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 LEI Nº 2626/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

Institui o Programa Medicamento em Casa, 

com o objetivo de realizar a entrega a 

domicílio dos medicamentos às pessoas 

idosas, deficientes e/ou mobilidade 

reduzida, dentre outros.  

 

      O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, 

no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei:  

 

 Art. 1° Institui o Programa “Medicamento em Casa”, no Município de Parelhas, com 

o objetivo de encaminhar diretamente as residências das pessoas idosas, com deficiência 

ou mobilidade reduzida, portadoras de doenças crônicas, desde que usuários da Rede 

Municipal de Saúde, os medicamentos de uso contínuo que lhes foram prescritos em 

tratamento regular. 

 Art. 2º Fica o Poder Executivo responsável por entregar em domicílio os 

medicamentos de uso contínuo de que façam uso os pacientes acima referidos, salvo 

impossibilidade de acesso, podendo ser indicado pelo paciente outro endereço próximo a 

sua residência. 

 Art. 3º A periodicidade da entrega será preferencialmente mensal, resguardando-se, 

porém, a possibilidade de realização de entregas em prazos maiores ou menores, 

preservando-se sempre a continuidade do tratamento, e a devida observância ao prazo de 

validade do medicamento a ser utilizado. 

 Art. 4º O envio dos medicamentos obedecerá às prescrições médicas e será 

executado mediante o cadastramento do paciente junto à Secretaria Municipal de Saúde 
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 Parágrafo único – o cadastro referido neste artigo deverá ser atualizado anualmente, 

devendo o paciente renovar os seguintes documentos: 

a) Comprovante de residência; 

b) Cópia do documento de identidade; 

c) Receita médica emitida por profissional do Sistema Único de Saúde (SUS), contendo 

os nomes e as quantidades de medicamentos necessárias ao uso mensal. 

  

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 
Parelhas, 20 de setembro de 2021. 

 

 

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:gabinete@parelhas.rn.gov.br
mailto:municipioparelhas@gmail.com

