


 

Projeto de Lei nº 005/2022. 

 

 
EMENTA: “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 

DE DIVULGAÇÃO DIÁRIA DA RELAÇÃO 

MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS – REMUME - 

FALTANTES NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS”. 

 
 

SENHORES VEREADORES 

 

APRESENTAMOS À CONSIDERAÇÃO DA CASA O SEGUINTE: 

 

 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, 17 de Fevereiro de 2022. 

 
       (assinado eletronicamente)                                                                    (assinado eletronicamente) 

Leandro Moretti Serrano  Cleber Tomaz de Camargos 
                  Vereador - Câmara Municipal de Jardinópolis                                  Vereador Câmara Municipal de Jardinópolis 
                                      

 

(assinado eletronicamente)                                                                     

Dalva Cristina Siqueira dos Santos 
Vereadora - Câmara Municipal de Jardinópolis 
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JUSTIFICATIVA 

 

  O presente projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de 

divulgação da relação municipal de medicamentos – REMUME, faltantes nas 

farmácias da rede pública, diariamente, por meio de comunicado em local visível à 

população, com objetivo de consolidar os princípios da publicidade e transparência, 

possibilitando à população o acompanhamento dos medicamentos que 

eventualmente estejam em falta. 

 A matéria também dispõe que a relação de medicamentos 

faltantes deverá ser encaminhada por e-mail às unidades de saúde do município para 

conhecimento dos profissionais da saúde, a fim de que estes possam, se entenderem 

possível, substituir o medicamento faltante por outro que esteja disponível. 

 

 Muitas vezes as pessoas se dirigem até às farmácias 

municipais, ficam horas aguardando, e quando são atendidas recebem a informação 

de que o medicamento está em falta. Outras vezes os próprios médicos receitam 

medicamentos, e se eles soubessem da falta, talvez receitariam outro existente. 

 

 Por tais razões é que apresentamos o presente projeto, 

contando com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. 

 

Jardinópolis,  17 de Fevereiro de 2022. 

 

 
       (assinado eletronicamente)                                                                    (assinado eletronicamente) 

Leandro Moretti Serrano  Cleber Tomaz de Camargos 
                  Vereador - Câmara Municipal de Jardinópolis                                  Vereador Câmara Municipal de Jardinópolis 
                                      

 

(assinado eletronicamente)                                                                     

Dalva Cristina Siqueira dos Santos 
Vereadora - Câmara Municipal de Jardinópolis 
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Log

17 fev 2022, 08:48:39 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 6cd23456-ca45-491e-95cc-

e3ba66100a49. Data limite para assinatura do documento: 19 de março de 2022 (08:47).

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

17 fev 2022, 08:48:41 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

leandromoretti@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 Leandro Moretti Serrano e CPF 215.786.148-30.

17 fev 2022, 08:48:41 Operador com email departamentojuridico@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.
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17 fev 2022, 08:48:41 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

dalvasiqueira@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 Dalva Cristina Siqueira dos Santos e CPF 288.926.578-

10.

17 fev 2022, 09:10:07 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

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

191.246.1.96. Componente de assinatura versão 1.211.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

17 fev 2022, 10:05:59 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 288.926.578-10. IP:

189.15.242.11. Componente de assinatura versão 1.211.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

17 fev 2022, 10:59:38 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: email

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 215.786.148-30. IP:

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.211.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

17 fev 2022, 10:59:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

6cd23456-ca45-491e-95cc-e3ba66100a49.

Documento assinado com validade jurídica.
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os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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