
PROJETO DE LEI Nº 423/2008

Dispõe sobre as condições de licenciamento dos Postos de Medicamentos

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art. 1º Em localidades com população inferior a 3000 (três mil) habitantes e fora do perímetro urbano de
cidades onde existem Farmácias ou Drogarias será permitida a Instalação de posto de Medicamentos, nos
termos da Lei 5.991, de 17 de dezembro de 1973 e da Legislação Estadual Pertinente.

§  1º  Para  localização  do  Posto  de  Medicamentos,  além  da  legislação  pertinente,  deve  ser  observada  a
distância mínima entre este e outro Posto, farmácia ou drogaria, de 10 (dez) km, não podendo existir mais
de um Posto em localidade de que trata o “caput” deste artigo.

§ 2º  Não poderá  ser  instalado  Posto  de  Medicamentos  em localidade  onde  exista  serviço  de  saúde  com
assistência farmacêutica eficaz.

Art. 2º Fica assegurado o direito adquirido a todos os estabelecimentos definidos no § 2º do art. 1º, que já
estiverem legalmente instalados até a data da publicação desta Lei.

Parágrafo único.  O direito  adquirido continua assegurado para um mesmo endereço,  desde  que  não  haja
alteração de proprietários.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Dirceu Cardoso, 25 de dezembro de 2008.

FREITAS
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A presente proposição é pautada na regulamentação da instalação dos POSTOS DE MEDICAMENTOS,
que segundo as disposições do art. 4º, inciso XIII da Lei nº 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário
do  comércio  de  drogas,  medicamentos,  insumos  farmacêuticos  e  correlatos,  é  conceituado  como
“estabelecimento  destinado  exclusivamente  à  venda  de  medicamentos  industrializados  em  suas
embalagens  originais  e  constantes  de  relação  elaborada  pelo  órgão  sanitário  federal,  para  atendimento  a
localidades desprovidas de farmácia e drogaria. 

Resta  clara  a  importância  e  utilidade  desses  estabelecimentos  para  aquelas  localidades  menos
desenvolvidas,  que  em  face  da  impossibilidade  de  instalação  de  um  estabelecimento  farmacêutico,
privando  assim  a  população  ali  residente  do  acesso  a  qualquer  medicamento,  que  constitui  necessidade
essencial a manutenção da vida.         

Resta imperioso informar, que o Conselho Regional de Farmácia, através de ofício endereçado a essa casa



de  leis,  noticiou  esse  vácuo  legislativo,  oriundo  do  advento  da  Lei  nº  6663/07,  que  revogou  a  Lei  nº
6551/00, que regulamentava o assunto. 

Segundo o Conselho Regional de Farmácia, a omissão legislativa a respeito de licenciamento dos Postos
de  Medicamentos,  “traz  as  farmácias  e  drogarias  instaladas  no  Estado,  prejuízos  incalculáveis,  uma  vez
que aquele estabelecimento ao contrário destes, não está obrigado a contratar o profissional farmacêutico
para assumir responsabilidade técnica pelas atividades”.   

Nesse sentido, a regulamentação em tela possui finalidade pública de elevada monta, face o inegável valor
social  que  os  POSTOS  DE  MEDICAMENTOS  trazem  aquelas  localidades  desprovidas  de
estabelecimentos  farmacêuticos,  sendo  imprescindível  sua  regulamentação,  nos  exatos  termos  da  Lei  nº
5991/73.    


