
 
 

 

 

 

Diário Oficial 
Edição Extra nº 1386– 432                              Sexta-feira, 30 de julho de 2021 Município de São Jerônimo 

 

   

  

Sumário:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

  Diário Oficial Eletrônico 
         WWW.SAOJERONIMO.RS.GOV.BR 

  Atos Oficiais do Município de São Jerônimo/RS 
 

Imprensa Oficial do 

Município de São Jerônimo 
Lei Municipal nº 3.390 de 02 de 

setembro de 2015 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e 

Administração 

 

Fábio Medeiros de Freitas 

Responsável Edição/Publicação  

 

Local/Administração/Redação/Impressão 
Rua: Cel. Soares de Carvalho, 558 
Centro - São Jerônimo/RS 

 

 

Telefone: 

Recepção  ...........................  (51) 3651-1744 

 

E-mail: domsj@saojeronimo.rs.gov.br 

 

 

 

 

 

  

 

 
Certificado Digital acesse 

https://www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial 

   

Seção 01 - ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO – Sem publicação. 

Seção 02 - ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO – Pág. 02 

 

Seção 03 - PUBLICIDADE DE CARÁTER INFORMATIVO/EDUCACIONAL – Sem publicação. 

 

mailto:domsj@saojeronimo.rs.gov.br


Diário Oficial do Município de São Jerônimo 

Sexta-feira, 30 de julho de 2021              Edição Extra nº 1386 – 432 

 

 

 

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial  2 

Lei Municipal nº 3968/2021 

 

Autoriza o Executivo Municipal a Criar a 

Farmácia Móvel para levar medicamentos 

e/ou assistência farmacêutica aos 

moradores do interior e da localidade do 

Porto do Conde no Município de São 

Jerônimo, na forma que indica, e dá outras 

providências. 

 

                        AMARO JERÔNIMO VANTI DE AZEVEDO, Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, FAÇO SABER, em 

cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo 7º da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara de Vereadores aprovou eu promulgo a seguinte Lei: 

 

Art.1º. Fica criada a Farmácia Móvel que consistirá em um veículo automotor 

adaptado destinado à dispensação de medicamentos e /ou assistência 

farmacêutica para os moradores do interior do Município de São Jerônimo e da 

localidade denominada Porto do Conde, na sede da cidade, objetivando 

facilitar o acesso destes pacientes aos medicamentos e/ou orientação e 

assistência farmacêutica, devido à dificuldade de locomoção pelos mais 

diversos motivos.                        

 

Parágrafo Único. A Farmácia Móvel contará com estrutura, gestão e 

finalidades estabelecidas nesta Lei, com prazo de duração indeterminado. 

 

Art. 2º. A Farmácia Unidade Móvel criada por esta Lei ficará 

administrativamente à cargo da Secretaria Municipal de Saúde. 

  

Art. 3º. A Farmácia Móvel atenderá alguns dos princípios da Política Nacional 

de Medicamentos, tais como a promoção do uso racional de medicamentos, a 

otimização da logística do setor público e o desenvolvimento de iniciativas 

para melhorar o acesso aos medicamentos. 

 

Art. 4º. Os medicamentos que serão distribuídos e dispensados na Farmácia 

Móvel aos pacientes e moradores do interior do município serão os mesmos 

medicamentos da listagem da farmácia do SUS da sede do ente público 

municipal.  

 

Art. 5º. Tem direito de retirar medicamento(s) na farmácia móvel do 

município, quem residir no interior do município de São Jerônimo ou na 

localidade do “Porto do Conde” e possuir receituário médico do SUS, emitido 

por profissional da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

Art. 6º. A Farmácia Móvel deverá deslocar-se até as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) do interior do Município e da localidade Porto do Conde e 

prestará atendimento e/ou retirada de medicamentos aos pacientes nestes locais 

e no horário de funcionamento a ser estabelecido pelo ente público municipal, 

através da secretaria competente.  

 

Art. 7º. O Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

deverá criar um cronograma mensal com as datas e os postos de atendimento 

(UBS) em que a Farmácia Móvel estará localizada para que o paciente do 

interior do Município e da localidade do Porto do Conde  possa se organizar 

para fazer a retirada mensal do seu medicamento e/ou orienta-se com o 

farmacêutico responsável.  

 

Art. 8º. O cronograma mensal com as datas e locais de atendimento da 

Farmácia Móvel deverão, obrigatoriamente, serem divulgados no final de cada 

mês, cabendo o ente público fazer a postagem do cronograma do mês seguinte, 

em suas páginas oficiais com divulgação, inclusive na internet, como facebook 

e site oficial do município, bem como nas Unidades Básico de Saúde, afixando 

o cronograma mensal das datas de distribuição e/ou atendimento farmacêutico 

em local visível aos pacientes nas UBS.  

 

Art.9º. O Poder Executivo definirá se a Farmácia Móvel apenas dispensará os 

medicamentos da listagem da farmácia sede do SUS aos pacientes e moradores 

do interior do município e da localidade do Porto do Conde ou, também, 

prestará aos mesmos, atendimento e orientação farmacêutica, entre outras 

medidas a serem tomadas na forma desta lei, respeitando a dotação 

orçamentária. 

 

Art. 10º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no 

prazo de noventa dias (90), contados da data de sua publicação, podendo firmar 

parcerias com entidades públicas e privadas, objetivando a concessão dos 

objetivos previstos neste diploma legal. 

 

Art. 11º. Esta Lei entrará em vigor na data de publicação, com seus efeitos a 

partir de janeiro de 2022.  

 

                        São Jerônimo, 30 de julho de 2021. 

Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo 

Presidente 
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