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INCLUSÃO EXCLUSÃO SUBSTITUIÇÃO 
 
 
1-Nome genérico do medicamento: 2- Nomes comerciais: 
3-Designar as formas farma cêuticas que você deseja que 
sejam incluídas 
/excluídas: 
 
Comprimidos      Cápsula         Ampola              Susp. Oral 
 
Solução Oral       Pomada          Creme       Supositório 
 
 
4-Indicações terapêuticassugeridas: 
 
 
 
 
Classe terapêutica (verificar ATC): 
 
 
 
5-Em caso de inclusão indique: 
 
Dosep/Adulto: Dose Pediátrica: Duração do tratamento: 
 
6-
Razõesterapêuticasparaainclusão,exclusãoousubstituiçãodomedic
amento proposto: 
 
Obs. No caso de existirem na REMUME alternativas para a mesma 
indicação terapêutica, justifique as vantagens da substituição. 
 
7-Indique as contra-indicações, precauções e toxicidade relacionadas 
com o uso do medicamento: 
 
 
8-Em caso de exclusão indique que outros medicamentos existentes 
na REMUME podem substituí-lo e,em caso de inclusão,que 
outros medicamentos poderá substituir o que está sendo 
proposto e por qual motivo: 
 
 
9-Listar e enviar cópias de três estudos conforme a melhor 
evidência científica disponível que fundamente a 
eficácia/efetividade do fármaco. 
a- 
 
 
(Autor principal, título do artigo, revista, vol. e pág., ano) 
 
b- 
 
 
(Autor principal, título do artigo, revista, vol. e pág., ano) 
 
c - 
 
 
(Autor principal, título do artigo, revista, vol. e pág., ano) 
 
10-Indique a que nível será utilizado este medicamento: 
 
Unidade Básica Ambulatório de Especial 
 
Centro de Refer. Hospital P                  Socorro/PA 
 
Hosp.Dia Outro 
 
11- Outras informações: 
O medicamento proposto pertence à 14ª ultima Lista da 
OMS?http://www.who.int/medicines/organization/par/formulary.shtml SIM NÃO 
O medicamento está disponível no mercado nacional? 
(ANVISA:
 http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/banco_med.htm,AbcFar
ma  ou Kairos, Consulta Remédios: 
http://www.consultaremedios.com.br) SIMNÃO 
 
 

Esta incluído na lista da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais)?http://www.opas.org.br/medicamentos/index.cfm?ent=1&carr
egar=1SIM NÃO 
Está registrado sob a forma 
GENÉRICO?http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/banco_med.htmSIM
 NÃO 
Existe mais de um produtor do medicamento?(site anterior)  SIM NÃO 
Quais?________________________________________________________________ 
Custo diário médio do tratamento(comparado) ABCFarma / 
Consulta de Remédios 
http://www.consultaremedios.com.br/Custo:_______________ R$/Dia 
 
 
12—Apoio à pesquisa de estudos de evidência clínica: 
 
CEBRIM – Centro Brasileiro de Informação Sobre 
Medicamentohttp://www.cff.org.br/pagina.php?id=3&menu=3&titulo=Cebri
mouhttp://www.cff.org.br/cebrim/usuario/; 
Cochranehttp://www.cochrane.org/ 
Bandolier–Evidence-basedhealthcarehttp://www.ebandolier.com/ 
Australian Prescriberhttp://www.australianprescriber.com/ 
Trip Databasehttp://www.tripdatabase.com/index2.cfm 
Therapeutics Initiative-Evidence-based Drug Therapy :http://www.ti.ubc.ca/ 
Netting the Evidencehttp://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/netting/net.html 
Evidence Based Medicine
 (EBM)http://www.infodoctor.org/rafabravo/mbe.htm 
 
 
Consensos nacionais ou internacionais NIH (National Institute of Health-
EUA)http://www.guidelines.gov/index.asp / 
http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/index.htme Diretrizes da Associação 
Médica Brasileira http://amb.connectmed.com.br/site/index.php3 
 
13- Outras fontes de informação: 
 
BNF 44ed. Setembro 2002: http://www.bnf.org/Medline: 
http://www.ncbi.nih.gov/pubmedFDA: http://www.fda.gov/ 
MedscapeDrugInfo :http://www.medscape.com/ 
 
Solicitante:   Cargo:  Instituição: 
  Fone de contato:    
 
OBS: Apenas serão analisadas as propostas preenchidas integralmente e 
com dados 
Suficientes para análise.Cada ficha de vê corresponder                           
a apenas um produto (princípio ativo). Nos casos de propostas de 
substituição, referir claramente o produto que se pretende ver 
substituído. 
 
SOLICITAÇÃO 
( )Deferida ( )Indeferida  
 
Assinaturas dos Membros da CFT: 
 
Justificativa da decisão: 

 

 
LEI MUNICIPAL Nº 342/19, DE 30 DEZEMBRO DE 2019. 
 
 

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE RUA RECANTO 
DAS PALMEIRAS NO POVOADO VINTE MIL 
MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO, ESTADO DO 
TOCANTINS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

OPREFEITO MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO, 
ESTADO DO TOCANTINS, faço saber, que em cumprimento as 
atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, que o Poder 
Legislativo APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei: 
 

Art. 1 - Fica Denominada RUA RECANTO DAS 
PALMEIRAS, o perímetro Urbano compreendido entre a Estrada de 
Acesso ao Assentamento PA São Lucas e Povoado 
Cacheado,passando em frente ao Novo Prédio da Escola Municipal 
COMECINHO DE VIDA, até as éreas rurais de propriedades de 
terceiros, localizado no Setor denominado ALTIM, no provado Vinte 
Mil no município de Carrasco Bonito, Estado do Tocantins. 
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 Art. 2 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Art. 3 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARRASCO 
BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 30 dias do mês de 
Dezembro do ano de 2019. 
 
 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
LEI MUNICIPAL Nº 344/19, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
 

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE RUA NO 
BAIRRO CANTINHO DO CÉU NO POVOADO CENTRO 
DO FIRMINO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO, 
ESTADO DO TOCANTINS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

OPREFEITO MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO, 
ESTADO DO TOCANTINS, faço saber, que em cumprimento as 
atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, que o Poder 
Legislativo APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei: 
 

Art. 1 - Fica Denominado RUA CANTINHO DO CÉU, a 
área destinada a Construção de Moradias POPULARES NO 
POVOADO CENTRO DO FIRMINO”. 

Art. 2 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Art. 3 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARRASCO 
BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 30 dias do mês de 
Dezembro do ano de 2019. 
 
 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 

 
LEI MUNICIPAL Nº 347/2019, DE 30DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA FINISA – FINANCIAMENTO À 
INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO NA 
MODALIDADE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A 
APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL E A 
OFERECER GARANTIAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS’. 

 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal CARLOS 

ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe confere o art. 62, inciso VI da Lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara Municipal de CARRASCO 
BONITO aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 

Art. 1 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos 
termos desta Lei, a contratar e garantir financiamento na linha de 
crédito do FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento – Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação 
em Despesa de Capitaltermos da Resolução 4.589, de 29/06/2017, 
e suas alterações junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de 
R$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil reais), nos termos 
da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e posteriores alterações em 
especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maior de 2000 e observadas as disposições legais em vigor para 
contratação de operações de crédito, as normas e as condições 

específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a 
operação. 

 
§ 1º Parágrafo único. Os recursos resultantes do 

financiamento autorizado neste artigo serãoobrigatoriamente 
aplicados na execução de projeto integrante do FINISA - 
Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento/Despesa de 
Capital, vedada a aplicação de tais recursos em despesas 
correntes, em consonância com o § 1º do art. 35, da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000. 
 

Art. 2 - Para garantia do principal e encargos da operação 
de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou 
vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo 
pro solvendo, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, 
inciso I, alínea “b”, e parágrafo 3º da Constituição Federal, nos 
termos do art. 167, IV, da Constituição Federal ou outros recursos 
que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, bem como 
outras garantias em direito admitidas. 

§ 1.º - Para a efetivação da cessão ou vinculação em 
garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o Banco 
do Brasil autorizada a transferir os recursos cedidos ou vinculados 
nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos 
contratualmente estipulados. 

§ 2.º - Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos 
no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, 
mediante prévia aceitação da CAIXA, outros recursos para 
assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do 
contrato celebrado. 

§ 3.º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a 
promover o empenho e consignação das despesas nos montantes 
necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente 
estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se 
efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até 
o seu pagamento final. 

§ 4.º - Para pagamento do principal, juros, tarifas 
bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica a Caixa 
Econômica Federal autorizada a debitar na conta-corrente mantida 
em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os 
créditos dos recursos do Município, nos montantes necessários à 
amortização e pagamento final da dívida. 
 

Art. 3 - Os recursos provenientes da operação de crédito 
objeto do financiamento serão consignados como receita no 
orçamento ou em créditos adicionais. 
 

Art. 4 - O Poder Executivo Municipal incluirá, na Lei 
Orçamentária Anual e no Plano Plurianual em vigor, na categoria 
econômica de Despesas de Capital, os recursos necessários aos 
investimentos a serem realizados, provenientes do FINISA/Despesa 
de Capital, no montante mínimo necessário à realização do projeto 
e das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais 
encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta 
Lei, observado o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 
4.320, de 17.03.1964, com abertura de programa especial de 
trabalho. 
 

Art. 5 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de 
obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada para 
consignação em função programática, unidade orçamentaria e 
projeto/atividade. 
 

Parágrafo único. De acordo com a Lei 4.320/1964, artigo 
43 1º, inciso IV, será utilizado como recursos para abertura do 
crédito suplementar de que trata a presente Lei, a ser operada 
mediante Decretos específicos, as receitas provenientes da 
operação de crédito autorizada por essa Lei. 
 

Art. 6- Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARRASCO 
BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 30 dias do mês de 
Dezembro do ano de 2019. 
 

 
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA 

Prefeito Municipal 
 


