
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ - GOIÁS           Lei nº 4.177 de 08 de Abril de 2020.

www.jatai.go.leg.br Ano 1 | Nº 19 | Vigência: 21/05/2020 Pág: 1

OFÍCIOS

OFÍCIO Nº 27/2020

Senhora Presidente,
A par de meus respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente
para encaminhar a vossa senhoria as sugestões práticas advindas
do resultado dos trabalhos realizados pela Comissão Parlamentar
de Inquérito instalada nesta Câmara Municipal, apresentadas em
plenário  no  último  dia  12/05/2020,  que  visam  a  melhoria  no
sistema de atendimento à saúde pública no município de Jataí, a
saber:
1. Promoção de estudo para criação de consórcio municipal
de saúde com municípios vizinhos ou integrantes da região, sendo
uma opção de
apoio e fortalecimento da cooperação intergovernamental, visando
ao  desenvolvimento  de  ações  conjuntas  e  de  objetivos  de
interesses comuns, para melhoria da eficiência da prestação dos
serviços  públicos  e  operacionalização  da  Rede  de  Atenção  à
Saúde, nos termos do art.  10 da Lei  Federai  n° 8.080/90 e do
anexo (diretrizes para organização da Rede de Atenção à Saúde
no âmbito do SUS) e Portaria GM/MS 4.279/2010;
Sendo  só  para  o  momento,  reitero  os  mais  sinceros  votos  de
consideração e apreço.
 

Câmara Municipal de Jataí, 19 de maio de 2020.

Kátia Carvalho
Presidente da Câmara Municipal de Jataí

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6075

OFÍCIO Nº 26/2020

Senhor Controlador,
A par de meus respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente
para encaminhar a vossa senhoria as sugestões práticas advindas
do resultado dos trabalhos realizados pela Comissão Parlamentar
de Inquérito instalada nesta Câmara Municipal, apresentadas em
plenário  no  último  dia  12/05/2020,  que  visam  a  melhoria  no
sistema de atendimento à saúde pública no município de Jataí, a
saber:
1. Adoção de providências direcionadas à atuação mais efetiva no
FMS  do  município  conforme  suas  competências,  realizando
auditorias  internas,  apoiando  o  controle  externo,  instaurando
tomada de contas e verificando os processos administrativos de
contratação (licitação, dispensa ou inexigibilidade) e respectivos
contratos,  tanto do ponto de vista  estritamente legal  quanto do
ponto de vista da qualidade da gestão e da fiscalização.
Sendo  só  para  o  momento,  reitero  os  mais  sinceros  votos  de
consideração e apreço.
 

Câmara Municipal de Jataí, 19 de maio de 2020.

Kátia Carvalho
Presidente da Câmara Municipal de Jataí

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6074

OFÍCIO Nº 25/2020

Senhor Secretário,
A par de meus respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente
para encaminhar a vossa senhoria as sugestões práticas advindas
do resultado dos trabalhos realizados pela Comissão Parlamentar

de Inquérito instalada nesta Câmara Municipal, apresentadas em
plenário  no  último  dia  12/05/2020,  que  visam  a  melhoria  no
sistema de atendimento à saúde pública no município de Jataí, a
saber:
1.  Demonstrar  o  adequado  planejamento  para  a  aquisição  de
medicamentos,  observando  todo  o  Ciclo  da  Assistência
Farmacêutica descrito no Manual de Assistência Farmacêutica na
Atenção Básica,  do Ministério  da Saúde,  contendo previsão da
real demanda por medicamentos e de escolha dos medicamentos
a serem licitados;
2. Promover a elaboração e utilização da Relação Municipal de
Medicamentos  Essenciais  -  REMUME,  nos  moldes  do
preconizado no Manual de Assistência Farmacêutica na Atenção
Básica do Ministério da Saúde, como diretriz para aquisição de
produtos farmacêuticos, prescrição e dispensa em todos
os serviços de saúde e instrumento para as ações de saúde que
envolvam  terapêutica  com  a  utilização  de  fármacos
indispensáveis,  elaborada  por  Comissão  interdisciplinar  com
representantes da Secretaria Municipal de Saúde e profissionais
médicos, enfermeiros, farmacêuticos etc.;
3.  Demonstrar  a  efetiva  utilização  e  expansão  do  Sistema
Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS) para
todas as unidades de saúde, bem como capacitar os profissionais
e  colaboradores  quanto  às  funcionalidades  do  Sistema,
qualificando  a  gestão  da  Assistência  Farmacêutica  na  esfera
municipal do SUS e contribuindo para a ampliação do acesso aos
medicamentos e da atenção à saúde prestada à população;
 

Câmara Municipal de Jataí, 19 de maio de 2020.

Kátia Carvalho
Presidente da Câmara Municipal de Jataí

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6073

OFÍCIO Nº 24/2020

Excelentíssimo Prefeito,
A par de meus respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente
para  encaminhar  a  vossa  excelência  as  sugestões  práticas
advindas  do  resultado  dos  trabalhos  realizados  pela  Comissão
Parlamentar  de  Inquérito  instalada  nesta  Câmara  Municipal,
apresentadas em plenário no último dia 12/05/2020, que visam a
melhoria no sistema de atendimento à saúde pública no município
de Jataí, a saber:
1.  Comprovar  o  estabelecimento  de  procedimento  operacional
padrão  (POP)  instituindo  a  segregação  de  funções,  com  a
consequente distribuição de responsabilidades, no que tange às
funções  de  atestar  nota  fiscal,  proceder  a  entrada  e  saída  de
materiais, liquidar a despesa e efetuar o pagamento;
2. Utilizar o Banco de Preços em Saúde (BPS) como referencial
de  preços  de  mercado  na  aquisição  de  medicamentos,  em
detrimento da tabela da Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED), uma vez que os preços da CMED são
referenciais  máximos  que  a  lei  permite  a  um  fabricante  de
medicamento vender o seu produto, o que não se confunde com
os preços praticados no mercado;
3. Comprovar a aplicação do valor mínimo de R$ 2,36 (dois reais
e  trinta  e  seis  centavos)  por  habitante/ano,  de  seu  próprio
orçamento,  para  financiar  a  aquisição  dos  medicamentos  e
insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no
âmbito da esfera municipal  do Sistema Único de Saúde (SUS),
nos termos da Portaria MS n° 1.555/13;
4.  Determinar  às  Sras.  Luciana  Oliveira  Bento,  farmacêutica
responsável  pela Policlínica e Sra. Ana Cristina Carvalho Vieira
Machado,  farmacêutica  responsável  pela  UBS  James  Phillip
Minelli, que estabeleçam na unidade sob sua responsabilidade um

CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ – Praça da Bandeira, 96 – Centro – Jataí - GO

http://www.jatai.go.leg.br/doc/6075
http://www.jatai.go.leg.br/doc/6073
http://www.jatai.go.leg.br/doc/6074


DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ - GOIÁS           Lei nº 4.177 de 08 de Abril de 2020.

www.jatai.go.leg.br Ano 1 | Nº 19 | Vigência: 21/05/2020 Pág: 2

controle  efetivo  de  todos  os  medicamentos  em  estoque,  bem
como que utilizem corretamente o sistema HÓRUS, e expandam a
sua utilização  para  todas  as  unidades  de  saúde do  município.
Sendo  só  para  o  momento,  reitero  os  mais  sinceros  votos  de
consideração e apreço.
 

Câmara Municipal de Jataí, 19 de maio de 2020.

Kátia Carvalho
Presidente da Câmara Municipal de Jataí

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6072
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