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CRETARIA I/IUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO, no uso
dos lroderes que
são conferidos e,

erando o disposto na portaria no 3916/GlVl de 30 de or:tu3ro d,3
1g9B que
lece a PolÍtica Nacional de lVledi camentos e define as diretrizes.
as prioridades
responsabilidades da Assi stência Farmacêutica para c)s gestc,res federal,
ual e municipal do Srstema U nrco de Saúde (SUS);

CO SIDERANDO a Lei Federal no g 0BO, de '19 de setembro
<re 19911 que dispõe
sob
as condiçoes para promoção, proteção e recuperação

a

org

da saúde

a

Ção e o funcionamento dos serviços corresponden te e dá outras providências;

UU SIDERANDO a Resolução RDC no 84, de 1g de março de 20a2.Anvisa , que
esta elece critérios para a prescrição e dispensação de medicamentos genéricos;
CO

eT

IDERANDO a Resolução 449 de 24 de outubro de 2006 do rlcnselho Federal
de
cia que dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico na Conrissão de Farnrácra
pêutica;

tu

ID ERANDO

F

n
L^

ta

a Poftaria de no 1.s5s de 30 de julho de 2013 q:e clispõe sobre as
de financiamento e de execução do Componente Ba:isir;o cla Assistêncra

acêutica no âmbito do Sistema Unico

cJe

Saúde (SUS);

IDERANDO a Portaria no 1. de 2 de janeiro de 2015 erstabele,<;e a relacão
N
nal de lViedica mentos Essenciais - RENAN/E 2014 no âmbitc do {listemer unico
de
úde (SUS) por meio da atualização do elenco de medicar'rentos e Insrrrnos oa
Rela o Nacional de lVledicamentos Essenciais RENAI\4E 2012,
CC

IDERANDO a PORTARIA NO 3.047, DE 28 DE NoVEN{BIto DE 2019 que
a Relação Nacional de lMedicamentos Essenciais - Rename 2o2o no
am o do sistema unico de saúde (sus) por meio de atuaii:rarr)ão
do elenco de
med
entos e insumos da Relação Nacional de IVledicanrer-tos E:ssenciais
R
e 2018"',
CO

DERANDO a necessidade de qualificar os serviços de assistr)nci;a farmacêutica

ede utros que têm os medicamentos como seus insumos esser::ia, s

CON IDERANDO a necessidade de estabelecer normas relatirrar; ao I'ornec;imento
dos edicamentos e a necessidade de garantir maior seguranca iios
1:tofissi{lnais e
aos
cjentes quanto aos processos de prescrição e dispensaÇão dr: mecjicamentos:

face

IDERANDO a conrple><tclade para maneJar e melhorar o uE;if r.ios rriedic:rrnentos
muitiplicidade de aiternativas existente na atualidade;
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RESOI-VE
10 - criar a comissão
e de Edeia-GO

A

de Farmácia e Terapêutica da ser; relaria IViunicipal de

Art 2o - A comissão de Farmácia e Terapêutica será regida
nos terrrrros crersta portaria

Aft 3o - A Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria
fulrrnrcipal ,Je Saúde de
ia é uma instância colegiada, de caráter deliberativo, normativo
e consultir.ro que
te por Íinalidade estabelecer normas e procedimentos
relacionarjos a rnedicanrentos
ea
r a gestão em questÕes referentes a medicamentos
.eAp!"il'L.ILG

Art. 40

-

I-

DAS ATRÊts[JrÇCES

São atribuições da Comissão de Farmácias e TerapSut.ica da Secretaria

cipal de Saude de Edeia:

iVIu
t.

il

ilr

Estabelecer normas de prescrição e dispensação de medir;arrrentos;
Definir e selecionar os medicamentos essenciais, (;llat)orar e atualizar
periodicamente a relação municipal de medicamentos (:iINUh/]).
e avaliar
solicitaçoes de alteração nessa relação;
Estabelecer os criterios para requisição e fornecimento clr:; rneclicamentos
não
constante do elenco nacronal do componente Bás;,co da Assistência
Farmacêutica ou da RENA[/E vigente, fornecidos atri]v,ris rJe programas
específicos do tMunicÍpio;

Elaborar protocolos

IV

e

diretrizes terapêuiicas

terapêutrcas locais,
I=ornecer infornração sobre medtcamentos

para rcrtear as

praticas

e outras tecrr,riogras; a equipe cle
^^,")^.
SdUUC
Fomentar e parlicipar de atividades de educação continr:aria em terapêutica
dirigida a equipe de saúde;
Assessorar a Secretaria de Saúde e seus setores no clese,nvolvimento,
implantação e avaliação de programas que envolvelm clispensação de

VI

vil.

medicamentos.

Art. o - A Comissão de Farmácia e Terapêutica de Edeia é cirrn,oos;ta
de forma
multi isciplinar podendo ser integrada por servidores profissionilis de
saúde. sencjo
mini amente por farmacêuticos, médicos, odontologicos e enferrrreiros
Art.
q

uali

§10

-

os membros da comissão de Farmácia e Terapêutica 1:o,:lerã: integrá_la na

e de membros efetivos ou membros consultivos

s membros efetivcs compÕem a prená.a instância delibe-a1 va e

com

ão

§20

os

cola

membros

do parágrafo anterior, que

compÕem

ora da comissão, será instituído na primeira reunião da

r:o

r--rorm:itiva

rsurtivo

c1a

instância
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l

- Ficam designados os seguintes servidores da secretarra [viunici pral
de Saúde
compor a Comissão de Farm ácia e Terapêutica na quaiidaCe
der no nrínimo
membros efetivos, sendo que a primeira da lista exer-(lerá a fun
ção de

70

pa
4(

idente da Comissão:
ITE

\l Non'le
E la ne B at

des Le
Aline C ardoso il/larcrano
Eliana Lacerda Leite
Poll na Barros de Carvalho

i

I

il
Itl

IV

§1'

^a^
§l.d

tu] e n

I

Fnofíssão
Farmacêutico
[\/edico a
Odontol o a
Enfermeiro À

d

A comissão composta terá um mandato de 2 (dois) anos, a contar desta

ndo ser prorrogado por igual perÍodo
§2"

ciata.

Fica ciesignado como membro consultivo o(a) secretário {'a) Ce saude em
cio, tambem poderá ser desrgnado quando necessário, arl gLrm ptrofissional
da
especialista no tema em análise, para parecer técnico quanrlo a Comissão
de
cia e Terapêutica julgar necessário

§d

F
A?O

JU

de

A autonomia funcional se caracteriza pela independência enr estabeiecer r-jormas
erência sobre todas as atividades relacionadas a padronizaçr,;ro de rrredicaçÕes.
CAPíT{"JLO

Art

m Presidente,

lt-

m Secretário
rafo único

Ad
I

ll
Iil
IV
VI

vil.
Art

tl

- DA ORGANIXZAÇÃO

E F'[JhíC!Ci\,qfJ3E:fr,lTCI

- A CFT é constituída, administrativamente, por

l-

P

üI

- o secretário

será escolhido entre os membros rla comissão

- Compete ao Presidente.
Convocar e presidir as reunióes da CFT;
Assinar todos os documentos oficiais emitidos pela CFT;
Distribuir os documentos recebidos para análise e pare(:eL' aosi membros
da
CFT, conforme sua área de atuação,
Representar a cFT em assuntos pertinentes a sua área d,: aruaÇiio
Coordenar todas as atrvidades da CFT,
lndicar o seu substituto entre os membros da Comissão er:'t caso de ausância:
Distribuir tarefas para os membros cja Comissão.
ro

- Complete ao Secretário"

Secretariar todas as reuniÕes da CFT,
Redigir as atas das reunrôes:
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lVianter em dia
CFT;

e protocoladas as corespondências recebirjas e enviaders pela

Arquivar os documentos da CFT por 5 anos:
Auxiliar o Presidente nas tarefas administrativas.

IV

CAPíTULO

IE[

_ DAS [qEUNNOES

Art 11o - Os assuntos submetidos a apreciação da Comrs,,iã6
crer Farmácia e
Te pêutica serão relatados por um dos membros executores nas,
i-eunjcies, de acordo
a ordem do dia para discussão e votação
Pa

pia

grafo único

-

Das reuniÕes serão feitas atas, relatando os terrras proposiçoes,

amentos e conclusões

-

A.s reuniões da Comissão de Farmácia e Terapêutic:a serâ,o semr:strais.
§en o os membros convocados com um mÍnimo de 48 horas
cie anterceciênc;ia. Em
de caráter de urgência, os membros serão convocacjos a qu;llc1rer tempo.

Ai^t

12o

LO tV - DAS CONSTDERAÇÕES FINAIS

- Em um prazo de ate 60(sessenta) dlas a partir da publici,rçiio clr:sta poftaria a
Farmácia e Terapêutica deverá elaborar (;, ailresientar. gdt d
hom ogação da Secretária I\4unicipal de Saúde, a nova Rcllarr;ão ltlunicipal
de
tVled
mentos Essenciais (RENUIVIE) do l\flunicípio de Edeia.

Art.

3o

ão de

Co

Art
U

ela

40-A partir da data de publicação da RENUIVIE refenda nr: arligo anterior, a
ssão d e Farmácia e Terapêutica terá um prazo de ate g()(noventa) diars para
e apresentação no conselho I\4unicipal de saúdr,: clo seu regimento

inte

o.

Art.

50 - Considerando-se o relevante interesse publico relaiivo a Comissã6 cje
ácia e Terapêutica e tnerência das atribuiçoes dos membio: as artividades cto
or da saude, os membros da comissão não recebem nenl-r lma l'emul^reração
atividades desempenhadas na comissão de Farmácia e Ter"arêutica

Fa
SE TVI

pel

Art

eTe

- As resoluções e outros instrumentos deliberativos da Cr:mrssáo de Farrmácia
pêutica têm caráter normativo e devem ser publicadas, det:rois de homolo gadas

pelo

Secretario(a) de Saúde, e divulgadas nos serviços de saurle

Afr.

- Esta portaria entra em vrgor na data da sua publicação
Edeia

ffiurth Ap

Secretária

lVlu

os 26 dias do mê:r; ,:le laneiro de 2021
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cipal Saude
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