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D E C R E T O 
Nº 8380/2021 

 
 

 “Regulamenta a prescrição de medicamentos no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, por 
profissionais médicos atuantes nas unidades de 
saúde municipais, nos níveis primário, secundário 
e terciário.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais; 

 
CONSIDERANDO o artigo 196 da Constituição Federal, que enfatiza que o direito à assistência em 

saúde deve respeitar a universalidade, integralidade e a igualdade;  

CONSIDERANDO o artigo 198 da Constituição Federal que indica que o Sistema Único de Saúde (SUS) 

é organizado de forma hierárquica, garantindo a assistência integral à saúde; 

CONSIDERANDO que o município de São Sebastião exerce a gestão plena, que envolve a 

responsabilidade pelo total das ações e de serviços de atenção à saúde no âmbito do SUS; 

CONSIDERANDO que além das unidades de saúde gerenciadas diretamento pelo município de São 

Sebastião, o município conta com aquelas geridas por entidades contradas e conveniadas, nos termos da Lei 8080/1990; 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, nos termos da Portaria de 

Consolidação nº 2, que dispõe o fortalecimento das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de 

Saúde; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal 7508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/199, em especial o 

Capítulo IV, Seção II, que trata da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e apresenta pressupostos 

para o acesso universal e igualitário à assistência farmacêuticado para dispor sobre a organização SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa; 

CONSIDERANDO a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) constantemente revista e 

atualizada no âmbito do município, contendo o rol de medicamentos padronizados voltados à atenção básica, respeitando o 

perfil epidemiológico da população local, no âmbito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica; 

CONSIDERANDO a discussão técnica promovida pela Comissão Permanente de Padronização de 

Medicamentos, Insumos Hospitalares e Equipamentos Médicos (COPAME), em suas atribuições previstas no Decreto 

Municipal 5495/2012; 
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CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a prescrição de medicamentos na rede pública de 

saúde no âmbito do município, pelos profissionais médicos, priorizando e limitando à extensa e atualizada Relação 

Municipal de Medicamentos (REMUME); 

 

      D E C R E T A 

 

Artigo 1º - A prescrição obrigatória dos medicamentos padronizados constantes na Relação Municipal 

de Medicamentos (REMUME), disponível junto a cada unidade pública de saúde – própria, conveniada ou 

contratada. 

§1º - Quando necessária, a prescrição de medicamentos não padronizados deverá ser acompanhada 

de relatório médico que afirme a imprescindibilidade do novo medicamento e da ineficácia do tratamento anterior 

com os medicamentos constantes na REMUME, juntando documentos médicos que evidenciem a não adequação ao 

tratamento de saúde. 

§2º - Os profissionais médicos atuantes nas unidades de saúde pública do município têm sua plena 

autonomia mantida para prescrição de medicamentos que visem, segundo a ampla e irrestrita conduta médica de 

cada profissional, o tratamento efetivo aos pacientes, sem prejuízo do disposto no art. 3º. 

 

Artigo 2º - Os valores relacionados à dispensação de medicamentos não padronizados ou não 

contemplados nos protocolos da assistência farmacêutica no âmbito municipal (REMUME), prescritos por médico da 

rede municipal de saúde (própria, conveniada ou contratada) poderão ser custeados pela instituição ao qual o 

mesmo esteja vinculado, devendo o paciente ser devidamente informado sobre a forma de disponibilização do 

medicamento. 

 

Artigo 3º - Os profissionais médicos da rede municipal de saúde (própria, conveniada ou contratada) 

poderão requerer a inclusão de novos medicamentos na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), de acordo 

com o preenchimento dos Formulários 1 e 2, conforme modelos anexos. 

§1º - É de responsabilidade da Comissão Permanente de Padronização de Medicamentos, Insumos 

Hospitalares e Equipamentos Médicos (COPAME) a análise minudente da solicitação de inclusão de medicamento, 

solicitada pelo profissional médico. 

§2º - Da análise feita pela COPAME deverá ser elaborada Resolução, deliberando ou não pela 

inclusão do medicamento na padronização, devendo, no caso de indeferimento do pedido, justificar e informar o 

profissional, concedendo prazo de até 30 (trinta) dias para nova manifestação; 
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§3º - Encerrado o prazo anterior e havendo novo pedido a ser apreciado, a COPAME se manifestará 

no mesmo prazo, de forma conclusiva; 

§4º - As deliberações finais da COPAME serão enviadas para homologação do Secretário da Saúde, 

com respectiva publicação.  

§5º - A padronização de medicamento deverá ser inserida na Relação Municipal de Medicamentos 

(REMUME) em até 06 (seis) meses a partir da publicação; 

 

Artigo 4º - Compete à Divisão de Assistência Farmacêutica e Gestão de Estoque os trâmites 

administrativos para aquisição do medicamento padronizados, preferencialmente visando a formalização de Ata de 

Registro de Preço por meio de Pregão (presencial ou eletrônico). 

 

Artigo 5º - A Secretaria de Saúde Municipal (SESAU) adotará as medidas legais e 

administrativas cabíveis - dentro do que preconiza o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, bem 

como dos Contratos, Convênios e demais instrumentos análogos firmados com instituições para 

operacionalização da atenção primária, secundária e terciária - para ressarcimento ao erário do custo de 

medicamento não padronizado, originário da prescrição da rede municipal de saúde e que esteja em 

desacordo com as normas e orientações que disciplinam os protocolos, ações e atividades do Sistema 

Único de Saúde, que venha a ser judicializado contra a Fazenda do município.  

Artigo 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

São Sebastião, 16 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 
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FORMULÁRIO 1 
SECRETARIA DA SAÚDE 

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 

1. Previsão de consumo para _________ pacientes/mês. 
 
Apresentação Quantidade Custo Unitário1 Custo Tratamento 

    
    

 
2. Reações Adversas: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3. Contra Indicações: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
4. Precauções: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
__________________________                   ________________________________ 
    Assinatura/Carimbo/CRM                           Unidade de Saúde Requisitante 
 
À  Divisão de Assistência Farmacêutica e Gestão de Estoque em: _____/_______/________. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELA COPAME 
Fabricante/Fornecedor: 
__________________________________________________________ 
Preço de comercialização: ___________ Origem: (   ) nacional   (    ) importado – País: 
________ 
Similar Padronizado no Município? (     ) sim   (    ) não    Se sim, preço de compra: 
___________ 
Padronizar?  (     ) sim   (    ) não      Despadronizar?  (     ) sim   (    ) não     
 
À Unidade de Saúde Requisitante em: ______/______/_________ 
_________________________ 
Assinatura Presidente COPAME 

                                                             
1 Valor refere-se ao “Estimado”, com base em pesquisas feitas em Banco de Preços Governamentais ou Órgãos da 
Administração Direta. 
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FORMULÁRIO 2 

SECRETARIA DA SAÚDE 
COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS  (COPAME) 
 

TIPO:  (    ) Inclusão     

(    ) Exclusão      

(    ) Concentração 

 

(    ) Alteração 
(    ) Indicação 

 

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO MÉDICO 

UNIDADE REQUISITANTE: _________________________ DATA: _____/_______/________ 

MÉDICO: __________________________________________________________________ 

ESPECIALIDADE: ____________________________________________________________ 

MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA: ______________________________________________ 

NOME DA SUBSTÂNCIA: ______________________________________________________ 

DOSE: ________________________      FORMA FARMACÊUTICA: ___________________ 

JUSTIFICATIVA: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

__________________________ 

Assinatura/Carimbo/CRM 


