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Projeto de Lei 

do Senado n° 

203, de 2018

 Senador Antonio 

Carlos Valadares 

(PSB/SE)

Altera as Leis nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária 

a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, 

Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências, e nº 10.742, de 6 de 

outubro de 2003, que define normas de regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara 

de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED e altera a Lei nº 6.360, de 23 de 

setembro de 1976, e dá outras providências, para instituir, respectivamente, o registro 

especial temporário e o preço máximo provisório ao consumidor.

Altera a lei que dispõe sobre a vigilância sanitária de produtos 

farmacêuticos e a lei que define normas de regulação para o 

setor farmacêutico, para disciplinar o registro especial 

temporário de medicamentos experimentais e de 

medicamentos para doenças raras, negligenciadas ou sem 

alternativas terapêuticas. Em tais casos, será observado o 

preço máximo provisório ao consumidor, a ser definido pela 

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

Vanessa Grazziotin 09/05/2018 - Comissão de 

Assuntos Sociais (Secretaria 

de Apoio à Comissão de 

Assuntos Sociais)

09/05/2018 - MATÉRIA 

COM A RELATORIA

Projeto de Lei 

do Senado n° 8, 

de 2018

Senadora Ana 

Amélia (PP/RS)

Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para revogar o seu art. 18, que dispõe 

sobre as condições para o registro de medicamentos e insumos farmacêuticos de 

procedência estrangeira.

Altera a Lei de Registro de Medicamentos (Lei 6.360/1976) 

para permitir o registro de produtos de procedência 

estrangeira independente de prévio registro no país de 

origem.

Armando Monteiro 21/02/2018 - Comissão de 

Assuntos Sociais (Secretaria 

de Apoio à Comissão de 

Assuntos Sociais)

21/02/2018 - MATÉRIA 

COM A RELATORIA

Substitutivo da 

Câmara dos 

Deputados n° 4, 

de 2018, ao PLS 

nº 325, de 2012

Câmara dos 

Deputados/Sena

dor Jayme 

Campos 

(DEM/MT)

Altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do 

Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, para definir que 

a receita tem validade em todo o território nacional, independentemente da unidade 

federada em que tenha sido emitida.

Dispõe que o receituário de medicamentos terá validade em 

todo o território nacional, independentemente da unidade da 

Federação em que tenha sido emitido, inclusive o de 

medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial.

Ana Amélia 16/05/2018 - Comissão de 

Assuntos Sociais (Secretaria 

de Apoio à Comissão de 

Assuntos Sociais

16/05/2018 - MATÉRIA 

COM A RELATORIA

Projeto de Lei 

do Senado n° 

159, de 2018

Senador Ciro 

Nogueira (PP/PI)

Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a 

que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 

cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências, para dispor sobre a 

proibição de produtos saneantes e cosméticos que contenham micropartículas de plástico 

em sua composição.

Proíbe o registro, a fabricação, a importação, a distribuição, a 

divulgação e a comercialização de produtos saneantes e 

cosméticos que possuam em sua composição micropartículas 

de plástico.

Vanessa Grazziotin 09/05/2018 - Comissão de 

Assuntos Sociais (Secretaria 

de Apoio à Comissão de 

Assuntos Sociais)

09/05/2018 - MATÉRIA 

COM A RELATORIA

Projeto de Lei 

do Senado n° 

93, de 2018

Senadora Rose 

de Freitas 

(PMDB/ES)

Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, para determinar que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

de produtos industrializados sejam obrigados a estabelecer sistemas de logística reversa e 

reciclagem no prazo de cinco anos.

Exige que os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de produtos industrializados instituam sistemas 

de logística reversa e, quando for o caso, de reciclagem de 

materiais.

Ricardo Ferraço 16/03/2018 - Comissão de 

Meio Ambiente (Secretaria 

de Apoio à Comissão de 

Meio Ambiente)

16/03/2018 - MATÉRIA 

COM A RELATORIA

Projeto de Lei 

do Senado n° 

372, de 2017

Senadora Kátia 

Abreu 

(PMDB/TO)

Altera a Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização 

das atividades farmacêuticas, para dispor sobre a presença de farmacêutico nas farmácias 

constituídas como Microempreendedor Individual (MEI) e Microempresas.

Exime farmácias constituídas como Microempreendedor 

Individual e Microempresas da manutenção de farmacêutico 

durante todo o expediente de funcionamento.

Vanessa Grazziotin 20/12/2017 - Comissão de 

Assuntos Econômicos 

(Secretaria de Apoio à 

Comissão de Assuntos 

Econômicos)

20/12/2017 - MATÉRIA 

COM A RELATORIA

Projeto de Lei 

do Senado n° 

98, de 2017

Senadora Rose 

de Freitas 

(PMDB/ES)

Altera a Lei 5.991/73 torna obrigatório o fracionamento de medicamentos na forma que 

estabele

Altera a Lei do Controle Sanitário do Comércio de 

Medicamentos (Lei 5.991/73) para tornar obrigatório o 

fracionamento de medicamentos, a fim de assegurar venda na 

quantidade prescrita, sob responsabilidade solidária dos 

agentes envolvidos na produção e venda ao consumidor final.

João Capiberibe 31/08/2017 - Comissão de 

Transparência, Governança, 

Fiscalização e Controle e 

Defesa do Consumidor 

(Secretaria de Apoio à 

Comissão de Transparência, 

Governança, Fiscalização e 

Controle e Defesa do 

Consumidor

31/08/2017 - MATÉRIA 

COM A RELATORIA
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Projeto de Lei 

do Senado n° 

227, de 2017

Senador Valdir 

Raupp 

(PMDB/RO)

Autoriza a prescrição da Ozonioterapia em todo o território nacional. Autoriza a prescrição de Ozonioterapia como tratamento 

médico de caráter complementar.

Aprovada por 

Comissão em decisão 

terminativa

À Câmara dos Deputados 01/11/2017 - 

REMETIDA À CÂMARA 

DOS DEPUTADOS - 

28/11/2017 - 

Secretaria de 

Expediente
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