
DECRETO Nº 1707, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2007.

Institui  a  Comissão  de  Análise  de  Processos  de  
Solicitação de Medicamentos - CAPSM e a Comissão 
Especial de Farmacologia e Terapêutica - CEFT.

MARINO JOSE FRANZ, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 
Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e;

Considerando:
- A Lei Orgânica da Saúde Lei nº. 8.080 de 19.09.90, que dispõe sobre as condições para 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, e dá outras providências;

- A Lei nº. 5.991 de 17.12.1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências;

- A Lei nº. 6.360 de 23.09.1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam 
sujeitos  os  medicamentos,  drogas,  os  insumos  farmacêuticos  e  correlatos,  cosméticos, 
saneantes e outros produtos, e dá outras providências;

-  A Lei  9.787  de  10.02.1999  que  dispõe  sobre  a  Vigilância  Sanitária,  estabelece  o 
medicamento  genérico,  dispõe  sobre  utilização  de  nomes  genéricos  em  produtos 
farmacêuticos e dá outras providências;

- A Resolução do CFM nº. 1.246 de 08.01.1988 que dispõe sobre o Código de Ética 
Médica;

-  A Política  Nacional  de Medicamentos  (Portaria  GM nº.  3.916 de 15.12.1998),  que 
estabelece as diretrizes, prioridades e responsabilidades da Assistência Farmacêutica em cada 
esfera do Governo;

- A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (RES/CNS nº. 338 de 06.05.2004) 
que  em seu  artigo  2º  dispõe  que  “a  Política  Nacional  de  Assistência  Farmacêutica  deve 
englobar  os  seguintes  eixos  estratégicos”,  inciso  XIII  “promoção  do  uso  racional  de 
medicamentos,  por  intermédio  de  ações  que  disciplinem a  prescrição,  a  dispensação  e  o 
consumo”;

- A instrução Normativa do nº 09, de 25/07/2007 do Controle Interno Municipal;
-A Política de Saúde implementada no Município de Lucas do Rio Verde-MT
- A necessidade de instituir  a  Comissão de Análise  dos  Processos de Solicitação de 

medicamentos, bem como a Comissão Especial de Farmacologia e Terapêutica;
- A necessidade de disciplinar a aquisição e dispensação de medicamentos não inclusos 

nos protocolos clínicos do Ministério da Saúde e Legislação Estadual, no âmbito do Município 
de Lucas do Rio Verde,  vez que nem todos os medicamentos  produzidos pela indústria  e 
insumos farmacêuticos estão incluídos nos referidos protocolos;

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
Da Comissão Especial de Farmacologia e Terapêutica

Art. 1º Fica instituída a Comissão Especial de Farmacologia e Terapêutica – CEFT com 
atribuição de elaborar o elenco de medicamentos especiais, não inclusos nos protocolos clínicos 



do  Ministério  da  Saúde  e  Legislação  Estadual,  bem  como  o  regulamento  para  aquisição  e 
dispensação de medicamentos especiais, no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde.

§ 1º A CEFT deverá elaborar o elenco de medicamentos e o regulamento de que tratar o 
caput do artigo 1º, no prazo de até 30 (trinta) dias,  ad referendum do Secretário Municipal de 
Saúde.

§  2º No  processo  de  seleção  de  medicamentos  que  irão  compor  o  elenco  de 
medicamentos  especiais,  deverá  ser  observada  a  eficácia  e  a  segurança  dos  medicamentos 
necessários ao atendimento da população de Lucas do Rio Verde, com a finalidade de garantir a 
terapêutica medicamentosa de qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde.

§ 3º  A CEFT será formada por profissionais qualificados do quadro efetivo de pessoal do 
Município, dentre eles, um(a) médico(a), um(a) farmacêutico(a), um(a) assistente social, sendo 
nomeados através de Portaria do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO II
Da Comissão de Análise de Processos de Solicitação de Medicamentos

Art.  2º Fica  instituída  a  Comissão  de  Análise  de  Processos  de  Solicitação  de 
Medicamentos – CAPSM, cuja finalidade será de emitir parecer conclusivo sobre a aquisição e 
dispensação dos medicamentos prescritos e não inclusos nos protocolos clínicos do Ministério da 
Saúde e Legislação Estadual, em caráter excepcional no âmbito do Setor de Saúde do município 
de Lucas do Rio Verde.

§ 1º A CAPSM se reunirá a cada 15 (quinze) dias, ou conforme a necessidade de casos 
urgentes,  para  deliberação  e  análise  dos  pedidos  de  medicamentos  prescritos  em  caráter 
excepcional na esfera municipal.

§ 2º A CAPSM será composta por profissionais do quadro efetivo deste município, dentre 
eles, um(a) médico(a), um(a) farmacêutico(a), um(a) assistente social e um(a) enfermeiro(a), que 
serão nomeados por Portaria do Prefeito Municipal.

Art. 3º A CAPSM, quando solicitada, apresentará parecer técnico aos órgãos públicos 
institucionais,  como:  Ministério  Público,  Procuradoria  Geral  do  Estado,  Defensoria  Pública, 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  Poder  Judiciário,  Poder  Legislativo,  ou  outra  instituição 
legalmente constituída, quanto às demandas relacionadas ao uso de medicamentos dispensados 
em caráter excepcional que tramitem naqueles órgãos.

Art. 4º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º  Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 07 de novembro de 2007.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

Paulo César Angeli
Secretário Municipal da Saúde

Registre-se e publique-se


