeto de Lei n.° 091/14, de autoria do Executivo, e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 

	

ARTIGO 1 0 : 	Rca o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio 
corn a CASA ESPIRITA "TERRA DE ISMAEL", sociedade 
fllantrópica e sem fins lucrativos, inscrita no CGC/MF sob n.° 
01.824.056/0001-23, corn sede na rodovia José Riul, no sItio 
Irmâs Marie, no distrito de Jurucê, neste rnunicIpio para 
IMPL.ANTAcA0 DA FITOTERAPIA NO MUNICIPIO DE 
JARDINOPOLIS, integrando a CONVENIADA no Sistema Unico 
de Saáde - SUS, visando fornecimento de medicamento 
fitoterápico aos usuários da rede municipal de saüde, conforrne 
Convênio anexo. 

	

ARTIGO 20: 	As despesas com a execuçäo do convênio correrâo por conta 
das dotaçöes constantes na Lei Orçamentária de 2015. 

	

ARTIGO 30: 	Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas 
as disposiçôes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 25 de Novembro de 2014. 

JOSE ANTONIO JACOMINI 
Prefeito Municipal 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2014. 

MARCIA APARECIDA RODRIGUES 
Secretária cia Prefeitura Municipal 
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CONVENIO QUE ENTIRE Si CELEBRAM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
E A CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, pessoa juridica de direito publico interno, 
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob fl. 0  44.229.821-0001-
70, corn sede e foro nesta Cidade e Comarca, na Praca Dr. Mario Lins, n. °  150, aqui representada 
por seu Prefeito Municipal, Senhor JOSE ANTONIO JACOMINI, portador da Cedula de 
Identidade RG. n ° . 5.376.948-SSP-SP e CPF. n ° , 262.679.006-06, residente e domiciliado a 
Avenida Visconde do Rio Branco, 366, apt. °  601, deste Municipio e Comarca de Jardinopolis, 
Estado de São Paulo. 

2. CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL, sociedade filantropica sern fins lucrativos, inscrita no 
CGC/MF sob fl. 0  01.824.056/0001-23, e devidamente inscrita no CEVS n. °  352510212-477-
000007-1-0, corn sede na rodovia José Riul, no sitio lrmas Marie, no distrito de Juruce, neste 
rnunicipio, neste ato representada pela sua Presidente, Sra. CARMEN SYLVIA MEDEIROS 
VILLELA, brasileira, viOva, portadora da Cedula de Identidade RG. n. °  5.400.578-SSP/SP e do 
CPF fl. 0  071.605.888-00, residente e dorniciliada no Sitio lrrnãs Marie, deste Municlpio e Comarca 
de JardinOpolis, Estado de São Paulo. 

DO OBJETO 

Clãusula Prirneira - 0 presente Convenio estâ devidamente autorizado pela Lei Municipal n.° 4225/14, e reger-
se-a pelas normas gerais da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993 e suas alteraçOes, no que couber, e amparada 
pela Constituiçao Federal de 1988, a legislaçao do Sistema Unico de SaUde - SUS, corn ênfase no Titulo Ill, da 
Lei Federal n° 8080, de 19 de setembro de 1990. Faz parte integrante deste Convenio o PLANO OPERATIVO. 

Parágrafo Unico - 0 presente CONVENIO tern por objeto integrar a CONVENIADA no Sisterna Unico de SaUde 
- SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de açôes e services de saüde, visando 
fornecirnento de rnedicaniento fitoterápico aos usuârios da rede municipal de saUde, que necessitarern deste tipo 
de medicarnentos na qual a CONVENIADA esté inserida e conforme Piano Operativo previarnente definido 
entre as partes, que passam a cornpor este convênio. 

DAS cONDlcOEs GERAIS 

CLAUSLJLA SEGUNDA - A execuçao do presente CONVENIO, os participes deverao observar as seguintes 
condiçöes gerais: 

I - gratuidade das açôes e dos serviços de saüde executados no ârnbito deste CONVENIO; 

II - atendirnento humanizado, de acordo corn a Politica Nacional de Humanização do SUS; 

Ill - observancia integral dos protocolos técnicos operacionais de atendirnento e regulamentos 
estabelecidos pelo Ministerio da SaUde e respectivos gestores do SUS; 

IV - estabelecirnento de metes a indicadores de qualidade para todas as atividades de saUde 
decorrentes desse CONVENIO; 

V - disponibilizar todos os serviços aqui pactuados para regulacao do Gestor Municipal. 
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DOS ENCARGOS COMUNS 

CLAUSULA TERCEIRA - São encargos comuns dos participes: 

- eiaboraçao de fluxos e protocolos técnicos operacionais de encaminhamento pars as açöes de 
saUde. 

II - elaboraçao do Piano Operativo; 

Ill - educaçao permanente de recursos humanos: 

IV - aprirnoramento ca atenção a saUde; 

V - estabeiecer parceria na definição da oferta e demands de açäes e serviços de saüde 

OBRIGAcOE5 DA CONVENIADA 

CLAIJSULA QUARTA - Os serviços ore contratados serão prestados diretamente por profissionais do 
estabelecirnento da CONVENIADA e por profissionais que, não estando incluidos nas categorias referidas no 
item I desta cláusula, sejam admitidos nas dependéncias da CONVENIADA pare prestar serviços, observado os 
seguintes criterios: 

I - Pars Os efeitos deste CONVENIO, considerarn-se profissionais do estabelecirnento da 
CON yEN IADA: 

A - profissional qua tenha vinculo corn a CONVENIADA; 

B - profissional autônomo e/ou pessoa juridica que, eventual ou permanentemente, preste serviço a 
CONVENIADA, ou seja, autorizado por esta a faze-b. 

Ii - Considers-se pare os fins do disposto na letra B do item I desta clãusula, a empress, grupo, 
sociedade ou conglornerado de profissionais que exerçarn atividades na area de saUde, nas 
dependencias da CONVENIADA. 

Iii - E de responsabilidade exclusive e integral da CONVENIADA a utilização de pessoal pare execução 
do objeto deste CONVENIO. 

IV - A CONVENIADA pars o recebimento de valores relativos a projetos estabelecidos entre 0 governo 
estadual ou federal corn a Prefeitura devem ser repassado rnediante comprovação de gastos previstos 
no Piano Operativo, os quais serAo identificados pela Prefeitura. 

OUTRAS OBRIGAcOES DA CONVENIADA 

CLAUSULA QUINTA - A CONVENIADA obriga-se ainda a: 

I - näo utilizer nem permitir que terceiros utilizem usuários pare fins de experirnentação; 

II - atender usuários corn dignidade e respeito, de rnodo universal e igualitário, mantendo a qualidade na 
prestaçao de serviços; 

III - quando solicitado justificar aos usuãrios ou aos seus representantes, por escrito, as razOes tècnicas 
alegadas quando da decisao de não-realização de qualquer ato profissional previsto neste CONVENJO; 

IV - esciarecer usuàrios sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos; 
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V - respeitar a decisão do usuário, so consentir ou recusar prestaço de serviços de saUde, salvo em 
casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

VI - garantir a confidencialidade de dados e informaçoes sobre usuãrios, salvo os casos previstos em 
Lei; 

VII - notificar a SECRETARIA sobre eventual alteraçao de seus atos constitutivos ou de sua diretoria, 
enviando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de registro da alteração, c6pia 
autenticada dos respectivos documentos; 

VIII - a CONVENIADA obriga-se a informar so Gestor toda e qualquer alteracao pars manter atualizada 
a sua Fiche Cadastral do CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES; 

IX - os serviços prestados deverão seguir as diretrizes de Plantas Medicinais e Fitoterápicos; 

X - a CONVENIADA estarã submetida as novas IegislaçOes pertinentes editadas pelo Sistema Unico de 
Saóde e/ou pelo gestor local de saUde; 

XI - a CONVENIADA obriga-se a prestar contas semestralmente sobre 0 atendimento do presente 
CONVENIO, com base nas metas fisicas e qualitativas do Piano Operativo. 

0BRIGA96ES DA CONVENENTE 

CLAUSULA SEXTA - E de responsabihdade da SECRETARIA 

- transferir ps recursos previstos neste CONVENIO A CONVENIADA, conforme CLAUSULA NONA 
deste CONVENIO; 

II - controlar, fiscalizar e avaliar as açOes e Os serviços conveniados; 

III - estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de açOes e serviços de saude; 

IV - analisar os relatorios elaborados pale CONVENIADA na prestaçao de contas, comparando-se as 
metas do Piano Operativo, com os resultados alcançados e Os recursos financeiros repassados; 

V - manter nos sistemas de informaçoes, demonstrativos relativos acs valores de prestação de serviços 
profissionais e dos demais serviços prestados por terceiros e constantes na conta da CONVENIADA de 
forma individualizada, de maneira possibilitar os repasses previstos no parágrafo setimo da cIusuia 
quarta. 

VI - receber da CONVENIADA as alteraçOes da fiche cadastral e procesS-las, mantendo atualizadas 
as informaçoes no CNES. 

DA GRATUIDADE DA PRESTAcA0 DE SERVIO 

CLUSULA SETIMA - E expressamente vedado a CONVENIADA realizar qualquer espécie de cobrança, do 
usuário, seu acompanhante ou responsávei, pelos serviços prestados em razäo desse CONVENIO, observando-
se que: 

I - a CONVENIADA responsabihzar-se-a por cobrança indevida. 

II - a CONVENIADA é obrigada a entregar so usuârio ou ao seu responsãvel, se expressamente 
requerida, o documento do atendimento prestado. 

III - A CONVENIADA deveré afixar aviso, en, local visivel, de sue condiçao de entidade integrante do 
SUS e cia gratuidade dos serviços prestados nessa condiçäo. 
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DA RESPONSABI LI DADE CIVIL DA CONVENIADA 

CLLJSULA OITAVA - Perante a SECRETARIA, a CONVENIADA seré responsávei pela indenização de danos 
causados a usuários, aos ôrgäos do SUS e a terceiros, decorrentes de açao ou omissâo voluntéria, de 
negligêrtcia, impericia ou imprudêrtcia, desde que comprovados legairnente, cabendo ainda a CONVENIADA 
exercer o direito do regresso, quando for o caso, do resportsãvel pela aão ou ornissäo, sendo certo que a 
fiscalizaçao e o acompanharnento da execução deste CONVENIO por órgâos do SUS nâo exciuem nern 
reduzern a responsabihdade da CONVENIADA. 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

CLAUSULA NONA - A CONVENIADA receberá, rnensaImente, da SECRETARIA Os recursos pare a cobertura 
dos gastos corn a compra de vidrarias e insumos farrnaceuticos, advindo de projetos reahzados entre a 
Secretaria da SaUde do municipio e 0 ministOrfiio da SaUde, de acordo corn o pactuado neste corivenio e no seu 
respectivo Piano Operativo, observando-se as seguintes condiçOes: 

- 0 cumprirnento das metes quantitativas de atendirnento, estabelecidas no Piano Operativo deverá 
ser urn dos requisitos a ser considerado na avaiiaçao qualitative. A avaiiaçäo deverá ser global e näo de 
procedimentos especificos. 

U - Os vaiores previstos poderâo ser aiterados, de cornurn acordo entre a SECRETARIA e a 
CONVENIADA, rnediante a ceiebraçao de Terrno Aditivo que será devidamente pubhcado e conforme 
aiteraçöes de valores dos procedirnentos atravOs do Ministerio da Saude. 

DOS RECURSOS ORcAMENTARi05 

CLAUSULA DECIMA - A CONVENIADA nAo recebera recurso na forma de espOcie e sim em forma de insurnos 
farrnaceuticos e vidrarias. 

DO CONTROLE, AVALIAcAO E AUDITORIA 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A execução do presente CONVENIO seré avaiiada peios Orgâos 
competentes do SUS, mediante procedirnentos de controls, avahação e auditoria indireta ou local, os quais 
observarao 0 curnprimento das ciausuias e condiçOes estabelecidas neste convOnio acerca dos serviços 
prestados e ainda 0 seguinte: 

I - Poderé a quaiquer tempo ser reahzada auditoria pelos Gestores do Sisterna de SaUde 

II - A SECRETARIA efetuaré vistorias nas instaiaçOes da CONVENIADA pare verificar se persistern as 
rnesrnas condiçôes técnicas básicas comprovadas por ocasião da assinatura deste CONVENIO. 

lii - Quaiquer aiteraçAo ou modificação, nâo acordada entre as partes, que irnporte em dirninuiçao da 
capacidade operative da CONVENIADA poderá ensejar a não prorrogação deste CONVENIO ou a 
revisão das condiçOes ore estipuladas. 

IV - A CONVENIADA faciiiitará a SECRETARIA e aos dernais Gestores do Sistema 0 acompanharnento 
e a fiscalização permanente dos serviços e prestaré todos os esciarecirnentos que [he forem solicitados, 
pertinentes a este CONVENIO. 

DAS PENALIDADES 

CLAUSULA pECIMA TERCEIRA - A inobservância, pela CONVENIADA, de ciéusula ou obrigação constants 
deste CONVENIO ou de dever originado de norma legal ou reguiamentar pertinente autorizará a SECRETARIA a 
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aplicar-Ihe as sançOes previstas na Lei Federal n o  8.666, de 1993, na legislação do componente federal, 
estadual e municipal de auditoria do SUS, sendo previsto as seguintes sançöes: 

- advertencia escrita; 

II - suspensão lemporária da prestaçâo de serviços ao SOS; 

Ill - rescisão do CONVENIO; 

IV - suspensão ternporária de contratar corn o Sistema Unico de SaUde/SUS; 

V - declaração de inidoneidade. 

VI - ressarcimento aos cofres püblicos. 

SUB-CLAUSULA UNICA - Na aplicaçâo das penalidades constantes desta cláusula deverà ser observado o 
seguinte: 

I - A imposição das penalidades previslas nests cláusula dependerá da gravidade do fato qua as 
motivar, considerada as circunstancias objetivas de cada ocorrência. 

II - 0 valor de evenluais sançOes será descontado dos pagamentos devidos a CONVENIADA, conforme 
legislaçäo em vigor. 

III - A imposigAo de qualquer das sançOes näo iNdira o direito da SECRETARIA exigir indenizacao 
integral dos prejuizos que 0 fato gerador cia penalidade liver açarretado para Os órgäos gestores do 
SUS, seus usuários e terceiros, independenlemente das responsabilidades criminal ou élica do aubor do 
fato. 

IV - Será sempre assegurada a CONVENIADA o direibo de ampla defesa, na forma da Iegislação 
pertinenle. 

DA RESCISAO 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A rescisâo deste CONVENIO obedecerá as disposiçöes da Lei Federal no 
8.666, de 1993 e a legislaçao do Sistema Unico de SaUde. 

DA VIGENCIA E DA PR0RROGAcA0 

CLAUSULA DECIMA QUINTA — 0 prazo de duração do presents CONVENIO fica fixado em 01 ano, podendo 
ser prorrogado a critério das partes, tendo por termo inicial a data de sua assinatura. 

DAS ALTERAcOES 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Qualquer alteraçao do presenle CONVENIO será objeto de termo aditivo, na 
forma da Iegislação vigente. 

DA PIJBLIcAcAO 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - 0 presente CONVENIO serâ publicado, por extrato, no Diario Oficial do Estado 
no prazo mãximo de 20 (vinte) dias, conlados da data de sua assinalura. 
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DO FORO 

CLAUSULA DECIMA CITAVA - As participes elegem 0 foro de Jardinópolis/SP, corn exclusao de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja para dirimir questöes oriundas do presente CONVENIO que nao puderem ser 
resolvidas pelos proprios participes. 

E, por estarem as partes justas e CONVENIADAS, firmam o presente CONVENIO, na presença de 02 (duas) 
testemunhas, abaixo assinadas. 

JardinOpolis, 30 de Novembro de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
JOSE ANTONIO JACOMINI 

Prefeito Municipal 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
MARINA SIMOES FLORIO FERREIRA BERTAGNOLI 

Secretaria Municipal de Saddle 

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL 
CARMEN SYLVIA MEDEIROS VILLELA 

Presidente Conveniada 

TESTEMUN HAS: 

Marcia Aparecida Rodrigues 
RG: 12.283.692-SSP/SP 
CPF: 034.556.238-08 

- RG: 
Idelfonso Evangelista 
RG: 19.168635-9 
CPF: 086.531.078-51 
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PROJETO DE IMPLANTAcAO DA FITOTERAPIA NO MUNIC!PIO DE 
JARIMNOPOLIS. 

I - Historico da Terra de Ismael corn a fitoterapia em Jardinópolis 

A Farmácia da Natureza foi inaugurada em 5 de maio de 2003 corn finalidadc de 
produzir e distribuir gratuitarnente medicamentos fitoterapicos e homeopáticos para atender 
especialmente a comunidade de Jumcê e Jardinopolis. Está sediada nas dependências da 
Instituiçao filantrOpica Casa Espirita Terra de Ismael, localizada no Sitlo Irmas Marie 
próximo a Rodovia José Riul, Km. 2. A referida entidade é mantenedora da Farmácia da 
Natureza. 

No ano de 2003 foi ministrado, pelo medico Dr. Degmar Ferro, curso de capacitação 
em fitoterapia para medicos do municipio de JardinOpolis, objetivando prescriçAo de 
medicamentos fitoterapicos nas Unidades Básicas de SaMe (TJBS) e também foram 
distribuldos nestas UBSs monografias de plantas medicinais. No mesmo perlodo foi oferecido 
para a comunidade urn curso sobre a utilizaçao e cultivo de plantas medicinais. 

Em marco de 2003 foram distribuidos nas escolas do municIpio cartilhas e urn CD 
musical com letras educativas, denominado A Melodia das Plantas Medicinais, corno parte de 
urn programa educativo visando integrar saMe e educaçAo (Anexo I, Figura 1). 

Em 2007, na gestão do prefeito Sr. Mario Sérgio Reis, a instituição firmou convenio 
corn a prefeitura de Jardinopolis (anexo II, figura 2), fomecendo medicamentos fitoterapicos 
as Unidades Básicas de SaMe (UBS), por urn ano, através de uma campanha denominada" 
Brasil tuas Plantas Curarn . ApOs este perlodo houve urna interrupçAo do fomecirnento dos 
medicamentos, por falta de interesse do munieIpio em dar continuidade ao convenio 
estabelecido. 

Atualmente a Farmácia da Natureza produz anualmente 185 tipos de tinturas, extrato 
fluido e aquoso, pornadas, xaropes, sabonetes, xampus, cápsulas, chás e horneopáticos (anexo 
III, figura 3). A produçao dos medicamentos é realizada a partir de plantas rnantidas e 
cultivadas nurn amplo horto de plantas rnedicinais, corn mais de 250 espécies. 

Em dezembro de 2005 foram fomecidas 5 mil mudas de plantas medicinais para o 
plantio no Horto Municipal de Jardinopolis e escolas do rnunicipio deste munfcipio. 

Por vários anos a Farmácia da natureza viabilizou feiras de plantas medicinais visando 
informaçAo a populaçao sobre a importância e os beneficios das plantas medicinais (anexo I, 
figura 1). 

Em 2007 foi lançado o Livro intitulado "ImplantaçAo da fitoterapia no municIpio de 
Jardinopolis" cuj a divulgaçAo foi nacional (Anexo VI, figura 4) e atualinente consta da lista 
referencias basicas da RDC N° 26, DE 13 DE MAIO DE 2014 da Anvisa. 

A farmacia conta corn duas farmaceuticas responsáveis ,Anne Cristina Ferreira CRF 
34.696 e Maria da Gloria Holtz Barbosa CRF 06.788 e, três farmaceuticos voluntarios. 

Recebeu, em 2009, o Prêrnio Fundaçao Banco do Brasil de Tecnologia Social 2009. 
Os medicamentos produzidos pela Farmácia da Natureza são prescritos por 7 medicos 

voluntãrios englobando diferentes especialidades ( medico de farnilia: Randal Vinicius 
Bianchi CRM 44.124; Dermatologista: Telma Malva Chiaratti, CRM 72.850; 
Endocrinologista Débora Simone Sales CRM 78.306; Psiquiatra Mateus Andrea Angelucci 
CRM 98.731; Pediatra Fábio Carmona CRM 99.069; Cardiologista Degmar Ferro CRM 
54.854; Pediatra Fernando Borges Honorato CRM 134.147). 0 ambulatorio aeontece 
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atualmente duas vezes por semana: as quintas-feiras, das 15h00 as 18h00, e aos domingos, das 
08h00 as 13h00. 

Segue abaixo a producäo anual de consultas e do consumo de medicamentos 
Fitoterápieos no periodo de 2003 a 2012. 

II- Histórico da Fitoterapia 

0 uso de plantas medicinais na arte de eurar é uma forma de tratamento de origens 
muito antigas, e de alguma forma faz pane da cultura de muitas naçOes atuais e do passado. 
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Por urn longo periodo, o "remedio" das civilizaçOes, on seja, o remedium do latim, aquilo que 
cura, foi, dentre outras práticas naturais, o uso das plantas medicinais. 

A utilizaçao das plantas de forma terapêutica faz parte de urn saber milenar e 
tradicional, passado oralmente an logo das geraçôes, representando parte importante e 
integrante da cultura de urn povo. Além de patrirnônio cultural, o emprego das plantas 
medicinais tambérn tende a ter sua importãncia na medida em que aproxima o ser hurnano da 
natureza e o faz sentir-se parte integrante da mesma. Para Figueiredo (2005), essa concepçAo 
de saáde quo interage hornern corn os recursos da natureza perrnite que o hornem harmonize 
mais com as leis naturais do universo. 

A fitoterapia vem sendo a terapêutica integrativa que mais cresce ao longo dos anos. No 
mercado rnundial de rnedicamentos a cornercializaçAo de fitofárrnacos gira em torno de 15 
bilhOes de Mares. 0 fator mais relevante para tal crescirnento se resume na evoluçao dos 
estudos cientificos, em destaque a descoberta da eficácia de plantas medicinais, 
principalmente as utilizadas pela populaçao corn finalidade terapéutiea, através dos estudos 
quirnicos e farrnacologicos (Cechinel-Filho & Yunes, 1998). Muitas vezes a populacAo ern 
geral confunde a fitoterapia corn o uso de plantas medicinais. A definiçAo a Agéncia Nacional 
de Vigilancia Sathtária (ANVISA) considera corno medicarnento fitoterapico aquele obtido 
exelusivamente de matérias-primas de origem vegetal, corn qualidade constante e reprodutfvel 
e que tantos os riscos de toxicidade quanto a eficacia seja caracterizada por levantamentos 
etnofarrnacológicos, documentaçôes técnico cientificas em publicacOes on ensaios clinicos 
(Nicoletti et al., 2007). 

Visando o custo de desenvolvimento dessa categoria de produtos, os palses 
subdesenvolvidos como o Brasil oferecem práticas terapêuticas integrativas bastante 
prornissora para a populacao. 0 pals é visto ern destaque por possuir urn terço da flora 
mundial. Esta intensa diversidade vegetal faz corn que as pesquisas e o próprio 
desenvolvirnento de rnedicamentos fitoterapicos ocorram corno destaque no cenario cientifico 
mundial (Yunes et al., 2001; Franca et al., 2008). 

Desde a década de 80, vários docurnentos vêm sendo elaborados a tim de enfatizar o 
uso de fitoterápicos na atenção básica no sisterna de saáde ptblica corn o intuito de priorizar a 
rnelhoria dos serviços, o aurnento da resolutividade e o ineremento de diferentes abordagens 
(Matos, 1998). 0 Ministério da Sañde através da Portaria no 971 de 3 de maio de 2006 
disponibiliza opçOes terapêuticas e preventivas aos usuarios do SUS, dentre elas o uso de 
plantas medicinais e rnedicamentos fitoterapicos além de afirmar, baseado em levantarnento 
realizado ern 2004, quo 116 rnunicipios de 22 estados brasileiros fazem uso da fitoterapia 
(Brasil, 2006a). 
0 aumento do consurno e venda de fitoterapicos no mundo está relacionado a evoluçAo dos 
estudos cientificos, em destaque a descoberta da eficacia de plantas medicinais, 
principalmente as utilizadas pela populaçAo corn finalidade terapéutica, através dos estudos 
qulmicos e farmacologicos 

III - Os benefIcios da fitoterapia para o Sistema Püblico de Saude 

No ocidente, considera-se a Alemanha corno o primeiro e rnaior incentivador das 
terapias naturais, notadarnente a Fitoterapia, urna vez quo no receituario alernão os produtos 
florais chegam a ocupar cerca de 40% das prescriçOes. Ha também palses como a Franca, 
Bélgica, Suécia, SuIça, Japão e Estados Unidos que estimularn o uso de fitoterápicos dentro 
de urna abordagem chamada de nutracéuticos e são estes palses que mais publicam expressivo 
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nUrnero de trabalbos cientIficos sobre o terna. A China é camped na utilização de 
medicamentos naturais sendo alopatia utilizada apenas quando nAo se encontra urn substituto 
de tal medicarnento na flora chinesa (Ledo & Ribeiro, 1999). 

Visando a eficacia e o baixo custo operacional da utilização de plantas medicinais nos 
programas de atençAo primária a saüde, pode-se considerar a fitoterapia uma terapêutica 
muito Util e importante. A facilidade de cultivo de plantas e a compatibilidade cultural são 
fatores de extrema relevância Para o progresso dessa terapêutica. Além disso, o fato de plantas 
medicinais poderem ser usadas através de formulaçoes caseiras, de fácil preparo, se reveste de 
grande importância, pois ela pode suprir a crônica falta de medicamentos nos serviços de 
saáde (Matos, 1998). Essa ideia vem sendo desenvolvida ja algum tempo. Segundo Boas e 
Gadelha (2007), o relatório final da 10" Conferéncia Nacional de Sailde, em 1998, determina 
que os gestores do SUS devam estirnular e ampliar pesquisas realizadas em parceria corn 
universidades, prornovendo ao lado de outras terapias cornplernentares a fitoterapia. 

No Brasil, diretrizes do Ministério da Saüde determinaram prioridades na investigaçAo 
das plantas medicinais e irnplantando a fitoterapia como prática oficial da medicina, 
orientando as Comissoes Interinstitucionais de Satcle (CIS) a buscarern sua inclusAo no SUS. 
Para que essa inclusAo oeorra é essencial que os profissionais da area de saOde conheçam as 
atividades farmacologicas e a toxicidade das plantas medicinais de cada biorna brasileiro, de 
acordo corn os costumes, tradiçOes e condiçao sOcio-eeonômica da população. Alguns 
trabaihos ja sào realizados em estados come, o Ceará corn o objetivo de desvendar o uso de 
plantas medicinais pela populaçAo, encontrando alta prevaléncia de uso (Silva et al., 2006). 

VI - Como capacitar profissionais para a fitoterapia 

Segundo a PolItica Nacional de Práticas Integrativas e Cornplementares (PNPIC) no 
SUS, a capacitaçAo, na area de "Plantas medicinais e Fitoterapia", deve ser realizada através 
de curso básico interdisciplinar comum a toda a equipe, visando a sensibilizaçAo dos 
profissionais a respeito dos principios e diretrizes do SUS, das politicas de sañde, das Práticas 
Integrativas no SUS, das normas e regulamentaçao e dos cuidados gerais corn as plantas 
medicinais e fitoterápicos; cursos espeeffleos Para profissionais de sailde de nivel 
universitärio, detalhando os aspectos relacionados a manipulaçao de fitoterápicos, de acordo 
corn as categorias profissionais e cursos especificos para profissionais da area agronômica 
detalhando os aspectos relacionados a toda cadeia produtiva de plantas medicinais (Brasil, 
2006a).  

A firn de seguir as recomendaçOes da PNPIC, o Ministério da Saüde, responsável pela 
PolItica de Educaçao na Saáde, conta corn estratégias para formaçAo e educaçao dos 
profissionais de saüde, corno o Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS); o 
Prograrna Nacional de Telessüde; o Programa de Educação Permanente pelo Trabalho Para a 
Saáde; Cursos de EspecializaçAo e Mestrado Profissionalizante; entre outros. Além de contar 
corn essas estratégias o Ministério da Saüde tern incentivado a inclusAo de disciplinas de 
interesse do SUS nos currfculos dos cursos de graduaçao na area da saUde e inserido 
disciplinas sobre fitoterapia e outras práticas integrativas e complementares nos cursos de 
especializaço que por des são financiados (Sirnoni, 2010). 

Neste contexto a Casa EspIrita Terra de Ismael, vem colaborando corn a realizaçAo de 
um curso de Fitoterapia para Medicos e profissionais da area da saude, quo 6 rninistrado por 
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medicos do seu quadro clinico, estando hoje na segunda turma, corn inscriçOes abertas para a 
terceira turma, previsão de inicio para 2015. 

V - Medidas para implantaçAo da fitoterapia no SUS 

Corn o crescimento da utilizaçào e desenvolvimento de medicarnentos fltoterapicos, a 
OMS tern demonstrado crescente interesse em rnelhorar as condiçoes que garantam qualidade, 
segurança e eficácia destes produtos, focando especialmente o seu uso ern palses ern vias de 
desenvolvimento (BRASIL, 2000). Corn o objetivo de evitar efeitos irracionais e danos que 
possarn ser causados pelo rnau uso desta modalidade terapêutica, o Ministério da SaUde tern 
estabelecido politicas que encorajarn o desenvolvirnento de estudos corn plantas medicinais 
objetivando colocar em prática os beneficios advindos destas pesquisas (Franco, 2003). 

0 governo tern mostrado interesse no desenvolvirnento de politicas e prograrnas que 
associern o conhecirnento popular corn o cientifico, assirn ao longo de vários anos vem sendo 
criado portarias e programas relacionada a plantas rnedicinais c fitoterápicos no SUS. Dentre 
estes rnerecern destaques: 

0 Prograrna de Pesquisa de Plantas Medicinais (PPPM) da Central de Medicamentos 
(CEME), criado pelo ministério da saüde e vigente durante 15 anos (1982 e 1997), teve corno 
objetivo principal estudar 55 plantas rnedicinais corn o intuito de deterrninar a açAo 
terapêutica, que estas plantas tinham segundo a populaçAo, a partir de estudos cientificos e 
assirn desenvolver urna terapia alternativa e complementar (Sirnoni, 2010). Cinco anos após a 
PPPM iniciar, foi criado a ResoluçAo da CornissAo Tnterrninisterial de Planejamento e 
Coordenaçao (CTPLAN) n° 08, em 08 de marco de 1988, que deterrninava procedirnentos e 
rotinas relativas a prática da Fitoterapia nas Unidades Assistenciais Médicas e 
consequenternente regulamentava a prática de Fitoterapia nos serviços de saMe (Brasil, 
1988). 

No ano de 1998 foi aprovado a Politica Nacional de Medicamentos, Portaria no 3916, que 
estabelecia a expansAo do apoio as pesquisas destinadas a fitoterápicos, visando o potencial 
terapéutico da flora e fauna nacionais, uma vez que o Brasil e o pals de rnaior biodiversidade 
do planeta (Brasil, 1998). Em rneados de 2001, o Ministério da SaMe realizou urn FOrurn para 
forrnulaçao da proposta da Politica Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos 
Fitoterápicos, porém esta so foi aprovada no ano de 2006 pelo decreto Presidencial if 5.813, 
de 22 de junho de 2006 (Brasil, 2006b). A firn de definir e pactuar as açOes que visam o uso 
de plantas medicinais e fitoterapicos no processo de atençAo a saMe, respeitando desde o 
conhecirnento tradicional ate o uso da biodiversidade do pals, o Conseiho Nacional de Saáde 
ern 2004 aprovou a Politica Nacional de Assisténcia Farrnacéutica corn a resoluçao nI 338. 

1 Conferência Nacional de Medicamentos e Assisténcia Farrnacéutica no ano de 2005 
aprovou 48 recornendaçOes, e entre elas a irnplantaçäo de programas para uso de 
rnedicarnentos fitoterápicos nos serviços de saMe, diante disto em 2006, através da portaria 
MS n 971, foi aprovada a Politica Nacional de Práticas hitegrativas e Cornplementares 
(PNPIC) no SUS, que trata das diretrizes, açOes e responsabilidades dos trés governos, 
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federal, estadual e municipal, os quais devem ofertar nos serviços de saáde: serviços e 
produtos homeopáticos, plantas medicinais e fitoterapicos, medicina tradicional 
chinesa!acupuntura, entre outros. Deve ficar claro que a essa poiltica tern o objetivo de 
ampliar o acesso a opçOes de tratamentos corn produtos e serviços seguros, eficazes e de 
qualidade, de forma integrativa e complementar e nAo em substituiçao ao modelo 
convencional, por tanto estes programas devern dispor de profissionais devidarnente 
capacitados, e os produtos devern atender obrigatoriamente os critérios de segurança, 
qualidade e eficácia tcrapêutica (Simoni, 2010). 

A Poiftica Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterapicos, aprovada pclo Decreto 
Presidencial if 5.813, de 22/06/2006, foi elaborada por Grupo de Trabatho Tnterrninisterial 
(OTT) o qual conternpla diretrizes que väo desde a cadeia produtiva de plantas rnedicinais ate 
os produtos fitoterápicos (Brash, 2006b). Essa poiftica fez surgir urn novo OTT para elaborar o 
Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos cuja proposta foi submetida a 
consulta pUblica e aprovado em 09/12/2008, por meio da Portaria Tnterministerial n° 2.960, 
que além de criar essa OTT, criou o Cornitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 
com a rnissAo de monitorar e avaliar a implantaçao da Politica Nacional. 

• Corn a frnalidade dc instituir o programa Farinacia Viva no Sisterna Unico de SaUde (SUS) 
em 2010 foi aprovada a Portaria no 886/GM/MS. 0 programa Farmacia Viva foi criado pelo 
professor Francisco José de Abreu Matos da Universidade Federal do Ceará, que estudou por 
rnais de 50 anos plantas rnedicinais c originou vasta e reconhecida literatura cientIfica sobre 
estas plantas e uso. 0 programa foi o prirneiro de assisténcia fannacêutica baseado no 
cmprcgo cientIfico de plantas medicinais desenvolvido no Brasil, tendo por objetivo produzir 
medicarnentos fitoterápicos acessIveis a populacAo (Matos, 1998) c realizar todas as etapas do 
cultivo, coleta, processarnento, armazenamento de plantas medicinais, manipulaçâo, 
dispensaçào de preparaçOes magistrais ate oficinas de plantas rnedicinais e produtos 
fitoterápicos (Sirnoni, 2010). 

Nas duas Ultirnas décadas, alguns estados e rnunicfpios brasileiros vém realizando a 
implantacAo desses prograrnas e portarias na atenção primária a saáde, com o intuito de suprir 
as caréncias medicamentosas de cornunidades, e rnuitos desses programas estAo, atualmente, 
vinculados ao programa saüde da famIlia (Ogava et al., 2003; Michilis, 2004). 

VI- OBJETIVO BA IMPLANTAcA0 DO PROGRAMA BE FITOTERAPIA NO SUS 
NO MUNICIPO BE JA1IDJNOPOLIS 

• Tmplantar e/ou irnplementar programas e projetos que garantam a producào e dispensaçao de 
plantas rnedicinais e fitoterápicos no SUS, no rnunicipio de JardinOpolis, o que representará 
rnelhoria na sadde páblica, considerando os recursos disponiveis. 

• Desenvolver a produçAo de plantas medicinais, insumos e fitoterápicos, a partir de cultivo 
orgAnico, considerando a agricultura familiar, o conhecirnento tradicional e o cientIfico. 

• Promover a interação e a cooperação entre os agentes produtivos de toda cadeia de plantas 
rnedicinais e fitoterápicos. 
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• Prornover a qualificaçAo técnica dos profissionais de saüde e demais envolvidos na produçAo 
e uso de plantas rnedicinais e fitoterápicos 

VII - JUSTIFICATIVAS DA IMPLANTAcAO DO PROGRAMA DE FITOTEItAPIA 
NO SUS NO MUNICIPO DE JARDINOPOLIS 

• Visando a eficacia e o baixo custo operacional da utilizaçAo de plantas medicinais nos 
programas de atenção primária a sañde, pode-se considerar uma prática terapêutica integrativa 
muito Util e importante. A facilidade para adquirir essas plantas e a compatibilidade cultural 
são fatores de extrema relevância para o progresso dessa medicina. 

• Arnpliar o acesso a opçOes de tratarnentos corn produtos e serviços seguros, eficazes e de 
qualidade, de forma integrativa e cornplernentar e nAo em substituiçAo ao modelo 
convencional. 

• 0 governo tern mostrado interesse no desenvolvirnento de poilticas e prograrnas que associern 
o conhecimento popular corn o cientIfico, assirn ao longo de vários anos vern sendo criado 
portarias e prograrnas relacionada a plantas rnedicirtais e fitoterápicos no SUS. 

• A fitoterapia vern sendo a terapêutica integrativa que mais cresce ao logo dos anos. No 
mercado rnundial de rnedicamentos a cornercializaçao de fitofarrnacos gira em tomo de 15 
bilhôes de Mares. 0 fator rnais relevante para tal crescirnento se resume na evoluçâo dos 
estudos cientIficos, em destaque a descoberta da eficácia de plantas medicinais, 
principairnente as utilizadas pela populacAo corn finalidade terapêutica, através dos estudos 
quIrnicos e farrnacologicos 

• De acordo corn a ABIFTSA (Associaçao Brasileira das Ernpresas do Setor Fitoterápico, 
Suplernento Alirnentar e de PrornoçAo da Saâde), mais de cern municipios no Brasil já 
possuern programas de fitoterapia no SUS. Alérn de São José do Rio Preto (SP), cidade que 
corneçou a distribuir os rnedicamentos naturais ainda cm 2008, Maringá (PR), Araçatuba 
(SP), Vitória (ES), Goiânia (GO) e Londrina (PR) ja fazern uso dos fitoterápicos. Essas 
cidades tern usado os fitoterápicos no SUS corn excelentes resultados. 

• 0 rnunicipio de Jardinopolis j a conta corn a experiência do trabalho realizado pela Farrnácia 
da Natureza, que produz fitoterapico ha 10 anos. 

VIII- CONDIcOES GERAIS PARA ELAB0RA9AO DO PROJETO FITOTERAPIA NO SUS 

1- gratuidade das açOes e dos serviços de saüde executados no ârnbito do CONVENIO a ser 
firmado; 

2 — atendimento humanizado, de acordo corn a Polftica Nacional de Humanização do SUS; 

3 — observância integral dos protocolos técnicos operacionais de atendimento e regularnentos 
estabelecidos polo Ministério da Saüde e respectivos gestores do SUS; 
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4 - estabelecirnento de metas e indicadores de qualidade para todas as atividades de saUde 
deconentes do CONVENIO; 

5 - disponibilizar todos os serviços no convenio pactuados para regulaçao do (iestor 
Municipal. 

6- estabelecer parceria na definiçAo da oferta e demanda de açOes e serviços de saâde. 

IX - VIABILIDADE ECONÔMICA. 

0 proj eto de iniplantaçao da fitoterapia no municIpio de Jardinopolis é viável 
economicamente, pois o custo de produçAo destes medicamentos é em geral 70% mais 
baratos do que os medicarnentos industrializados. 

Considerando que os fitoterapicos serAo produzidos na farrnácia da natureza a 
prefeitura nAo terá gastos corn infraestrutura. 

Os gastos serfto restritos a vidrarias, etiquetas, alcool de cereais e insurnos para 
produçAo de pomada. As plantas medicinais serAo disponibilizadas gratuitamente pela 
Farmácia da Natureza. 

IX INDICADORES QIJALITATIVOS E QLJANTITATIVOS 

• Os indicadores quantitativos seräo avaliados pelo nómero de medicamentos retirada de 

medicamento da farmácia da natureza e prescritos pelos medicos e ao final 1 anode trabalho 

os dados sero tabelados e disponibilizados para a prefeitura 

• 	Os indicadores qualitativos serão obtidos a partir dos prontuários dos pacientes que recebero 

os medicamentos. 0 medico fará anotaçOes quanto a meihora do quadro geral do paciente 

melhora, estagnaçäo ou piora do quando) e Se o paciente foi receptivo ou näo ao medicamento 

fitoterápico. 

X - METAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

1 - InclusAo progressiva de medicamentos fitoterápicos que constam do formulario Nacional 
de Fitoterápicos, na rede publica de saüde (SUS). 

2 - Disponibilizar mudas de plantas rnedicinais para serem rnultiplieadas pelo Horto. 

3 - Disponibilizar vagas no eurso de Fitoterapia Médica para profissionais da saMe da rede 
püblica municipal. 

4 - Elaborar urn Piano Operativo em conjunto corn a secretaria municipal de sailde. 
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XI - Cronograma de desenvoivimento do projeto pelo periodo de 1 

Cronograma de Execucao 

1 0  2° trimestre 3° trimestre 40  trirnestre 
trimestre 

Cornpra de insurnos, vidraria e X 
embalagens. 

Orientaçäo de prescriçAo aos x 
medicos 

Produçao dos Fitoterapicos x x x 

DistribuiçAo dos Fitoterápicos nas X X x 
unidades de saUde 

Tabelamento de dados x 

RelatOrio final a ser entregue para a —r 	x 
prefeitura 

XII - c0NsIDERAcOES FINAlS 

Diante da biodiversidade do Brasil e do objetivo de meihorar a saüde da populaçAo 
brasileira, o Ministério da Saüde vem investindo no uso da fitoterapia come, complemento 
para o SUS. Já existem diversos programas de fitoterapia implantados ou em fase de 
implantaçAo, em todas as regiOes do Brasil. Isto se deve a busca das Secretarias Municipais de 
SaMe em facilitar o acesso da populaçAo as plantas medicinais/fitoterápicos visando o uso 
correto das mesmas. 

Com este projeto colocarnos a disposiçAo do rnunicIpio de Jardinopolis a experiência 
adquirida por dez anos de trabaiho realizado pela farmácia da natureza, que conta corn 
profissionais altamente capacitados e especializados ern fitoterápica. Estamos certos que 
economicamente é totalmente inviável para o municipios a implantaçAo de urn programa de 
farrnácia viva no prazo de um ano, corno propornos deste projeto, pois isso exigiria 
instalaçoes adequadas, contrataçAo de mAo de obra especializada e producAo de plantas 
rnedicinais em horto, que atendesse todos os critérios exigidos pela vigilância sanitaria. Corn 
o objetivo de implantarmos no municIpio de Jardinopolis propomos este projeto para 
avaliaçAo dos senhores. 
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Em marco de 2003 foram distribuldos nos escolas do 
municfpio cartilhas e urn CD musical corn letras educotivas, 

denominodo As Melodias dos Plontos Medicinais," coma 
porte de urn prograrna educativo visando integrar soOde e 

educação. 

I '1lj\ 

Em dezembro de 2005 foram tornecidas 5 mil mudas de 
plantas medicinais para a planflo no Horto Municipal e 
escolas do municipio de Jardinópolis. 

Par vórios anos a Farmácia do Natureza viobi!izou feiras de 
plontas medicinas visando informoçUo a populaçoo sabre 
a importancio e as beneficios do plantas medicinais. 
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ANEXO I 

FIGURA 1 — Educaçao ambiental e saüde. 

No ano de 2003 foi ministrado, pelo Dr. Degmar Ferro, urn 
curso de capcicitação em fitoleropia para medicos do 
municipio, objetivando prescriçáo de medicamentos 
fitoterápicos nas Unidodes Básicas de SoUde (UBS). W— 	Também foram distribuidas nestas UBSs monografias de 
plontas medicinais. 
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ANEW II 

FIGURA 2 - Assinatura em 2007 de converijo entre a Farmácia cia Natureza e o 
Prefeito de Jarciinópolis Mario Sérgio Reis. 
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ANEXO IV 

FIGU11A 4 - PublicaçOes " Implantaçao da fitoterapia no municipio de Jardinópolis - SP 

• Fitoterapia: Cbnceitos Clinicos 
ALder: Dr. Degmar Ferro, 

São Paulo: Editora.Atheneu, 2006. 

lmplantação da Fitoterapia no  
MunicIpio de Jardinôpoiis — SP 

Autar: Prof.° Dr.° Ana Maria Soares Pereira. 

Ribeirao Preto: Editoro Legis Summa Lida., 2008. 

Monografias de Plantas 
Medicinais: Fitoterapia no 

tt Municipio de Jardinôpolis 
, 	Autor: Prof.° Dr.° Ana Maria Scares Pereira. 

JardinOpolis, 2006. 

Manual Prático de Multiplicaçöo e 
Colbeita de Plantas Medicinais 

Autor' Prof.° Dr.° Ana Maria Scares Pereira,  

RibeirOo Preto: Editora Bertolucci, 2011.  
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