CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CISNORDESTE
ATA DE REUNIÃO
Data

28/05/2019

Local

AMUNESC - JOINVILLE

Participantes

Pauta












Horário de Início

13:30

Horário de Término

16:00

Márcia R. Ebert – CisNordeste
Adriana Vasel Reinke – SMS Massaranduba
Patrícia M. R Costa – SMS Araquari
Paulo Roberto Miranda – SMS Jaraguá do Sul
Janaina Duarte Baumer – SMS Joinville
Scheila Pastuchaki – SMS Itapoá
Luciane J. – SMS Guaramirim
Danilo Alessi – SMS Balneário Barra do Sul
Natália V. Machado – SMS Schroeder
Susane M. Gomes – SMS Rio Negrinho

1. Dúvidas sobre o último pregão (itens que não foram incluídos na IRP e
como solicitar a inclusão junto ao jurídico)
2. Distribuição dos recursos da multa da Soma (em medicamentos)
3. Protocolos clínicos existentes nos municípios
4. Capacitações
5. Atrasos dos medicamentos judiciais do Estado
6. Possível penalização dos fornecedores com a criação de uma comissão
de penalização para avaliar o atraso dos fornecedores
7. Redução de prazos de entrega dos medicamentos de 10 dias para 5 dias
no próximo pregão
8. Como proceder em casos de prorrogação de edital para que os
municípios não fiquem sem saldo de medicamentos
9. Outros assuntos

1. Dúvidas sobre o último Pregão (itens que não foram incluídos na IRP e como solicitar
a inclusão junto ao jurídico
Balneário Barra do Sul encaminhará a demanda para a assessoria jurídica do consórcio
e trará na próxima reunião a resposta do jurídico.
2. Distribuição dos recursos da multa da Soma (em medicamentos)
Os municípios deverão preencher com o quantitativo de medicamentos a tabela
encaminhada pela Ana Jansen. Utilizar o valor da última tabela do excel. Encaminhar
por e mail até o dia 30/05/19.
3. Protocolos clínicos existentes nos municípios
Joinville apresentou 2 protocolos. O município de Jaraguá do Sul se disponibilizou a
compartilhar o protocolo de dispensação de glicosímetro, protocolo de dispensação de
carrinho de emergência e protocolo da CAF. Os interessados deverão solicitar por email
para o seguinte endereço: saude.farmacia@jaraguadosul.sc.gov.br
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4. Capacitações
Foi sugerido fazer uma capacitação sobre gestão de farmácia, conforme já foi discutido
nas reuniões dos dias 21/08/18 e 18/09/18
5. Atrasos dos medicamentos judiciais do Estado
Ficou acordado em elaborar um ofício relatando as dificuldades que os municípios vem
enfrentando com a logística da entrega dos medicamentos judiciais. Este ofício será
elaborado com a junção dos relatos dos municípios e será encaminhado para câmara
técnica da CIB. 1 semana antes da próxima reunião da CAF cada município deverá
mandar para o e mail da Ana Jansen um relato das dificuldades enfrentadas.
6. Possível penalização dos fornecedores com a criação de uma comissão de penalização
para avaliar os atrasos dos fornecedores
Será formada uma comissão para analisar a situação dos fornecedores referentes aos
atrasos na entrega dos medicamentos. Essa comissão será formada pelo farmacêutico
Paulo representante da SMS de Jaraguá do Sul, por um representante da assessoria
jurídica de Joinville- Adriano e pelo Guilherme, advogado do Cisnordeste.
7. Redução de prazos de entrega de 10 dias para 5 dias no próximo Pregão
Esse assunto ficará a ser discutido nas próximas reuniões, mais próxima ao dia do
próximo pregão.
8. Como proceder em casos de prorrogação de Edital para que os municípios não fiquem
sem saldo de medicamentos
Esse assunto não foi discutido pois não acontecerá novamente a prorrogação de edital,
o que aconteceu no último pregão foi um fato isolado.
9. Outros Assuntos
9.1 Foi sugerido discutir antecipadamente o edital do próximo pregão uns 2 meses
antes de lançar o pregão.
9.2 Foi sugerido deixar o IRP pronto uns 2 meses antes do próximo pregão.
9.3 Foi sugerido fazer uma reunião específica para discutir o próximo edital.

