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 PL 11186/2018 Felipe Carreras - PSB/PE 12/12/2018

Acrescenta dispositivo ao art. 33 da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, para dispor sobre 

o descarte de medicamentos de uso humano ou de uso veterinário

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS)

PL 11010/2018
Carlos Henrique Gaguim 

- DEM/TO
21/11/2018

Obriga a divulgação de listagem, por meio eletrônico ou de comunicação, com os 

medicamentos que são distribuídos gratuitamente à população pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), nos estabelecimentos comerciais que revendam estes medicamentos.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao 

PL 10234/2018

PL 11005/2018 Giovani Cherini - PR/RS 21/11/201

Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Terapeuta Floral e dá outras 

providências

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF)

PL 10710/2018
Luiz Carlos Ramos - 

PR/RJ
08/08/2018

Regulamenta o exercício da profissão do agente de farmácia e drogaria Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Trabalho, de Administração 

e Serviço Público (CTASP)

PL 10636/2018
Carlos Sampaio - 

PSDB/SP
17/07/2018 

Dispõe sobre a disponibilização de bulas de medicamentos em formatos acessíveis e 

de informações sobre produtos alimentícios, por meio da utilização de mecanismos 

de tecnologia assistiva, nos termos da Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015 - Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de promover a 

inclusão das pessoas com deficiência visual e de romper barreiras informacionais 

atualmente ...

Tramitando em Conjunto   Apensado ao 

PL 5497/2013

PL 10405/2018 Osvaldo Mafra - SD/SC 13/06/2018

Acrescenta o art. 48-A à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 

de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre vagas de estacionamento nas proximidades 

de farmácias e drogarias.

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Defesa do Consumidor 

(CDC)

PL 10237/2018
Celso Russomanno - 

PRB/SP
15/05/2018 

Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, a fim de dispor sobre a validade de 

medicamentos, imposição do número do lote e data de fabricação.

Tramitando em Conjunto   Apensado ao 

PL 8910/2017

PL 10234/2018
Victor Mendes - 

PMDB/MA
15/05/2018 

Obriga a divulgação de listagem com os medicamentos que são distribuídos 

gratuitamente à população pelo SUS, nos estabelecimentos comerciais que revendam 

estes medicamentos.

Pronta para Pauta na Comissão de 

Seguridade Social e Família (CSSF)

PL 10166/2018
CESP - INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA DA 

SAÚDE

04/05/2018 

Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para permitir a alteração no prazo de 

validade de uso de medicamentos, baseada em evidências científicas.

guardando Designação de Relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC)

PL 10164/2018
CESP - INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA DA 

SAÚDE

04/05/2018 

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

Sanitária, para aprimorar o registro de medicamentos.

Aguardando Parecer do Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF)

 PL 10135/2018
Simone Morgado - 

PMDB/PA
25/04/2018

Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, para dar 

tratamento diferenciado às farmácias de pequeno porte situadas em municípios com 

menos de 100 mil habitantes, no que tange à exigência da presença do farmacêutico.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

8990/2017



 PL 10043/2018 Fábio Trad - PSD/MS 17/04/2018 

 Dispõe sobre a advertência quanto ao uso de anticoncepcionais. Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 

(CMULHER)

PL 10028/2018
Saraiva Felipe - 

PMDB/MG
 12/04/2018

Acrescenta parágrafo ao art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT para 

dispor sobre a concessão do adicional de insalubridade para os trabalhadores das 

drogarias e farmácias comunitárias e hospitalares.  Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 

1943.  

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF)

PL 9970/2018 Renata Abreu - PODE/SP 05/04/2018

Acrescenta o art. 19-V à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para obrigar o 

Sistema Único de Saúde a adquirir medicamentos de alto custo na rede de farmácias 

privadas, ou a ressarcir os pacientes, no caso de falta desses medicamentos nos 

estoques das farmácias públicas.

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF)

PL 9919/2018
Domingos Neto - 

PSD/CE
03/04/2018

Cria o Programa de Fortalecimento e Interiorização da Assistência Farmacêutica e dá 

outras providências.

Tramitando em Conjunto   Apensado ao 

PL 8301/2017

PL 9627/2018
Leônidas Cristino - 

PDT/CE
27/02/2018

Altera a Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, que cria o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Farmácia, para nela incluir a obrigatoriedade da realização 

de exame de proficiência para a obtenção de inscrição profissional

Tramitando em Conjunto   Apensado ao 

PL 650/2007

PL 9482/2018
Ronaldo Martins - 

PRB/CE
06/02/2018 

Acrescenta o §2º ao art. 6º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, para autorizar 

os supermercados e estabelecimentos similares a dispensarem medicamentos 

isentos de prescrição.

Aguardando Parecer do Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF)

PL 9300/2017
Eduardo Cury - 

PSDB/SP
11/12/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos estoques dos medicamentos 

presentes nas farmácias que compõem o Sistema Único de Saúde - SUS.   Altera a Lei 

nº 8.080, de 1990

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC)

PL 8990/2017 Ricardo Izar - PP/SP 31/10/2017

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

fiscalização das atividades farmacêuticas, a fim de dispor que as clínicas e 

consultórios que mantêm estoque de medicamentos para serem usados 

exclusivamente em exames estarão dispensados da exigência de assistência técnica 

de farmacêutico habilitado para seu ...

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF)

 PL 8910/2017
Antonio Carlos Mendes 

Thame - PV/SP
19/10/2017 

Acrescenta o §2º ao art. 57 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para 

determinar que o número de lote e as datas de fabricação e validade dos 

medicamentos devem ser impressas nos rótulos e embalagens primárias e 

secundárias de forma visível, ostensiva e acessível para o ...

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Defesa do Consumidor 

(CDC)

PL 8537/2017
Heuler Cruvinel - 

PSD/GO
12/09/2017

Dispõem sobre a obrigatoriedade de disponibilização de esfigmomanômetros em 

estabelecimento comercial e outras providências

Tramitando em Conjunto   Apensado ao 

PL 5148/2013

PL 8301/2017 Marco Maia - PT/RS 16/08/2017

Acrescenta dispositivos a Lei nº10.858, de 13 de abril de 2004, para modificar o 

Programa Farmácia Popular do Brasil criar o Aqui tem Farmácia Popular e dar outras 

providencias.

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF)

PL 8012/2017
Rômulo Gouveia - 

PSD/PB
05/07/2017

Acrescenta parágrafo único ao art. 5º da Lei nº 13.021 de 8 de agosto de 2014, para 

dispor sobre os serviços e procedimentos relacionados à assistência farmacêutica.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

5801/2016

PL 7820/2017 César Halum - PRB/TO 07/06/2017

Dispõe sobre a responsabilidade técnica em estabelecimentos que industrializem, 

fabriquem, comercializem ou armazenem produtos de uso veterinário e dá outras 

providências.

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF)



PL 7464/2017
Carlos Henrique Gaguim 

- PTN/TO
24/04/2017

Acrescenta o art. 8-A à Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, para permitir a 

devolução dos medicamentos não utilizados pelo consumidor, junto às farmácias que 

realizaram sua dispensação, e a restituição dos valores pagos.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao 

PL 7064/2014

PL 7121/2017 Alice Portugal - PCdoB/BA 15/03/2017 

Acrescenta o § 3º ao art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para proibir a autorização e o reconhecimento dos 

cursos de graduação da área de saúde que sejam ministrados na modalidade a distância.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

6858/2017

PL 6776/2016
Mariana Carvalho - 

PSDB/RO
20/12/2016 

Institui o programa de destinação dos medicamentos vencidos   Tramitando em Conjunto   Apensado ao PL 

7064/2014

PL 6625/2016
Marcos Rotta - 

PMDB/AM
07/12/2016

TORNA obrigatório às farmácias magistrais a incluírem nas medicações manipuladas, bula 

orientacional.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

2471/2015

PL 5801/2016 Rômulo Gouveia - PSD/PB 12/07/2016

Altera o art. 7º da Lei nº 13.021 de 8 de agosto de 2014, para definir as farmácias como 

unidades de prestação de serviços de saúde e ampliar o escopo de produtos e serviços que 

podem ser oferecidos nesses estabelecimentos.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

5148/2013

PL 5691/2016 Flavinho - PSB/SP 28/06/2016
Altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, para dispor sobre a doação de alimentos 

e de remédios

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Finanças e Tributação (CFT)

PL 5610/2016 Rômulo Gouveia - PSD/PB 15/06/2016

Acrescenta parágrafo único ao art. 47 da Lei nº 8.080, de 19, de setembro de 1990, para 

obrigar a divulgação periódica dos medicamentos em estoque nas farmácias públicas do 

SUS.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

5274/2013

PL 5152/2016
Alfredo Nascimento - 

PR/AM
04/05/2016

Dispõe sobre responsabilidade pela destinação final de medicamentos, drogas, insumos 

farmacêuticos, correlatos, cosméticos e saneantes deteriorados ou com prazo de validade 

expirado.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

2121/2011

PL 4537/2016 Clarissa Garotinho - PR/RJ 24/02/2016

Dispõe sobre a divulgação de programas de benefícios oferecidos pelos laboratórios 

farmacêuticos.

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF)

PL 3614/2015 Onyx Lorenzoni - DEM/RS 11/11/2015

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), dando nova 

redação ao artigo 282, tipificando como crime o exercício ilegal das profissões 

regulamentadas.

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC)

PL 3300/2015 Heuler Cruvinel - PSD/GO 14/10/2015
Dispõe sobre o transporte de insulina e dá outras providências. Pronta para Pauta na Comissão de 

Seguridade Social e Família (CSSF)

PL 2659/2015
Wadson Ribeiro - 

PCdoB/MG
18/08/2015

Altera a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento Estudantil - FIES, para ampliar a possibilidade de abatimento de saldo 

devedor, mediante prestação de serviço no Sistema Único de Saúde, para egressos de 

cursos superiores de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, 

Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia e Terapia ...

Pronta para Pauta na Comissão de 

Educação (CE)

PL 2471/2015 Sergio Souza - PMDB/PR 04/08/2015
Estabelece a obrigatoriedade de as farmácias incluírem bula magistral em medicamentos 

manipulados para uso humano e dá outras providências

Tramitando em Conjunto   Apensado ao PL 

4526/2008



PL 513/2015 Fausto Pinato - PRB/SP 27/02/2015 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame de proficiência para todas as 

profissões regulamentadas

Tramitando em Conjunto     Apensado ao PL 

6253/2013

PL 491/2015 Jorge Solla - PT/BA 26/02/2015

Acresce o art. 8º-A à 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, e dá outras providências", estabelecendo a dispensação fracionada de 

medicamentos.

Pronta para Pauta na Comissão de Defesa 

do Consumidor (CDC)

PL 201/2015
Pompeo de Mattos - 

PDT/RS
04/02/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as empresas distribuidoras de medicamentos, 

com sede ou atuação no País, colocarem à disposição de todas as drogarias e farmácias os 

medicamentos genéricos aprovados pelo Governo Federal e dá outras providências.

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC)

PL 37/2015 Sergio Vidigal - PDT/ES 02/02/2015

Estabelece a obrigatoriedade das farmácias de todo País que participam do Programa 

Federal "Farmácia Popular", a afixarem em suas dependências a relação de remédios 

contemplados por esse Programa.

Pronta para Pauta na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)

PL 8278/2014 Heuler Cruvinel - PSD/GO 17/12/2014

Dispõe sobre a participação de farmácias, drogarias e laboratórios farmacêuticos no 

descarte e na destinação final de medicamentos vencidos ou impróprios para o consumo, 

em todo Território Nacional, e dá outras providências.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

5705/2013

PL 7064/2014
Alexandre Roso - PSB/RS; 

Paulo Foletto - PSB/ES
05/02/2014

Dispõe sobre o recolhimento de medicamentos vencidos e a devolução de medicamentos 

excedentes ainda em validade, e dá outras providências.

Tramitando em Conjunto   Apensado ao PL 

2121/2011

PL 5705/2013
Onofre Santo Agostini - 

PSD/SC
05/06/2013

Dispõe sobre a participação de farmácias, drogarias e laboratórios farmacêuticos no 

descarte e na destinação final de medicamentos vencidos ou impróprios para o consumo, 

em todo Território Nacional, e dá outras providências.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

2121/2011

PL 5148/2013 Major Fábio - DEM/PB 14/03/2013

Altera a redação do caput e acrescenta o §3º ao art. 18 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro 

de 1973, para permitir a realização de atividades suplementares por farmácias e drogarias.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

3324/2000

 PL 4746/2012 Rodrigo Maia - DEM/RJ 21/11/2012
Institui a entrega domiciliar de medicamentos aos pacientes que especifica. Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

1836/2007

PL 4135/2012
Vanessa Grazziotin - 

PCdoB/AM
27/06/2012 

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências", para tomar obrigatória a assistência 

de técnico responsável na assistência farmacêutica realizada no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS). ...

Pronta para Pauta na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)   

PLS 62/2011

PL 3762/2012
Jorge Tadeu Mudalen - 

DEM/SP
25/04/2012

Dispõe sobre a padronização da identificação de farmácias e drogarias.   Serão 

identificadas por uma cruz verde.

Aguardando Parecer do Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF)

PL 3539/2012
Onofre Santo Agostini - 

PSD/SC
27/03/2012 

 Institui o salário mínimo profissional dos farmacêuticos em todo o território nacional e dá 

outra providências.

Tramitando em Conjunto     Apensado ao PL 

5359/2009



PL 3360/2012 Paulo Feijó - PR/RJ 07/03/2012 

Altera os arts. 14 e 16 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, para dispor sobre a 

responsabilidade técnica do técnico de farmácia e sua inscrição nos Conselhos Regionais 

de Farmácia.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

668/2011

 PL 2459/2011
Valdemar Costa Neto - 

PR/SP
 04/10/2011 

Acrescenta § 4º ao art. 15 da 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, e dá outras providências. Obriga os serviços de saúde que dispensem ou 

manipulem medicamentos a fornecerem a assistência de farmacêutico como técnico 

responsável

Tramitando em Conjunto     Apensado ao PL 

4135/2012

PL 2148/2011
Lourival Mendes - 

PTdoB/MA
30/08/2011 

Torna obrigatória a criação de pontos de coleta para recolhimento de resíduos de 

medicamentos nas farmácias e drogarias.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

2121/2011

PL 2121/2011 Walney Rocha - PTB/RJ 24/08/2011 
Dispõe sobre o descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para o consumo nas 

farmácias e drogarias e dá outras providências.

Pronta para Pauta na Comissão de 

Seguridade Social e Família (CSSF)

PL 419/2011 Aureo - PRTB/RJ 16/02/2011
Regulamenta a venda de compostos líquidos prontos para conusmo. A venda de bebida 

energética deverá ser feita em farmácias e drogarias.

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC)

PL 404/2011 Cesar Colnago - PSDB/ES 15/02/2011 

 Estabelece a competência da ANVISA para normatizar a propaganda e a publicidade de 

medicamentos e produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária.

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

5729/2009

PL 5729/2009 Rita Camata - PMDB/ES  06/08/2009 

Estabelece a competência da ANVISA para normatizar a propaganda e a publicidade de 

medicamentos e produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária.

Tramitando em Conjunto     Apensado ao PL 

1402/1999

PL 5359/2009 Mauro Nazif - PSB/RO 03/06/2009 

 Dispõe sobre o exercício da profissão farmacêutica e do piso salarial profissional da 

categoria, e dá outras providências.   Revoga dispositivos do Decreto nº 20.377, de 1931.

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF)

PL 4326/2008 Jair Bolsonaro - PP/RJ 19/11/2008

Acrescenta art. 46-A à Lei nº 5.292, de 8 de junho de 1967, que dispõe sobre a prestação 

do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e 

pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários, em decorrência de dispositivos da 

Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, para conceder incentivo aos médicos que tenham 

realizado o Estágio de Adaptação e Serviços (EAS) nas Forças ...

Aguardando Apreciação do Veto na Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)

 PL 3630/2008
Cândido Vaccarezza - 

PT/SP
26/06/2008 

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 e dá outras 

providências.   Permite a comercialização dos medicamentos isentos de prescrição médica 

em supermercado, armazém, empório e loja de conveniência.

Tramitando em Conjunto   Apensado ao PL 

1324/1995



PL 2598/2007
Geraldo Resende - 

PMDB/MS
12/12/2007

Obriga os estudantes de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, 

Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional, que concluírem a 

graduação em instituições públicas de ensino ou em qualquer instituição de ensino, desde 

que custeados por recursos públicos, a prestarem serviços remunerados em comunidades 

carentes de profissionais em suas respectivas áreas de ...

Aguardando Deliberação no PLENÁRIO 

(PLEN); Aguardando Parecer do Relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC); Aguardando Designação 

de Relator na Comissão de Finanças e 

Tributação (CFT)

 PL 1413/2007 Luiz Bassuma - PT/BA 26/06/2007 

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 6º e ao parágrafo único do art. 9º, ambos da 

Lei nº 9.263, de 1996, que regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal. Proibindo a 

distribuição, a recomendação pelo SUS e a comercialização pelas farmácias de método de 

anticoncepção de emergência - AE (pílula do dia seguinte).

Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

313/2007

 PL 856/2007 Neilton Mulim - PR/RJ 25/04/2007
Estabelece a obrigatoriedade das farmácias e ervanárias a incluírem bula em seus 

medicamentos.

Aguardando Apreciação pelo Senado 

Federal

PL 842/2007 Lúcio Vale - PR/PA 25/04/2007 

Dispõe sobre a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária para Autorização de 

Funcionamento e Alteração da Autorização de Funcionamento de Farmácias e 

Drogarias. Reduz o valor da taxa de autorização de funcionamento de farmácias e 

drogarias enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte.

Pronta para Pauta na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)

PL 6492/2006 Sandra Rosado - PSB/RN 17/01/2006 

 Dispõe sobre a dispensação de medicamentos contendo antimicrobianos. Aguardando Deliberação do Recurso na 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 

(MESA)

PL 3410/2004 Ricardo Izar - PTB/SP 27/04/2004 

Dispõe sobre a dispensação de medicamentos por meio remoto para farmácias e 

drogarias.  Autoriza a dispensação pela INTERNET; obriga os estabelecimentos a usarem o 

domínio virtual " far.br ".

 Tramitando em Conjunto   Apensado ao PL 

3324/2000

PL 3213/2004 Sandro Mabel - PL/GO 23/03/2004 
Acresce parágrafo ao art. 5º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, para proibir o 

comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos pela Internet.

Tramitando em Conjunto  Apensado ao PL 

3324/2000

 PL 2728/2003
Carlos Eduardo Cadoca - 

PMDB/PE
10/12/2003 

Dispõe sobre a venda fracionada de medicamentos. Aguardando Deliberação do Recurso na 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 

(MESA)

 PL 2626/2003 Chico Alencar - PT/RJ 27/11/2003  Dispõe sobre a regulamentação e fiscalização do exercício profissional da 

Acupuntura. Denomina o "Acupunturista" e o "Acupuntor".

Tramitando em Conjunto   Apensado ao PL 

1549/2003

 PL 2284/2003 Nelson Marquezelli - 

PTB/SP

14/10/2003  Regula o exercício da Acupuntura.  Tramitando em Conjunto   Apensado ao PL 

1549/2003

 PL 1549/2003 Celso Russomanno - 

PP/SP

24/07/2003 isciplina o exercício profissional de Acupuntura e determina outras providências. Pronta para Pauta na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)



 PL 612/2003 Ricardo Izar - PTB/SP 02/04/2003  Modifica o art. 55 da 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, e dá outras providências. Autoriza a utilização das dependências da farmácia 

ou drogaria para prestação de serviços gratuitos tais como: medição de pressão arterial, 

osteoporose, nível de açúcar no sangue, limpeza de pele e aplicação de massagem facial e 

corporal.

Aguardando Apreciação pelo Senado 

Federal

PL 7446/2002 José Carlos Coutinho - 

PFL/RJ

10/12/2002  Estabelece a assistência farmacêutica no âmbito do SUS - Sistema Único de Saúde. Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

2099/1999

PL 5263/2001  Vanessa Grazziotin - 

PCdoB/AM

30/08/2001  Dispõe sobre a manifestação dos Conselhos Federais na criação de novos cursos de 

Medicina, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Psicologia e Direito.

Tramitando em Conjunto   Apensado ao PL 

3340/2000

 PL 4403/2001  Ivan Valente - PT/SP 29/03/2001  Dispõe sobre a autorização e o funcionamento de cursos superiores de Farmácia e/ou de 

Farmácia-Bioquímica e dá outras providências

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC)

PL 3324/2000 CPIMED 29/06/2000  Altera a Lei nº 5.991, de 19 de dezembro de 1973. Proíbe as farmácias e drogarias de 

venderem produtos que não estejam relacionados com a saúde; autorizando a 

comercialização de remedios diretamente entre o laboratório produtor e o usuário, 

através de serviço postal dos Correios.

Aguardando Designação de Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF)

PL 3060/2000 Darcísio Perondi - 

PMDB/RS

18/05/2000  Obriga que o número do lote seja impresso nas notas fiscais de venda de medicamentos. Tramitando em Conjunto   Apensado ao PL 

4398/1998

 PL 2099/1999 Zaire Rezende - 

PMDB/MG

24/11/1999  Dispõe sobre a assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Tramitando em Conjunto   Apensado ao PL 

3171/2000

 PL 2528/1996 Arnaldo Faria de Sá - 

PPB/SP

06/11/1996  Altera a Lei nº 5.157, de 21 de outubro de 1966, que "institui o Dia do Oficial de 

Farmácia".  Inclui o auxiliar e o técnico de farmácia na homenagem que é feita no dia 05 de 

setembro.

Aguardando Deliberação do Recurso na 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 

(MESA)

 PL 814/1995 ZE GERARDO - PSDB/CE 17/08/1995
 Proibe a venda de medicamentos em supermercados e estabelecimentos similares. Tramitando em Conjunto    Apensado ao PL 

576/1995


