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 “Dispõe sobre a Comissão de Padronização de 
Medicamentos, Insumos Hospitalares, e Equipamentos 
Médicos – COPAME.“ 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de 
suas atribuições legais que são conferidas pelo artigo 69, inciso III da Lei Orgânica do 
Município de São Sebastião. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, avaliar e instituir 
procedimentos quanto à padronização de medicamentos, correlatos, materiais 
odontológicos, material médico hospitalar, equipamentos médicos e odontológicos da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 

D E C R E T A: 
 

Artigo 1º São objetivos da Comissão Permanente de Padronização de 
Medicamentos, Insumos Hospitalares e Equipamentos Médicos (COPAME) da 
Secretaria Municipal de Saúde avaliar e padronizar ou não as solicitações de 
medicamentos, correlatos, materiais odontológicos, material médico hospitalar, 
equipamentos médicos e odontológicos na Secretaria Municipal da Saúde, levando em 
consideração os critérios da eficiência, a relação custo/benefício, a comodidade 
posológica e outros fatores envolvidos no seu uso, devendo ser previamente pesquisados 
e estudados pelos solicitantes e ainda avaliar sob as condições de mercado (aquisição), 
a permanecia a substituição ou exclusão de medicamentos da lista padronizada. 
 

Artigo 2º Os membros designados para o COPAME (Comissão Permanente de 
Padronização de Medicamentos, Insumos Hospitalares e Equipamentos Médicos 
(COPAME)) desenvolverão seus trabalhos podendo solicitar o auxílio dos técnicos 
específicos da Secretaria Municipal da Saúde e da Secretária Municipal de 
Administração, por meio do Departamento de Suprimentos, os quais poderão ser 
convocados por esta comissão segundo a necessidade. 

 
Artigo 3º  É competência exclusiva da COPAME:  

 
I - Padronizar os medicamentos pelo princípio ativo, conforme a Denominação 

Comum Brasileira (DCB) ou na sua falta a Denominação Comum Internacional (DCI, e 
com valor terapêutico comprovado, excluindo-se sempre que possível as associações e 
seguindo o Padrão Descritivo de Medicamentos da Unidade Catalogadora do Catalogo 
de Materiais do Ministério da Saúde (UC/MS-CATMAT), 2011. 
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II - Padronizar as formas farmacêuticas, as apresentações e as dosagens, 
considerando: a comodidade para administração a pacientes, facilidade para cálculo de 
dose a ser administrada e facilidade de fracionamento ou multiplicação das doses;  

III - Padronizar materiais e equipamentos odontológicos e médicos hospitalares 
sempre pela descrição genérica e detalhada do item, resguardada a qualidade;  

IV - Assegurar a qualidade do medicamento, considerando o menor custo diário 
e total do tratamento, bem como a facilidade na aquisição, armazenamento, 
dispensação e controle do medicamento;  

V - Elaborar a lista de medicamentos, materiais e equipamentos médico-
hospitalares e odontológicos padronizados, divulgá-la, determinar seu uso como 
instrumento básico na rede Municipal de saúde;  

VI - Rever e atualizar periodicamente a lista de medicamentos, materiais e 
equipamentos médico-hospitalares e odontológicos padronizados;  

VII - Analisar a relação custo/benefício nos processos de analise para inclusão e 
exclusão de medicamentos, correlatos, insumos e equipamentos da padronização, 
visando a melhor relação para o município e munícipes;  

VIII - Estabelecer critérios para a inclusão e exclusão de medicamentos, 
correlatos, materiais e equipamentos médico-hospitalares e odontológicos 
padronizados;  

IX – Avaliar e estabelecer critérios para aquisição e dispensação de 
medicamentos e material médico hospitalar não padronizados;  

X - Auxiliar na fármaco vigilância dos medicamentos, juntamente com as áreas 
envolvidas, visando obter dados farmacológicos e clínicos relativos aos novos 
medicamentos e/ou agentes terapêuticos propostos para uso na Secretaria Municipal da 
Saúde;  

XI - Avaliar o impacto financeiro da inclusão ou exclusão de medicamentos, 
materiais e equipamentos nas despesas da Secretaria Municipal da Saúde;  

XII - Estabelecer o uso de Protocolos de Consenso Clínico para medicamentos e 
materiais de alto custo, quando necessário.  

 
Artigo 4º A COPAME será composta por profissionais das seguintes áreas: 

Medicina, Odontologia, Enfermagem, Serviço Social, Farmácia e Administração.  
 
Artigo 5º Os membros e o Presidente da COPAME, a exceção do membro da 

área administrativa, serão indicados pelo Secretário Municipal de Saúde, para um 
mandato de 02 (dois) anos, renováveis por mais 01 (um) período de 02 (dois) anos e, 01 
membro da área Administrativa, representante do Almoxarifado da Saúde, será 
indicado pelo Responsável pelo Almoxarifado da Saúde, nomeados por Decreto do 
Chefe do Poder Executivo.  
  

Artigo 6º Os membros participantes da COPAME farão jus ao recebimento da 
gratificação disposta no artigo 147 a Lei Complementar 146/2011. 
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Parágrafo único. A Presidência da Comissão caberá a um representante eleito 

pelos pares inclusos da COPAME e em regular atuação na Comissão.  
 
Artigo 7º A Comissão realizará reuniões fixas mensais, ou sempre que necessário 

através de convocação extraordinária contendo a data da reunião e a pauta.  
 
Parágrafo único. Será lavrada ata de toda reunião realizada, as atas serão 

arquivadas em pasta própria e disponibilizada sempre que houver necessidade à 
administração do Almoxarifado da Saúde e ou ao Secretário de Saúde, afim de que, os 
atos referentes a inclusão e ou exclusão de itens, devidamente justificados, sejam 
alterados nos sistemas informatizados sob responsabilidade do Almoxarifado da Saúde. 

 
Artigo 8º As solicitações de inclusão, exclusão e ou alteração da padronização 

de medicamentos, insumos, equipamentos ou materiais, deverão ser efetuadas através 
de impresso próprio, conforme modelo do Anexo I. 
 

Artigo 9º A COPAME definirá o prazo para a emissão de pareceres, seguindo 
critérios de prioridade e complexidade.  
 

Artigo 10º O parecer emitido pela COPAME será encaminhado à Direção Geral 
da Secretaria Municipal da Saúde sob a forma de Resolução COPAME, numerada e 
assinada pelos seus membros e a posterior ao Secretario Municipal da Saúde para 
homologação e publicação, assim como ao Almoxarifado da Saúde para ciência e 
providências.   

 
Artigo 11º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Artigo 12º Revogam-se as disposições em contrário.  

 
                                                                      São Sebastião,    19     de dezembro de 2012 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito  

 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra 

 
SESAU/acss 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Comissão de Padronização de Medicamentos, Insumos Hospitalares e 

Equipamentos Médicos – COPAME. 

 
SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 
TIPO: (   ) Inclusão  (   ) Exclusão      (   ) Alteração: concentração / apresentação      (   ) 
               Indicação terapêutica                            (   ) 

 
Nº ____/________. 

 
Campos a serem preenchidos pelo Médico/Farmacêutico/Chefe de Divisão. 

 

Unidade requisitante:  ________              __   data: __   /    /____         

Médico:                Especialidade:                     

Medicamento (referência):                  

Nome da Substância (genérico):                  

Dose:    Forma Farmacêutica:               

 

Justificativa:           

                    

                       

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                                                                 
 
                  Data: 

 
____________________________________ 

Assinatura e carimbo do Médico Responsável  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Comissão de Padronização de Medicamentos, Insumos Hospitalares e 

Equipamentos Médicos – COPAME. 

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 

1. Previsão de consumo para______ Pacientes/mês. 
 
Apresentação Quantidade Custo Unitário Custo Tratamento 

    
    
    
 

2. Reações Adversas:  
 
 

3. Contra indicações:  
 
 

4. Precauções:  
 
Ao Chefe de Divisão em       /       /         .    
 
Campos a serem preenchidos pela COPAME: 

 

Fabricante/Fornecedor: __________________________________________________ 

 

Preço de comercialização:________________________________________________ 

 

Origem: ( )nacional ( ) importado (país de origem)______________________________  

Similar padronizado e preço de compra:______________________________________  

 
Padronizar: (   )  sim  (   ) não Despadronizar:(    )  sim (  ) não  
  
 
À unidade requisitante, em___ /        /             . 
 
 
Assinatura:  
CARIMBO 


