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JOSE DE JESUS IZAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições, e considerando a necessidade de se efetuar a seleção de me
considerados seguros, eficazes e de custos efetivos, destinados  ao atendimento dos problemas 
prioritários de saúde da população, frente a multiplicidade de produtos farmacêuticos e do intenso 
desenvolvimento de novas tecnologias,

         RESOLVE: 

Artigo 1° - Nomear membros para compor a Comissão de Farmácia 

elaboração da Relação Municipal de Medicamentos 

Artigo 2° - Ficam nomeados 

membros: Adriana de Lima Fernandes Torres

Bernadete Silva Rocha (cirurgiã dentista)

Artigo 3° - Os trabalhos desenvolvidos pelos membros ora nomeados serão considerados 

serviços públicos relevantes, não sendo

Artigo 4° -  Esta Portaria entrará em vigor na  data de sua assinatura.

Artigo 5° -  Revogam-se as disposições em contrário.                    

         Santana do Itararé, 01 de  setembro  de  2016
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PORTARIA Nº 335 / 2016 

Súmula: Nomeia  membros para compor Comissão de Farmácia e 
Terapêutica para atuar na Unidade de Pronto Atendimento

, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições, e considerando a necessidade de se efetuar a seleção de me
considerados seguros, eficazes e de custos efetivos, destinados  ao atendimento dos problemas 
prioritários de saúde da população, frente a multiplicidade de produtos farmacêuticos e do intenso 
desenvolvimento de novas tecnologias, 

Nomear membros para compor a Comissão de Farmácia 

elaboração da Relação Municipal de Medicamentos – REMUME. 

Ficam nomeados como presidente: Marisa Alexandre Martins 

Adriana de Lima Fernandes Torres (médica), Domingos Martins Junior (médico), 

(cirurgiã dentista) e Ana Claudia Koproski (enfermeira).

Os trabalhos desenvolvidos pelos membros ora nomeados serão considerados 

cos relevantes, não sendo  portanto remunerados. 

Esta Portaria entrará em vigor na  data de sua assinatura. 

se as disposições em contrário.                     

Santana do Itararé, 01 de  setembro  de  2016. 

JOSÉ DE JESUS IZAC 
PREFEITO MUNICIPAL 
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omissão de Farmácia e 
Terapêutica para atuar na Unidade de Pronto Atendimento - UPA. 

, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições, e considerando a necessidade de se efetuar a seleção de medicamentos essenciais, 
considerados seguros, eficazes e de custos efetivos, destinados  ao atendimento dos problemas 
prioritários de saúde da população, frente a multiplicidade de produtos farmacêuticos e do intenso 

Nomear membros para compor a Comissão de Farmácia e Terapêutica, para 

Marisa Alexandre Martins (farmacêutica)  e 

s Martins Junior (médico),  

(enfermeira). 

Os trabalhos desenvolvidos pelos membros ora nomeados serão considerados 


