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DECRETO EXECUTIVO Nº 4398, DE 06 DE JULHO DE 2016.

Dispõe  sobre  a  relação  municipal  de
medicamentos essenciais. 

                    José Roberto Zucolotto Moura, Prefeito Municipal de Jóia, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e autorizado 
pela Lei Orgânica Municipal e Lei 1310, de 17 de Dezembro de 2002,

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 1.555, DE 30 DE JULHO DE 2013
que  dispõe  sobre  as  normas  de  financiamento  e  de  execução  do
Componente  Básico  da  Assistência  Farmacêutica  no  âmbito  do  Sistema
Único de Saúde (SUS).

CONSIDERANDO a  PORTARIA Nº  2.488,  DE 21 DE OUTUBRO DE
2011 que aprova a Política Nacional  de Atenção Básica, estabelecendo a
revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a
Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS).

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 06 DE MAIO DE 2004 do
CONSELHO  NACIONAL  DE  SAÚDE  que  aprova  a  Política  Nacional  de
Assistência Farmacêutica.

CONSIDERANDO o  entendimento  da  Organização  Mundial  de
Saúde, que há uso racional de medicamentos, quando pacientes recebem os
mesmos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às
suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo
para si e para a comunidade, 

D E C R E T A 

Art.  1º Dispõe  sobre  a  relação  municipal  de  medicamentos
essenciais,  baseado em critérios técnicos e epidemiológicos que visam a
atender os agravos a serem tratados na atenção básica. Implementa-se a
REMUME  (Relação  Municipal  de  Medicamentos  Essenciais)  que  deve  ser
balizadora para aquisição e dispensação de medicamentos ofertados pelo
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ente municipal de forma a ratificar a real função do município que é efetivar
ações da atenção básica.

Art. 2º A relação de medicamentos de que trata o presente Decreto,
são as que constituem o ANEXO I, que é parte integrante deste.

Art.  3º Este  Decreto  Executivo  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JÓIA-RS
                                                       Em 06 de julho de 2016.

                                                                        JOSÉ
ROBERTO ZUCOLOTTO MOURA

                                                                                                 
Prefeito de Jóia 

Registre-se e Publique-se
Em 06 de julho de 2016

        EDSON ANTÔNIO PEDROLO
Secretário Municipal de Administração       
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A N E X O   I

Fármaco Apresentação
acetazolamida 250 mg comprimido
aciclovir 50 mg/g creme
aciclovir 200 mg comprimido
ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido
ácido fólico 0,2 mg/mL solução oral
ácido fólico 5 mg comprimido
albendazol 40 mg/mL suspensão oral
albendazol 400 mg comprimido mastigável
alcatrão mineral 10 mg/g (1%) (FN) pomada
alendronato de sódio 70 mg comprimido
alopurinol 300 mg comprimido
amiodarona, cloridrato de 200 mg comprimido
amitriptilina, cloridrato de 25 mg comprimido
amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula
amoxicilina 50 mg/mL pó para suspensão oral
amoxicilina + clavulanato de 
potássio

50 mg/mL + 12,5 mg/mL suspensão oral

amoxicilina + clavulanato de 
potássio

500 mg + 125 mg comprimido

anlodipino, besilato de 5 mg comprimido
anlodipino, besilato de 10 mg comprimido
atenolol 50 mg comprimido
atenolol 25 mg comprimido
Atenolol 100 mg comprimido
azitromicina 500 mg comprimido
azitromicina 40 mg/mL pó para suspensão oral
beclometasona, dipropionato 
de

250 mcg/dose aerossol ou spray

benzoilmetronidazol 40 mg/mL suspensão oral
biperideno, cloridrato de 2 mg comprimido
budesonida 50 mcg aerossol nasal
captopril 25 mg comprimido
captopril 50 mg comprimido
carbamazepina 200 mg comprimido
carbamazepina 400 mg comprimido
carbamazepina 20 mg/mL suspensão oral
carbonato de cálcio + 
colecalciferol

600 mg de cálcio + 400 UI comprimido

carvedilol 3,125 mg comprimido
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carvedilol 6,25 mg comprimido
carvedilol 12,5 mg comprimido
carvedilol 25 mg comprimido
cefalexina 500 mg cápsula ou comprimido
cefalexina 50 mg/mL suspensão oral
cetoconazol 2% (20 mg/g) xampu
ciprofloxacino, cloridrato de 250 mg comprimido
ciprofloxacino, cloridrato de 500 mg comprimido
claritromicina 250 mg comprimido
claritromicina 500 mg cápsula ou comprimido
claritromicina 50 mg/mL suspensão oral
clindamicina, cloridrato de 150 mg cápsula
clindamicina, cloridrato de 300 mg cápsula
clomipramina, cloridrato de 10 mg comprimido
clomipramina, cloridrato de 25 mg comprimido
clonazepam 0,5 mg
clonazepam 2 mg
clonazepam 2,5 mg/mL solução oral
cloreto de sódio 0,9% (9 mg/mL) solução nasal
clorpromazina, cloridrato de 40 mg/mL solução oral
clorpromazina, cloridrato de 25 mg comprimido
clorpromazina, cloridrato de 100 mg comprimido
dexametasona 1 mg/g (0,1%) creme
dexametasona 4 mg comprimido
dexametasona 1 mg/mL (0,1%) suspensão ou pomada 

oftálmica
dexclorfeniramina, maleato de 2 mg comprimido
dexclorfeniramina, maleato de 0,4 mg/mL solução oral ou xarope
diazepam 5 mg comprimido
diazepam 10 mg comprimido
digoxina 0,25 mg comprimido
dipirona sódica 500 mg comprimido
dipirona sódica 500 mg/mL solução oral
doxazosina, mesilato de 2 mg comprimido
enalapril, maleato de 5 mg comprimido
enalapril, maleato de 10 mg comprimido
enalapril, maleato de 20 mg comprimido
eritromicina, estolato de 50 mg/mL suspensão oral
eritromicina, estolato de 500 mg comprimido
espiramicina 500 mg comprimido
espironolactona 25 mg
estrogênios conjugados 0,625 mg/g
etinilestradiol + levonorgestrel 0,03 mg + 0,15 mg comprimido ou 

drágea
fenitoína sódica 20 mg/mL suspensão oral
fenitoína sódica 50 mg/mL solução injetável
fenitoína sódica 100 mg comprimido
fenobarbital 40 mg/mL solução oral
fenobarbital 100 mg comprimido
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fluconazol 150 mg cápsula
fluoxetina, cloridrato de 20 mg cápsula ou comprimido
furosemida 40 mg comprimido
gentamicina, sulfato de 5 mg/mL solução oftálmica
glibenclamida 5 mg comprimido
haloperidol 5 mg comprimido
hidralazina, cloridrato de 25 mg comprimido
hidralazina, cloridrato de 50 mg comprimido
hidroclorotiazida 25 mg comprimido
hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL suspensão oral
ibuprofeno 300 mg comprimido
ibuprofeno 600 mg comprimido
ibuprofeno 50 mg/mL solução oral
insulina humana NPH 100 UI/mL suspensão injetável
insulina humana regular 100 UI/mL solução injetável
ipratrópio, brometo de 0,25 mg/mL solução inalante
isossorbida, dinitrato de 5 mg comprimido sublingual
isossorbida, mononitrato de 20 mg comprimido
itraconazol 100 mg cápsula
ivermectina 6 mg comprimido
levodopa + carbidopa 200 mg + 50 mg comprimido
levotiroxina sódica 25 mcg comprimido
levotiroxina sódica 50 mcg comprimido
levotiroxina sódica 100 mcg comprimido
lítio, carbonato de 300 mg comprimido
loratadina 10 mg comprimido
loratadina 1 mg/mL xarope
losartana potássica 50 mg comprimido
medroxiprogesterona, acetato 
de

150 mg/mL suspensão injetável

metformina, cloridrato de 500 mg comprimido
metformina, cloridrato de 850 mg comprimido
metildopa 250 mg comprimido
metoclopramida, cloridrato de 10 mg comprimido
metoprolol, succinato de 25 mg comprimido de liberação 

controlada
metoprolol, succinato de 50 mg comprimido de liberação 

controlada
metoprolol, succinato de 100 mg comprimido de liberação 

controlada
metoprolol, tartarato de 100 mg comprimido
metronidazol 100 mg/g (10%) gel vaginal
metronidazol 250 mg comprimido
metronidazol 400 mg comprimido
miconazol, nitrato de 2% (20 mg/g) gel oral
miconazol, nitrato de 2% (20 mg/g) loção
miconazol, nitrato de 2% (20 mg/g) pó
miconazol, nitrato de 2% (20 mg/g) creme
miconazol, nitrato de 2% (20 mg/g) creme vaginal
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nifedipino 10 mg cápsula ou comprimido
nistatina 100.000 UI/mL suspensão oral
nistatina creme vaginal 
nitrofurantoína 100 mg cápsula
noretisterona 0,35 mg comprimido
noretisterona, enantato + 
valerato estradiol

(50 mg + 5 mg)/mL solução injetável

nortriptilina, cloridrato de 25 mg cápsula
nortriptilina, cloridrato de 50 mg cápsula
óleo mineral óleo
omeprazol 20 mg cápsula
ondansetrona, cloridrato de 4 mg comprimido ou comprimido 

dispersível
ondansetrona, cloridrato de 8 mg comprimido ou comprimido 

dispersível
paracetamol 500 mg comprimido
paracetamol 200 mg/mL solução oral
pasta d'água (FN) pasta
permetrina 5% (50 mg/g) loção
peróxido de benzoíla 5% (50 mg/g) (FN) gel
prednisolona, fosfato sódico de 1,34 mg/mL (eq. 1 mg/mL prednisolona) 

sol. oral
prednisolona, fosfato sódico de 4,02 mg/mL (eq. 3 mg/mL prednisolona) 

sol. Oral
prednisona 5 mg comprimido
prednisona 20 mg comprimido
prometazina, cloridrato de 25 mg comprimido
propafenona, cloridrato de 150 mg comprimido
propiltiouracila 100 mg comprimido
propranolol, cloridrato de 40 mg comprimido
ranitidina, cloridrato de 150 mg comprimido
retinol, palmitato de 150.000 UI/mL solução oleosa
salbutamol, sulfato de 120,5 mcg/dose (eq. 100 mcg/dose) 

aerossol oral
sinvastatina 20 mg comprimido
sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%) creme
sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg/mL + 8 mg/mL suspensão oral
sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg comprimido
sulfato ferroso 25 mg/mL solução oral
sulfato ferroso 40 mg comprimido
tiamina, cloridrato de 300 mg comprimido
timolol, maleato de 2,5 mg/mL (0,25%) solução oftálmica
timolol, maleato de 5 mg/mL (0,5%) solução oftálmica
tramadol, cloridrato de 50 mg cápsulas
valproato de sódio ou ácido 
valpróico

(eq. 50 mg ác. valpróico/mL) sol.oral ou 
xarope

valproato de sódio ou ácido 
valpróico

(eq. a 250 mg ác.valpróico) cápsula ou 
comprimido

valproato de sódio ou ácido (eq. a 500 mg de ácido valpróico) 
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valpróico comprimido
varfarina sódica 5 mg comprimido
Verapamil, cloridrato de 80 mg comprimido
Verapamil, cloridrato de 120 mg comprimido

FORNECIMENTO PARA INSULINO DEPENDENTES
tiras reagentes para 
glicosímetro
lancetas para medida de 
glicose
seringas com agulha acoplada
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