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DECRETO Nº 4603/2018 

 
  REVOGA DECRETO 3554/2013 E DISPÕE 

SOBRE A COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA, NO 
ÂMBITO DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARANDAÍ, 
NORMATIZA ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o artigo 74 
da LOM, e; 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8080/90; 
CONSIDERANDO que a vida é um bem inalienável, garantido na Constituição 
Federal; 
Considerando que a saúde é um direito garantido na Constituição Federal através de 
Políticas Publicas de Humanização, redução de danos, Universalidade, Equidade, 
Integralidade; 
CONSIDERANDO que desde 1977 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
preconiza que os países procedam à criação de Comitês Científicos e estabeleçam 
uma lista básica de medicamentos para uso nos diversos níveis de atenção, dado 
que o volume cada vez maior de drogas disponíveis, a crescente complexidade da 
farmacoterapia, a maior sofisticação das técnicas de marketing pelas empresas 
farmacêuticas e os limitados recursos econômicos fazem com que a definição de 
lista com critérios de racionalidade seja uma tarefa primordial; 
CONSIDERANDO que de acordo com a Política Nacional de Medicamentos 

oficializada pela Portaria n° 3916 de 30 de outubro de 98, a Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME) deve ser a base para a organização de listas 
estaduais e municipais, visando o processo de descentralização da gestão, 
tornando-se, portanto, meio fundamental para orientar a prescrição, a dispensação e 
o abastecimento de medicamentos, particularmente no âmbito do Sistema Único de 
Saúde; 
CONSIDERANDO que, segundo a OMS: “medicamentos essenciais são aqueles 
que satisfazem as necessidades sanitárias da maioria da população e devem estar 
disponíveis com regularidade, em quantidades adequadas e em dosagens e formas 
farmacêuticas apropriadas”, infere-se que qualquer outro medicamento fora dessa 
lista não significa que não seja útil, mas simplesmente que em uma dada situação os 
medicamentos da lista são os mais necessários para os cuidados de saúde da 
população; 
CONSIDERANDO ainda, a responsabilidade discricionária do Gestor Municipal de 

Saúde, 
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DECRETA 
 

Art. 1º - Fica instituído a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), essencial ao 
Sistema Municipal de Assistência Farmacêutica do SUS - Municipal, que tem como 
principal objetivo selecionar a Relação Municipal dos Medicamentos Essenciais 
(REMUME), mantendo-a atualizada sempre que necessário. 
 
Art. 2º - São atribuições da Comissão de Farmácia e Terapêutica, dentro de um 

processo dinâmico, contínuo, multidisciplinar e participativo: 
I - Elaborar e atualizar periodicamente a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME, 
com discriminação dos medicamentos selecionados em grupos farmacológicos e listar os 
medicamentos dos demais componentes da Assistência Farmacêutica. 
II - Estabelecer os critérios de prioridade para orientar a área de aquisição de medicamentos; 
III - Manter constantes estudos referentes à atualização da Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais – REMUME e analisar periodicamente as estatísticas de morbidade e mortalidade com o 
objetivo de identificar as necessidades de alterações da REMUME. 
IV - Participar da Elaboração de normas para prescrição e uso dos medicamentos da Relação 
Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME. 
V -Elaborar um guia farmacoterapêutico a ser divulgado em todos os serviços do Setor Municipal de 
Saúde, com atualizações sempre que necessário, contendo informações relacionadas a indicações, 
contraindicações, duração do tratamento e doses dos medicamentos da Relação Municipal de 
Medicamentos Essenciais – REMUME. 
 VI - Colaborar na descrição técnica dos produtos farmacêuticos a serem adquiridos; 
VII -Promover a capacitação dos profissionais do Setor Municipal de Saúde para a utilização da 
Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME e protocolos de tratamento. 

VIII - Analisar o fornecimento de medicamento de demandas judiciais ou por 
recomendações do Ministério Público e Defensoria Pública ou qualquer outro 
equivalente; 
IX - Elaborar procedimentos que precedem a aquisição, em caráter excepcional, de 

medicamentos constantes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – 
REMUME no sentido de garantir eficácia e segurança desses produtos; 
X - Reunirem-se no mínimo a cada 2 (dois) meses, ou quando se fizer necessário, 
com a maioridade simples de seus membros (metade mais um); 
XI - Subordinar todos os pareceres, produtos e análises de documentos ao chefe do 
Setor Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde. 
 
Art. 3º - A elaboração da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais- 

REMUME terá como referência a última lista de medicamentos essenciais da OMS, 
a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), os protocolos de 
tratamento publicados pelo Ministério da Saúde e entidades científico-profissionais 
nacionais e internacionais e os diversos trabalhos da revisão da farmacoterapia 
baseada em evidência, publicados por instituições e centros de reconhecida 
competência e pela colaboração de médicos, farmacêuticos e demais profissionais 
de saúde com sua experiência prático-teórica. 
 
Art. 4º - São parâmetros da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais- REMUME. 
I - Seleção de medicamentos com eficácia comprovada e documentação consistente 
na literatura nacional e internacional; 
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II - Indicação em mais de uma doença; 
III - Disponibilidade no mercado nacional; 
IV - Considerações críticas quanto ao perfil de interação, segurança, relação 
benefício/risco, possibilidade de ampliar a adesão ao tratamento; 
V - Facilidade de administração, manuseio, comodidade posológica e condições de 
armazenagem e estabilidade; 
VI - Restrição, quando possível, da inclusão de fármacos de descoberta recente e 
insuficiente experiência clínica e/ou falta de reconhecimento da ANVISA, para os 
quais não foram definidas ainda a eficácia e efetividade por ensaios clínicos 
comparados efetuados mediante metodologia adequada; 
VII - As decisões devem ser baseadas em custo apenas após a segurança, eficácia 
e necessidades terapêuticas serem estabelecidas; 
VIII - A classificação da REMUME deve estabelecer a disponibilidade dos 
medicamentos nos vários componentes da Assistência Farmacêutica: básico, 
estratégico e especializado. 
 
Art. 5º - A Comissão de Farmácia e Terapêutica do Setor Municipal de Saúde de Carandaí será 
composta por dois profissionais de saúde de cada categoria a seguir, sendo um titular e um suplente. 
I - Médico Pediatra; 
II - Médico Ginecologista; 
III - Médico Clínico Geral; 
IV - Odontólogo; 
V - Enfermeiro; 
VI - Farmacêutico. 

 
Parágrafo Único - Poderão participar, quando identificada a necessidade, 

consultores nas áreas de terapêutica e farmacologia clínica a convite da Comissão 
e/ou do Gestor Municipal de Saúde. 
 
Art. 6º - A padronização de novos medicamentos para a REMUME ficam condicionadas à avaliação 
da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
Art. 7º - A solicitação de inclusão, exclusão ou substituição de qualquer 
medicamento, pelos profissionais de saúde da rede, bem como pelas empresas da 
indústria e comércio de medicamentos, será registrado através de formulário próprio 
e encaminhado à Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
 
Parágrafo Único - O retorno da análise feita pelos membros da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica - CFT ao profissional requisitante deve ser de 
responsabilidade do Coordenador da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
 
Art. 8º - A CFT está vinculada ao Setor Municipal de Saúde, sendo suas ações e decisões 
subordinadas ao chefe do Setor Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde. 

 
Art. 9º - Os membros que irão compor a Comissão de Farmácia e Terapêutica serão indicados pelo 
chefe do Setor Municipal de Saúde e serão nomeados por Portaria expedida pelo Poder Executivo e 
o Setor Municipal de Saúde. 
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Art 10° - Os membros que irão compor a Comissão de Farmácia e Terapêutica desenvolverão as 
suas atividades dentro de sua carga horária normal, sem receber remuneração adicional para esta 
atividade específica. 
  
Art. 11° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 15 de março de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira           Justino Martins Neto 
        Prefeito Municipal                         Superintendente Administrativo 
 
 
 
 
 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data.  Carandaí, 15 de março  de 
2018.____________  
Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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DECRETO Nº 4604/2018 

 
 

 
                                    RETIFICA O DECRETO Nº 3619/2014 

 
 
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o art. 84, 
IV, da Constituição Federal; art. 90, VII, Constituição do Estado e art. 73 e 74 da 
LOM; CONSIDERANDO, que o decreto nº 3619/2014 foi redigido com erro; 
CONSIDERANDO a solicitação da Superintendente Fabiana Francisca Rezende do 
Carmo; CONSIDERANDO que é dever da administração rever seus próprios atos 
quando eivados de vício;  
 

DECRETA 
 

Art. 1° - Onde se lê: aposentadoria voluntária, pela regra transitórias por tempo de 
contribuição, com proventos integrais contida no art. 6º, da Emenda Constitucional 
nº 41/2003, à servidora Maria Auxiliadora Pereira, matricula 248- CPF nº 
513.429.446-15, no cargo efetivo de Professor I, a partir de 01.05.2014. 
Leia-se:  aposentadoria voluntária, pela regra transitórias por tempo de contribuição, 
com proventos integrais contida no art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c 
art. 40 § 5º da CR/88, à servidora Maria Auxiliadora Pereira, matricula 248- CPF nº 
513.429.446-15, no cargo efetivo de Professor I, a partir de 01.05.2014 
 
Art. 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 01.05.2014. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves,15 de março de 2018. 
 
                                                         
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
                                                 Prefeito Municipal 
 
 
 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí,15 de março  de 
2018.______________Justino Martins Neto - Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 099/2018 
 

CONCEDE LICENÇA PARA ACOMPANHAR FAMILIAR 
 

 
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o art.84,IV, 
da Constituição Federal; art.90,VII, Constituição do Estado e art. 73 e 74 da LOM;  
CONSIDERANDO atestado médico expedido a favor da servidora; 
CONSIDERANDO requerimento da servidora, protocolado em 12.03.2018, 
protocolizado sob o nº 1072; 

 

 
RESOLVE 

 
 
Art. 1º - Conceder licença para acompanhar seu filho a servidora Lorena Souza 
Caldeira Brant, ocupante do cargo de Enfermeiro-PSF, no período de 13.03.2018 a 
11.04.2018. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 13.03.2018. 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 15 de março de 2018. 
 
 
 
                 
 
                                                Washington Luis Gravina Teixeira 
                                                     Prefeito Municipal                                  
 

 
 
 

Justino Martins Neto 
                                                Superintendente Administrativo 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí,15 de março de  
2018.______________Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 100/2018 
  

                                                             
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 

 
A Prefeitura Municipal de Carandaí, por seu Prefeito Municipal, Sr. Washington 

Luis Gravina Teixeira, no uso das faculdades que lhe confere  74, VI  da LOM; 
CONSIDERANDO atestado médico expedido a favor da servidora; 
CONSIDERANDO requerimento protocolado em 13.03.2018, protocolizado sob nº 

1120;  
 

RESOLVE 

 
 
Art. 1º - Conceder Licença para tratamento de saúde a servidora Luana Beatriz da 

Cruz Souza ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, no período de 
13.03.2018 a 27.03.2018. 
 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 13.03.2018. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 15 de março  de 2018. 
 

 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 

Justino Martins Neto 
                                                Superintendente Administrativo 
 
 
 

Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data.Carandaí,15 de março de 
2018._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 



 
 

 

        

EDIÇÃO Nº 093 – Quinta – Feira, 15 de Março de 2018                       Página 8 de 10 

EDIÇÃO Nº 093 – Quinta – Feira, 15 de Março de 2018 

PORTARIA Nº101/2018 

 
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74, 
VI da Lei Orgânica Municipal, e; 
CONSIDERANDO a manutenção do programa de vacinação de bovinos contra a 
brucelose; 
CONSIDERANDO que a Administração Municipal deverá manter um vacinador no 
cumprimento do programa; 
CONSIDERANDO que a Administração Municipal deverá por recomendação de 
pericia médica remanejar o servidor Divino Santana de Melo para realizar atividades 
que não exijam esforço físico; 
CONSIDERANDO que com essa decisão a Municipalidade estará economizando 
recursos, uma vez que não haverá necessidade de novas admissões, a teor do 
princípio da economicidade; 
 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Designar, interinamente e em caráter precário o servidor Divino Santana de 
Melo, ocupante do cargo de Oficial de Serviços, para enquanto houver demanda 
exercer as funções de vacinador de gado bovino contra a brucelose e conservação 
do Canil Municipal, a partir desta data. 
 
Parágrafo Único – O servidor ora designado não perceberá vantagens pecuniárias 

pelas funções assumidas. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 15 de março de 2018. 
 
 
 

Washington Luiz Gravina Teixeira                 Justino Martins Neto              
            Prefeito Municipal                                              Superintendente 

Administrativo 

 
Publicada no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data.  Carandaí, 15 de março de 2018. 
________________ Justino Martins Neto - Superintendente Administrativo.                                                                                                  
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Extrato do 1° Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços 052/2017 

Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratada: Coelho e Pinto Comercio e Serviços LTDA. 
Objeto: prorrogação do referido contrato até 15/09/2018 conforme Artigo 57 Inciso II 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
Vigência do Aditivo: 15/09/2018 
Data de Assinatura: 15/03/2018 
Signatários: Magali Batista Coimbra da Silva – Diretora Presidente (pela contratante) 
e Jorge Cupertino da Silva(pela contratada) 
  

Extrato do 1° Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços 053/2017 

Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratada: Jorge Augusto de Carvalho. 
Objeto: prorrogação do referido contrato até 15/09/2018 conforme Artigo 57 Inciso II 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
Vigência do Aditivo: 15/09/2018 
Data de Assinatura: 15/03/2018 
Signatários: Magali Batista Coimbra da Silva – Diretora Presidente (pela contratante) 
e Jorge Augusto de Carvalho (pela contratada) 
 
Extrato do 1° Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços 054/2017 

Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratada: Nayana Moreira Faria de Souza Me. 
Objeto: prorrogação do referido contrato até 15/09/2018 conforme Artigo 57 Inciso II 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
Vigência do Aditivo: 15/09/2018 
Data de Assinatura: 15/03/2018 
Signatários: Magali Batista Coimbra da Silva – Diretora Presidente (pela contratante) 
e Nayana Moreira Faria de Souza(pela contratada) 
 

 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação 
n° 022/2018 Modalidade Pregão 018/2018. O município de Carandaí no uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal n°8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal 10.520/02, com suas alterações posteriores, torna publico a publicação do 
Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 27/03/2018 às 09h00min, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de guincho (tipo 
plataforma), conforme especificações constantes do Termo de Referência do 
referido processo. Para retirar o Edital e informações: site www.carandai.mg.gov.br 

ou pelo email: licitação@carandai.mg.gov.br. Gustavo Franco dos Santos – 
Pregoeiro oficial. 
 
 
 

http://www.carandai.mg.gov.br/
mailto:licitação@carandai.mg.gov.br
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