
í!}#flffit*i*hH#*
sEcRETARIA MUNIcIPAL DE seÚoe

Oficio n.' 0836/2022 - GABISMS /PMSIP

Santa lzabel do Pará, 27 de outubro de

A Ilustríssima Senhora,
CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças - SEMAPF

Assunto: Aquisição de Medicamentos que serão necessários para atender aos pacientes

do município de Santa lzabel do Pará - PA, por demanda judicial.

Senhora Secretária,

Consiclerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará -

pA, com a finalidade de garantir a execução dos eventos significativos que acontecert

no âmbito de suas atribuições, levando em consideraçdo a natureza cla demanda criada

em Íàce de decisão judicial na dispensação de tnedicamentos aos pacientes

contemplados em Mandados de Segurança e/ou Solicitações do Ministério Público de

Santa lzabel do Para - PA.
Considerando que os medicamentos são produtos estratégicos de suporte às

ações de saúde, " rru falta pode acarretar a interrupção no tratatnento dos

usuários/pacientes haja vista, que são de uso contínuo, causando danos à sua saúde ou à

,uo ,"guiunça, afetando a vida desses usuários/pacientes, inclusive cattsando danos

irreparáveis aos usuários/pacientes que deles fazem uso.

Consiclerando a necessidade de aquisição de determinados medicamentos,

exclusivamente da maÍca indicada, para atender aos pacientes que já os recebem em

caráter de uso continuo, por demanda judicial, tendo em vista que esses medicamentos

possuem características e especificações peculiares às cloenças que acometem esses

pacientes. Nesse sentido, faz-se necessário, segundo os profissionais da área médica que

ãs atendem, que esses medicamentos sejam de determinadas marcas especificas.

Diante do exposto, solicitamos a V.S.o a formalização c1e processo pírra

Aquisição de Medicamentos que serão necessários para atender aos pacientes do

município de Santa Izabel do Éará - PA, por demanda judicial confonne Termo de

ReÍ'erência anexo.
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