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“Dispõe sobre a regulamentação da Lei 2157/2011 
de 19/10/2011”. 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e considerando os termos, da Lei n° 
2157/2011 e o Padrão Descritivo de Medicamentos da Unidade Catalogadora do 
Catálogo de Materiais do Ministério da Saúde (UC/MS-CATMAT) 2011, que 
regulamenta a descrição padronizada de medicamentos e produtos para a saúde. 
 

D E C R E T A: 
 

Artigo 1º Caberá a Comissão Permanente de Padronização de 
Medicamentos, Insumos Hospitalares e Equipamentos Médicos – COPAME, o 
fornecimento da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME, 
aprovada pelo Secretário da Saúde, atualizada à municipalidade, representada pelo 
Almoxarifado da Saúde para que este promova a Lista de Medicamentos existentes nos 
estoques, afim de, suprir os requisitos da Lei 2157/2011. 

Artigo 2º O Almoxarifado da Saúde será encarregado de preparar e 
manter lista atualizada contendo os medicamentos pertencentes à REMUME, assim 
como os que estiverem em falta nos estoques e o motivo da ausência destas medicações 
e a previsão de regularização desta situação. 

Artigo 3º As alterações da REMUME deverão ser oficiadas ao 
Almoxarifado da Saúde, para que este promova as adequações necessárias à 
manutenção das informações contidas no site da Prefeitura Municipal, no tocante a 
medicamentos. 

Artigo 4º O site oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião disporá 
de link de acesso a Lista REMUME e a Lista de Medicamentos em Falta; 

Artigo 5º Tão logo o medicamento em falta se torne presente nos 
estoques, a lista de Medicamentos em Falta deverá ser atualizada, visando à correta 
informação aos munícipes sobre a condição de fornecimento dos medicamentos que 
fazem uso. 
 

Artigo 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Artigo 7º 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 


