
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

 

 

Dispõe sobre a doação de medicamento próximo 

da data de validade para a rede estadual de 

saúde no Estado do Espírito Santo. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica autorizado o estabelecimento atuante do ramo farmacêutico, em dia com suas 

obrigações tributárias e devidamente regularizado junto a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA, cujo ramo de atuação seja de fabricação, manipulação, venda ou 

distribuição de medicamentos, a realizar a doação dos produtos à rede estadual e saúde. 

Parágrafo Único – Deverá o medicamento doado estar com seu prazo de validade em até 120 

(cento e vinte) dias do seu vencimento. 

Art. 2º Os medicamentos doados serão destinados à Secretaria de Estado da Saúde (SESA) para 

que dê a destinação dos produtos conforme a sua utilização médica. 

Parágrafo Único – O aceite dos medicamentos constituiu ato discricionários da Secretaria de 

Estado da Saúde. 

Art. 3º Serão considerados aptos para serem doados os medicamentos que estiverem em boas 

condições de armazenagem, conservação, estocagem, inclusive com embalagem, com bula e 

prazo de validade mínimo previsto no Art. 1º, § único, podendo ser rejeitado o medicamento que 

não apresentar boas condições. 

Art. 4º A responsabilidade pelo transporte do medicamento doado até o posto de coleta indicado 

pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) será do doador, sem importar qualquer ônus para o 

Estado. 

Art. 5º A presente Lei será regulamentada pelo executivo no prazo de 90 (noventa) dias, 

contados de sua publicação. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 22  de  outubro de  2019. 

 

 

 

 

TORINO MARQUES 

Deputado Estadual 

PSL 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
JUSTIFICATIVA 

 

O Presente Projeto de Lei tem por finalidade incentivar que as empresas do ramo farmacêutico 

possam contribuir com a saúde pública destinando medicamente na forma de doação para 

compro o estoque público. 

 

Desde o advento da nossa Carta Magna (1988), também chamada de Constituição Cidadã, ela 

trouxe diversos princípios e garantias visando proteger o cidadão, dentre eles o da dignidade da 

pessoa humana e o princípio da solidariedade. 

 

Nos últimos anos, os noticiários capixabas noticiam, com certa frequência, as dificuldades 

enfrentadas por quem pretende obter, via Secretaria da Saúde, medicamentos diversos. Afora 

isto, a explosão e Decisões Judiciais que determinam o Estado em arcar com a compra de 

medicamentos, apesar de deferir o direito que o cidadão faz jus, também gera um custo extra nas 

contas públicas não previsto. 

 

É comum no ramo farmacêutico o descarte de medicamentos que se aproximam do vencimento 

sem mais poder ser comercializado ou colocado a exposição para vendas nas prateleiras. 

Milhares de pessoas que poderia se beneficiar destes medicamentos acabam não sendo 

beneficiados em virtude da falta de previsibilidade de doação destes medicamentos a quem 

necessita. 

 

Essencial destacar que somente o Estado tem o dever de zelar pela saúde das pessoas. É uma 

determinação constitucional. 

 

O recebimento de medicamentos doados pelas empresas ligadas ao ramo farmacêutico para que 

seja dada utilização e finalidade pela rede estadual de saúde trará economia ao Estado, assim 

como influenciará uma rede de solidariedade capaz de apaziguar o sofrimento de quem mais 

necessita: o cidadão doente. 

 

Por todo o exposto, temos a certeza de que essa nobre Casa Legislativa, apreciando o teor do 

presente Projeto e as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta iniciativa. 
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