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Projeto de Lei 

do Senado n° 

545, de 2018

Senador 

Guaracy Silveira 

(PSL/TO)

Dispõe sobre dispensação da prescrição de receita para medicamentos à base de 

substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em 

associação.

20/12/2018 - Secretaria de Apoio à 

Comissão de Assuntos Sociais

20/12/2018 - 

AGUARDANDO 

RECEBIMENTO DE 

EMENDAS

Projeto de Lei 

do Senado n° 

47, de 2018

Senador José 

Pimentel

Define como prática abusiva a oferta de desconto em medicamentos mediante 

cadastramento prévio do consumidor.

Caracteriza como abusivo condicionar a concessão de 

descontos em medicamentos ao prévio cadastramento do 

consumidor.

02/01/2019 - 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)

02/01/2019 - 

AGUARDANDO 

DESIGNAÇÃO DO 

RELATOR

Projeto de Lei 

do Senado n° 

372, de 2017

Senadora Kátia 

Abreu 

(MDB/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 20/12/2018 - Secretaria de Apoio à 

Comissão de Assuntos Econômicos

16/10/2018 - 

MATÉRIA COM A 

RELATORIA

Projeto de Lei 

do Senado n° 

34, de 2017

Senadora Rose 

de Freitas 

(MDB/ES)

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 permitir 

alterações nas embalagens e na composição de medicamentos, após o seu registro, sem 

autorização prévia da autoridade sanitária, nos casos que especifica.

Isenta as empresas farmacêuticas da necessidade de solicitar 

autorização para a realização de alterações pós-registro em 

seus produtos, nos casos de alterações decorrentes de 

inovações científicas, em sua composição, ou de 

modificações na embalagem.

Vanessa Grazziotin 20/12/2018 - Secretaria de Apoio à 

Comissão de Assuntos Sociais

23/03/2017 - 

MATÉRIA COM A 

RELATORIA

Projeto de Lei 

do Senado n° 

56, de 2017

Senadora Rose 

de Freitas 

(MDB/ES)

Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para liberar e autorizar o registro de 

medicamento estrangeiro destinado ao tratamento de doenças raras não havendo 

produto similar no país e devidamente prescrito por profissional de saúde.

Determina que será liberado e autorizado a entrada de 

medicamento estrangeiro no país desde que, prescrito por 

profissional de saúde, devidamente registrado, para 

tratamento de doenças raras e que seja legalizado e 

registrado no país de origem e não tenha produto similar no 

território nacional.

Vanessa Grazziotin 20/12/2018 - Secretaria de Apoio à 

Comissão de Assuntos Sociais

20/06/2018 - 

MATÉRIA COM A 

RELATORI

Projeto de Lei 

do Senado n° 

98, de 2017

Senadora Rose 

de Freitas 

(MDB/ES)

Senadora Rose de Freitas (MDB/ES) 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 28/12/2018 - 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)

28/12/2018 - 

AGUARDANDO 

DESIGNAÇÃO DO 

RELATOR

Projeto de Lei 

do Senado n° 

62, de 2011

Senadora 

Vanessa 

Grazziotin 

(PCdoB/AM)

Altera a Lei nº 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências.

Acrescenta parágrafo 4º ao artigo 15 da Lei nº 5.991, de 17 de 

dezembro de 1973 (Dispõe sobre o Controle Sanitário do 

Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos 

e Correlatos, e dá outras Providências), para determinar que 

as Unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde, que 

dispõem de farmácias, drogarias ou dispensários de 

medicamentos, mantenham profissional farmacêutico 

habilitado e inscrito nos respectivos Conselhos Regionais de 

Farmácia, em seus quadros.

À Câmara dos 

Deputados

22/10/2018 - Coordenação de Arquivo 27/06/2012 - 

REMETIDA À CÂMARA 

DOS DEPUTADOS

Projeto de Lei 

do Senado n° 

65, de 2000

Senador 

Ernandes 

Amorim 

(PPB/RO)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 6360, 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 determinar que os medicamentos em comprimidos e cápsulas e 

ampolas injetáveis sejam vendidos na exata quantidade necessária para atender à 

prescrição contida na receita aviada.

À Câmara dos 

Deputados

28/11/2007 - Secretaria de Arquivo 09/01/2007 - 

AGUARDANDO 

DECISÃO DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS
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