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LICITAÇÃO E COMPRAS 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde 
horas do dia 26 de Outubro de 2021, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: 
Aquisição de fardamento utilizado pelos vigilantes municipais. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta 
– e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.  
 

Conde - PB, 13 de O
 

LUÃ HAWANN SILVA SOUSA  
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde 
horas do dia 26 de Outubro de 2021, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: 
Aquisição parcelada de material necessário a manutenção do gramado 
dos campos de futebol deste município – fertilizante. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta 
– e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.  
 

Conde - PB, 13 de Outubro de 2021

LUÃ HAWANN SILVA SOUSA  
Pregoeiro Oficial 
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DIÁRIO OFICIAL

EXECUTIVO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 

Conde - PB, às 14:00 
horas do dia 26 de Outubro de 2021, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: 

izado pelos vigilantes municipais. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 

adas as alterações posteriores das referidas normas. 
de Segunda a Quinta 

Sexta dos dias úteis, no endereço 

PB, 13 de Outubro de 2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 

Conde - PB, às 16:00 
horas do dia 26 de Outubro de 2021, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: 

e material necessário a manutenção do gramado 
fertilizante. Recursos: previstos 

no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 

6; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 

de Segunda a Quinta 
Sexta dos dias úteis, no endereço 

PB, 13 de Outubro de 2021 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de 
manutenção predial de três Unidades Escolares, neste Município 
Escolas Municipais: Abelardo Alves de Azevedo; João Gomes Ribeiro; e 
Maria da Penha Accioly de Souza. LICITANTES HABILITADOS: ALBERTO 
PAULINO DA SILVA; ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI; BETA 
PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA; CONSTRUTORA E LOCADORA 
ALEXANDRE LTDA; CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI; CONSTRUTORA 
IMPERIAL EIRELI; FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES EIRELI; 
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MEND
EMPREENDIMENTOS LTDA; LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA; 
MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES 
LTDA; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; ROQUE 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; SAO BENTO INSTALACOES E 
MANUTENCAO EIRELI. LICITANTE INABILITADO: STEFANO CONSTRUCAO E 
INCORPORACAO LTDA - não atendeu aos itens 8.2.13 e 8.3.2 do Edital. 
Comunica-se que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 26/10/2021, às 13:00 horas
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N 
Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas 
Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas 
conde.cpl.2021@gmail.com.  

SILVIA QUEIROGA NÓBREGA 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
00010/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 00010/2021, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de 
serviços especializados e continuados de administraçã
controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, e o fornecimento de 
cartão de combustível, para atender a frota da Prefeitura Municipal de 
Conde – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE 
FROTA LTDA - R$ 1.325.445,00. 

KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 
processo, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de 
serviços especializados e continuados de administração, gerenciamento, 
controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, 
cartão de combustível, para atender a frota da Prefeitura Municipal de 
Conde – PB; DESIGNO os servidores Rodrigo Fagundes de Figueiredo 
Trigueiro, Secretário Municipal de Administração, como Gestor; e Jason 
Alexander Régis Ferreira, Chefe do Departamento de Admissão de 
Desempenho do Servidor, para Fiscal, do contrato decorrente da 

 

 

                                                                                                                               MUNICÍPIO DE 

DIÁRIO OFICIAL 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021 
e empresa no ramo pertinente para os serviços de 

manutenção predial de três Unidades Escolares, neste Município - 
Escolas Municipais: Abelardo Alves de Azevedo; João Gomes Ribeiro; e 
Maria da Penha Accioly de Souza. LICITANTES HABILITADOS: ALBERTO 

DA SILVA; ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI; BETA 
PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA; CONSTRUTORA E LOCADORA 
ALEXANDRE LTDA; CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI; CONSTRUTORA 
IMPERIAL EIRELI; FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES EIRELI; 
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES; L R M CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA; LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA; 
MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES 
LTDA; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; ROQUE 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; SAO BENTO INSTALACOES E 

UTENCAO EIRELI. LICITANTE INABILITADO: STEFANO CONSTRUCAO E 
não atendeu aos itens 8.2.13 e 8.3.2 do Edital. 

se que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 26/10/2021, às 13:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - 

PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a 
e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis. E-mail: 

Conde - PB, 13 de Outubro de 2021 
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

00010/2021 
mos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 

observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 00010/2021, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de 
serviços especializados e continuados de administração, gerenciamento, 
controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, e o fornecimento de 
cartão de combustível, para atender a frota da Prefeitura Municipal de 

PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
IFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE 

Conde - PB, 08 de Outubro de 2021 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 
processo, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de 
serviços especializados e continuados de administração, gerenciamento, 
controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, e o fornecimento de 
cartão de combustível, para atender a frota da Prefeitura Municipal de 

PB; DESIGNO os servidores Rodrigo Fagundes de Figueiredo 
Trigueiro, Secretário Municipal de Administração, como Gestor; e Jason 

fe do Departamento de Admissão de 
Desempenho do Servidor, para Fiscal, do contrato decorrente da 
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licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2021, especialmente 
para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, 
respectivamente. 

Conde - PB, 08 de Outubro de 2021
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS 

Prefeita 
 

SECRETARIA DE SAÚDE 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021
OBJETO: Seleção de Organização da Sociedade Civil – OSC, em regime de 
mútua cooperação, para celebração de parceria com a Administração 
Pública Municipal, objetivando a consecução de finalidades de interesse 
pública e recíproco no âmbito da Saúde Pública, mediante a execução de 
ações, procedimentos, serviços e atividades em saúde do SUS, 
previamente estabelecidas em plano de trabalho, inserido em termo de 
colaboração de acordo com o disposto neste estudo prévio, na lei federal 
nº 13.019/2014. PROPONENTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMADO
- Valor: R$ 3.300.000,00. O 
Presidente da Comissão informa que a abertura do envelop
documentação de habilitação do vencedor será no dia 14 de outubro de 
2021, às 10:00, no mesmo local de realização da primeira sessão. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Setorial de 
Licitação, Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N 
Conde - PB, no horário das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis.
(83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Conde 
outubro de 2021. RILDO BRASIL MACIEL - Presidente da Comissão.
 
PORTARIA SMS DE CONDE Nº 20/2021 

A Secretaria Municipal de Saúde de Conde/PB, no uso das suas 
atribuições legais, objetivando regulamentar e conferir transp
fornecimento de MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAIS 
AUXILIARES E ELEMENTOS DE CUIDADO E HIGIENE PESSOAL, ALIMENTOS 
PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,BEM COMO MEIOS DE LOCOMOÇÃO
do Projeto Acolher, aos pacientes que dela necessitam:

Considerando que a Lei Federal nº  8.080 de 19 de setembro de 1990, 
em seu artigo 6º, alínea d, determina que a execução de ações de 
assistência terapêutica integral está incluída no rol de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e, complementa no artigo 19
que essa assistência consiste na dispensação de produtos de interesse 
para a saúde; 

Considerando que o artigo 7º, inciso II da Lei Federal nº 8.080 de 19 de 
setembro de 1990 estabelece ainda que o princípio da integralidade de 
assistência; 

Considerando a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei nº 10.741 de 01 de outubro 
de 2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, incumbem ao Poder 
Público o fornecimento às crianças e aos idosos dos recursos rel
tratamento, habilitação ou reabilitação; 

Considerando a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) dispõe 
acerca do direito humano à alimentação adequada, em seu art. 3º 
determina que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização 
do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

Considerando que o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1.999, que 
regulamentou a Lei 7.853, de 24 de outubro de 1.989, dispondo sobre a 

 
Conde, 14 de outubro de 2021. 

                                                                                                                                                                                                                  

licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2021, especialmente 
para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, 

08 de Outubro de 2021 
MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE  
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021 

OSC, em regime de 
mútua cooperação, para celebração de parceria com a Administração 

o de finalidades de interesse 
pública e recíproco no âmbito da Saúde Pública, mediante a execução de 
ações, procedimentos, serviços e atividades em saúde do SUS, 
previamente estabelecidas em plano de trabalho, inserido em termo de 

o disposto neste estudo prévio, na lei federal 
nº 13.019/2014. PROPONENTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 

DE DESENVOLVIMENTO HUMADO 
Valor: R$ 3.300.000,00. O  

Presidente da Comissão informa que a abertura do envelope contendo a 
documentação de habilitação do vencedor será no dia 14 de outubro de 
2021, às 10:00, no mesmo local de realização da primeira sessão. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Setorial de 

Km 2,7 Conde, S/N - Centro - 
PB, no horário das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis. Telefone: 

Conde - PB, 01 de 
Presidente da Comissão. 

, no uso das suas 
atribuições legais, objetivando regulamentar e conferir transparência no 

MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAIS 
AUXILIARES E ELEMENTOS DE CUIDADO E HIGIENE PESSOAL, ALIMENTOS 
PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,BEM COMO MEIOS DE LOCOMOÇÃO por meio 
do Projeto Acolher, aos pacientes que dela necessitam: 

8.080 de 19 de setembro de 1990, 
, determina que a execução de ações de 

assistência terapêutica integral está incluída no rol de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e, complementa no artigo 19-M, inciso I, 

ue essa assistência consiste na dispensação de produtos de interesse 

que o artigo 7º, inciso II da Lei Federal nº 8.080 de 19 de 
setembro de 1990 estabelece ainda que o princípio da integralidade de 

i nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei nº 10.741 de 01 de outubro 
de 2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, incumbem ao Poder 
Público o fornecimento às crianças e aos idosos dos recursos relativos ao 

a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) dispõe 
acerca do direito humano à alimentação adequada, em seu art. 3º 

rmina que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização 
do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 

que o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1.999, que 
.989, dispondo sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
em seu capítulo VII, Seção I, art. 18 e art. 19 
assistência integral à saúde e reabilitação da pessoa portadora de 
deficiência, a concessão de materiais auxiliares e elementos de cuidado e 
higiene pessoal; 

Considerando o Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, que 
institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Viver sem Limite; 

Considerando a Portaria nº 793/GM/
institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando o disposto na Resolução nº 39 de 09 de dezembro de 2010 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
Nacional de Assistência Social, em especial seu artigo 1º;

Considerando que o fornecimento de medicamentos, materiais auxiliares 
e elementos de cuidado e higiene pessoal, alimentos para nutrição 
enteral, bem como os meios de locomoção ao cidadão c
é motivada por doença, devidamente comprovadas por laudo médico, 
laudo nutricional, e em casos específicos, laudo de equipe 
multiprofissional (nível superior), caracteriza benefício de competência 
das Políticas de Saúde; 

Considerando às aquisições dos itens contemplados por esta portaria, 
deverá levar em consideração a dotação orçamentária bem como os 
recursos financeiros disponíveis para execução deste projeto.

RESOLVE: 

Art. 1º - Criar e implantar, através do Projeto Acolher, as diretrizes 
protocolo de fornecimento de medicamentos, materiais auxiliares e 
elementos de cuidado e higiene pessoal,
bem como cadeiras de rodas,no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 
de Conde, o qual deverá funcionar confor
estabelecidas nesta portaria. 

Parágrafo Único: O Projeto Acolher tem como finalidade cadastrar todos 
os membros das famílias que tenham necessidade de medicamentos, 
materiais auxiliares e elementos de cuidado e higiene pessoal, al
para nutrição enteral, bem como meios de locomoção por motivo de 
doença em caráter suplementar a PPI (Programação Pactuada e 
Integrada) vigente. 

I – As fichas em anexo podem ser atualizadas a qualquer momento, a 
critério da Secretaria de Saúde do Município de Conde.

Art. 2º - Os pedidos de fornecimento de medicamentos, materiais 
auxiliares e elementos de cuidado e higiene pessoal, bem como do
suplemento alimentar deverão resultar em processos administrativos 
específicos pelo Departamento de Política
ser instruídos com os documentos indicados no protocolo criado por esta 
portaria, em seguida enviado para a Farmácia Central para o deferimento 
do processo 

Art. 3º - A criação e a implantação deste protocolo, através do Proje
Acolher, resultam na obrigatoriedade de sua observância por todos os 
profissionais de saúde nele envolvidos, sendo que sua inobservância 
gerará sanções, nos termos da lei. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

 

Vanessa Meira Cintra
Secretária Municipal de Saúde
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                                                                                      MUNICÍPIO DE CONDE 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
em seu capítulo VII, Seção I, art. 18 e art. 19 – inciso V, inclui na 
assistência integral à saúde e reabilitação da pessoa portadora de 

de materiais auxiliares e elementos de cuidado e 

o Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, que 
institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano 

a Portaria nº 793/GM/MS, de 24 de abril de 2012, que 
institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do 

o disposto na Resolução nº 39 de 09 de dezembro de 2010 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Conselho 
Nacional de Assistência Social, em especial seu artigo 1º; 

que o fornecimento de medicamentos, materiais auxiliares 
e elementos de cuidado e higiene pessoal, alimentos para nutrição 
enteral, bem como os meios de locomoção ao cidadão cuja necessidade 

motivada por doença, devidamente comprovadas por laudo médico, 
laudo nutricional, e em casos específicos, laudo de equipe 
multiprofissional (nível superior), caracteriza benefício de competência 

isições dos itens contemplados por esta portaria, 
deverá levar em consideração a dotação orçamentária bem como os 
recursos financeiros disponíveis para execução deste projeto. 

Criar e implantar, através do Projeto Acolher, as diretrizes para o 
protocolo de fornecimento de medicamentos, materiais auxiliares e 
elementos de cuidado e higiene pessoal, alimentos para nutrição enteral, 
bem como cadeiras de rodas,no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 
de Conde, o qual deverá funcionar conforme as instruções e normas 

O Projeto Acolher tem como finalidade cadastrar todos 
os membros das famílias que tenham necessidade de medicamentos, 
materiais auxiliares e elementos de cuidado e higiene pessoal, alimentos 
para nutrição enteral, bem como meios de locomoção por motivo de 
doença em caráter suplementar a PPI (Programação Pactuada e 

As fichas em anexo podem ser atualizadas a qualquer momento, a 
unicípio de Conde. 

Os pedidos de fornecimento de medicamentos, materiais 
auxiliares e elementos de cuidado e higiene pessoal, bem como do 
suplemento alimentar deverão resultar em processos administrativos 
específicos pelo Departamento de Políticas Estratégicas, os quais devem 
ser instruídos com os documentos indicados no protocolo criado por esta 
portaria, em seguida enviado para a Farmácia Central para o deferimento 

A criação e a implantação deste protocolo, através do Projeto 
Acolher, resultam na obrigatoriedade de sua observância por todos os 
profissionais de saúde nele envolvidos, sendo que sua inobservância 

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
disposições em contrário. 

Conde, 14 de outubro de 2021. 

Vanessa Meira Cintra 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
CONTROLADOS 

01. Critérios para atendimento: 
 Residir no Município de Conde/PB 
 Ser vinculado à Unidade Básica de Saúde (UBS)
 População Alvo: pessoas com deficiência, portadoras de 

patologias compreendendo: 

 - Doença de boca, faringe, esôfago, estômago, dificuldade 
de sucção e deglutição. 

- Anomalias esofágica (atresiade esôfago, fístula 
traqueoesofágica, refluxo gastroesofágico em casos que não 
respondem ao tratamento habitual) 

- Hipermetabolismo (queimaduras, Sepse, Trauma múltiplo, 
Tétano). 

- Ingestão oral inadequada (menos de 60% das 
necessidades nutricionais) 

- Deficiência de crescimento e desenvolvimento 

– Pacientes neurológicos: coma, paralisia cerebral.

- Fibrosa Cística - Insuficiência renal ou hepática. 

- Doença cardíaca congênita. 

- Doença de Crohn 

- Síndrome de intestino curto. 

- Doença hepática crônica. 

- Anorexia e perda de peso. 

- Pancreatite. 

- Suporte à radioterapia e à quimioterapia. 

 
02. Período de Fornecimento 
06 (seis) meses, após a aprovação do pedido, podendo ser 

renovado por iguais e sucessivos períodos quando permanecer a 
necessidade do paciente, mediante atualização de documentos.

03. Tipo de Insumo e Quantidade Máxima 
O fornecimento será de efetuado na quantidade deferida no 

formulário de cadastramento, conforme prescrição médica e 
avaliação do usuário, formulário anexo. 

 
04. Relação de Documentos: 
 Para ingresso do paciente no cadastro munic

recebimento de medicamentos: 
 Ficha do Projeto Acolher devidamente preenchida
 Prescrição do médico especialista, no primeiro mês, sendo 

nos 05 (cinco) meses seguintes, autorizado prescrição do médico da 
UBS em papel timbrado do município devidamente preenchido com 
o nome do paciente, data, descrição da patologia, indicação do CID 
e quantidade necessária; 
 Formulário de Solicitação de Medicamentos e Insumos 

devidamente preenchido pelo profissional prescritor dentro do 
mesmo cadastro em seguida deve ser entregue a Farmácia Central 
para dispensação;  
 Cópia do RG e CPF do paciente, ou certidão de nascimento, se 

menor; 

 
Conde, 14 de outubro de 2021. 

                                                                                                                                                                                                                  

PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

e Básica de Saúde (UBS) 
População Alvo: pessoas com deficiência, portadoras de 

Doença de boca, faringe, esôfago, estômago, dificuldade 

de esôfago, fístula 
refluxo gastroesofágico em casos que não 

Hipermetabolismo (queimaduras, Sepse, Trauma múltiplo, 

Ingestão oral inadequada (menos de 60% das 

ento  

Pacientes neurológicos: coma, paralisia cerebral. 

Insuficiência renal ou hepática.  

06 (seis) meses, após a aprovação do pedido, podendo ser 
renovado por iguais e sucessivos períodos quando permanecer a 
necessidade do paciente, mediante atualização de documentos. 

O fornecimento será de efetuado na quantidade deferida no 
formulário de cadastramento, conforme prescrição médica e 

Para ingresso do paciente no cadastro municipal para 

Ficha do Projeto Acolher devidamente preenchida 
Prescrição do médico especialista, no primeiro mês, sendo 

nos 05 (cinco) meses seguintes, autorizado prescrição do médico da 
te preenchido com 

o nome do paciente, data, descrição da patologia, indicação do CID 

Formulário de Solicitação de Medicamentos e Insumos 
devidamente preenchido pelo profissional prescritor dentro do 

er entregue a Farmácia Central 

Cópia do RG e CPF do paciente, ou certidão de nascimento, se 

 Cópia do CNS – Cartão Nacional de Saúde do paciente (cartão 
do SUS); 
 Cópia do RG e CPF do responsável solicitante, quando 

paciente de menor e/ou acamado, indicando grau de parentesco ou 
situação; 
 Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

água, luz ou telefone fixo); e 
 Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Conde. 
 
 Para renovação do fornecimento:
 Prescrição médica atualizada em papel timbrado do 

município devidamente preenchido com nome do paciente, data, 
descrição da patologia, indicação do CID e quantidade. 
 Formulário de Solicitação de Medicamentos e Insumos
 Cópia do RG e CPF do responsável pelo pedido 

quando o paciente for acamado ou menor, indicando grau de 
parentesco ou situação, se houver alteração do constante no pedido 
inicial;  
 Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

água, luz, ou telefone fixo): e  
 Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Conde. 
 
5. Suspensão no Fornecimento:
O desligamento do usuário do cadastro municipal para 

recebimento de medicamento e insumos dar
 Não comparecimento para a retirada do medicamento e 

insumos por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, implica na 
suspensão do benefício, salvo os casos devidamente justificados (ex: 
internação hospitalar); 
 Ausência de renovação, após seis meses de atendimento;
 Uso indevido dos medicamentos e insumos;
 Alta médica; 
 Óbito. 
 
6. Forma de Acesso ao Benefício
O munícipe deve procurar a UBS mais próxima da sua residência ou 

assistência especializada para: 
 Realizar avaliação médica, diagnosticando a deficiência com o 

CID respectivo; 
 O usuário deverá dar entrada administrativamen

Departamento de Políticas Estratégicas, endereço que segue: Rua 
Projetada, nº 105 – Loteamento Cidade das Crianças.
 O processo administrativo será deferido por uma comissão 

composta por um farmacêutico, assistente social, representante do 
departamento de políticas estratégicas, bem como de um 
profissional especializado, se for o caso.
 O Departamento de Políticas Estratégicas fará o acolhimento 

do paciente preenchendo o formulário do Projeto Acolher, assim 
realizando o laudo socioeconômico; 
 O usuário será encaminhado a Farmácia Central para 

dispensação dos medicamentos 
 
7. Análise do Pedido: 
A Secretaria da Saúde, por meio do Departamento de Assistência

Farmacêutica e do Departamento de Políticas
os documentos do munícipe de
conformidade com as diretrizes estabelecidas
observando a disponibilidade contratual e orçamentária do
município. Casos excepcionais serão analisados por comissão técnica 
e submetidos à apreciação superior da Secretária 
Saúde. 

A decisão acerca do pedido deve ser comunicada ao munícipe, o 
qual deve declarar ciência de forma escrita nos autos do processo 
administrativo. 

Caberá ao Departamento de Assistência Farmacêutica controlar, 
por meio da planilha denominada “Dispensações de Medicamentos”, 
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Cartão Nacional de Saúde do paciente (cartão 

Cópia do RG e CPF do responsável solicitante, quando 
r e/ou acamado, indicando grau de parentesco ou 

Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Para renovação do fornecimento: 
ão médica atualizada em papel timbrado do 

município devidamente preenchido com nome do paciente, data, 
descrição da patologia, indicação do CID e quantidade.  

Formulário de Solicitação de Medicamentos e Insumos 
Cópia do RG e CPF do responsável pelo pedido de renovação, 

quando o paciente for acamado ou menor, indicando grau de 
parentesco ou situação, se houver alteração do constante no pedido 

Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

orado por assistente social da Prefeitura de 

Suspensão no Fornecimento: 
O desligamento do usuário do cadastro municipal para 

recebimento de medicamento e insumos dar-se-á por:  
Não comparecimento para a retirada do medicamento e 

igual ou superior a 60 (sessenta) dias, implica na 
suspensão do benefício, salvo os casos devidamente justificados (ex: 

Ausência de renovação, após seis meses de atendimento; 
Uso indevido dos medicamentos e insumos; 

Forma de Acesso ao Benefício 
O munícipe deve procurar a UBS mais próxima da sua residência ou 

Realizar avaliação médica, diagnosticando a deficiência com o 

O usuário deverá dar entrada administrativamente no 
Departamento de Políticas Estratégicas, endereço que segue: Rua 

Loteamento Cidade das Crianças. 
O processo administrativo será deferido por uma comissão 

composta por um farmacêutico, assistente social, representante do 
o de políticas estratégicas, bem como de um 

profissional especializado, se for o caso. 
O Departamento de Políticas Estratégicas fará o acolhimento 

do paciente preenchendo o formulário do Projeto Acolher, assim 
 

erá encaminhado a Farmácia Central para 

A Secretaria da Saúde, por meio do Departamento de Assistência 
Farmacêutica e do Departamento de Políticas Estratégicas apreciará 

de cadastro ao benefício, em 
estabelecidas neste protocolo e 

observando a disponibilidade contratual e orçamentária do 
Casos excepcionais serão analisados por comissão técnica 

e submetidos à apreciação superior da Secretária Municipal da 

A decisão acerca do pedido deve ser comunicada ao munícipe, o 
qual deve declarar ciência de forma escrita nos autos do processo 

Caberá ao Departamento de Assistência Farmacêutica controlar, 
a “Dispensações de Medicamentos”, 
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constante em anexo nesta portaria a dispensação do(s) 
medicamentos(s) por Unidade Básica de Saúde (UBS).

 
ANEXO II 

PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUXILIARES E 
ELEMENTOS DE CUIDADO E HIGIENE PESSOAL 

01. Critérios para atendimento: 
 Residir no Município de Conde/PB 
 Ser vinculado à Unidade Básica de Saúde (UBS)
 População Alvo: pessoas com deficiência, portadoras de 

patologias compreendendo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02. Critérios de Exclusão: 
 Pacientes com incontinência urinária temporária;
 Pacientes com potencial de reabilitação da incontinência;
 Pacientes portadores de bexiga neurogênica; 
 Pacientes estomizados (urostomia, vesicostomia, colostomia, 

ileostomia); 
 Pacientes idosos/crianças que não se enquadrem nos 

critérios clínicos estabelecidos neste protocolo; 
 Usuários que possuam planos de saúde privados, que 

forneçam o referido insumo; 
 Usuários que residem fora do Município de Conde.
 
03. Período de Fornecimento 
06 (seis) meses, após a aprovação do pedido, podendo ser 

renovado por iguais e sucessivos períodos quando permanecer a 
necessidade do paciente, mediante atualização de documentos.

04. Quantidade 
O fornecimento será efetuado na quantidade deferida no 

formulário de cadastramento, conforme prescrição e avaliação do 
usuário, ficando estabelecido o limite máximo de 04 fraldas/dia, 
totalizando 120 fraldas mensais. 

 

05. Relação de Documentos: 
 Para ingresso do paciente no cadastro municipal para 

recebimento de fraldas descartáveis: 
 Ficha do Projeto Acolher devidamente preenchida
 Prescrição médica em papel timbrado do município 

devidamente preenchido com o nome do paciente, data, descrição 
da patologia, indicação do CID e quantidade necessária, no caso de 
fraldas descartáveis, constar padrão geriátrico ou infantil e o 
respectivo tamanho; 

TIPOS DE INCONTINÊNCIA - CID – 10 
N31.0 Bexiga neuropática não inibida 

N31.1 Bexiga neurogênica reflexa 
N39.4 Outras incontinências urinárias 

K59.2 Colon neurogênico 
ASSOCIADOS A: 

F00 Demência na Doença de Alzheimer
F01 Demência Vascular 

F02.3 Demência na doença de Parkinson
F72 Retardo Mental Grave 

G80 Paralisia Cerebral 
G82 Paraplegia e tetraplegia 

G93.1 Lesão encefálica anóxica, não especificado como hemorrágico 
ou isquêmico 

I61 Hemorragia intracerebral 
I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico 

ou isquêmico 
Q05.2 Espinha bífida lombar com hidrocefalia
Q05.3 Espinha bífida sacra com hidrocefalia
T90.5 Sequela de traumatismo intracraniano
T91.1 Sequela de fratura de coluna vertebral

 
Conde, 14 de outubro de 2021. 

                                                                                                                                                                                                                  

constante em anexo nesta portaria a dispensação do(s) 
medicamentos(s) por Unidade Básica de Saúde (UBS). 

PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUXILIARES E 

Ser vinculado à Unidade Básica de Saúde (UBS) 
População Alvo: pessoas com deficiência, portadoras de 

emporária; 
Pacientes com potencial de reabilitação da incontinência; 

 
Pacientes estomizados (urostomia, vesicostomia, colostomia, 

Pacientes idosos/crianças que não se enquadrem nos 

Usuários que possuam planos de saúde privados, que 

Usuários que residem fora do Município de Conde. 

06 (seis) meses, após a aprovação do pedido, podendo ser 
uais e sucessivos períodos quando permanecer a 

necessidade do paciente, mediante atualização de documentos. 

O fornecimento será efetuado na quantidade deferida no 
formulário de cadastramento, conforme prescrição e avaliação do 

stabelecido o limite máximo de 04 fraldas/dia, 

Para ingresso do paciente no cadastro municipal para 

Ficha do Projeto Acolher devidamente preenchida 
ca em papel timbrado do município 

devidamente preenchido com o nome do paciente, data, descrição 
da patologia, indicação do CID e quantidade necessária, no caso de 
fraldas descartáveis, constar padrão geriátrico ou infantil e o 

 Cópia do RG e CPF do paciente, ou certidão de nascimento, se 
menor; 
 Cópia do CNS – Cartão Nacional de Saúde do paciente (cartão 

do SUS); 
 Cópia do RG e CPF do responsável solicitante, quando 

paciente de menor e/ou acamado, indicando grau de parentesco ou 
situação; 
 Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

água, luz ou telefone fixo); e 
 Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Conde. 
 
 Para renovação do fornecimento:
 Prescrição médica atualizada em papel timbrado do 

município devidamente preenchido com nome do paciente, data, 
descrição da patologia, indicação do CID e quantidade de fraldas 
necessárias, constando modelo geriátrico ou infantil e tamanho. 
 Cópia do RG e CPF do responsável pelo pedido de renovação, 

quando o paciente for acamado ou menor, indicando grau de 
parentesco ou situação, se houver alteração do constante no pedido 
inicial;  
 Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

água, luz, ou telefone fixo): e  
 Laudo social elaborado por assistente social da Prefe

Conde 
06. Suspensão no Fornecimento:
O desligamento do usuário do cadastro municipal para 

recebimento de suplemento alimentar dar
 Não comparecimento para a retirada das fraldas descartáveis 

por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias
suspensão do benefício, salvo os casos devidamente justificados (ex: 
internação hospitalar); 
 Ausência de renovação, após seis meses de atendimento;
 Uso indevido das fraldas descartáveis;
 Alta médica; 
 Óbito. 
 
07. Forma de Acesso ao Benefício
O munícipe deve procurar a UBS mais próxima da sua residência ou 

assistência especializada para: 
 Realizar avaliação médica, diagnosticando a deficiência com o 

CID respectivo; 
 O usuário deverá dar entrada administrativamente no 

Departamento de Políticas Estratégi
Projetada, nº 105 – Loteamento Cidade das Crianças.
 O processo administrativo será deferido por uma comissão 

composta por um farmacêutico, assistente social, representante do 
departamento de políticas estratégicas, bem como de 
profissional especializado, se for o caso.
 O Departamento de Políticas Estratégicas fará o acolhimento 

do paciente preenchendo o formulário do Projeto Acolher, assim 
realizando o laudo socioeconômico; 
 O usuário será encaminhado a Farmácia Central para 

dispensação. 
 
08. Análise do Pedido: 
A Secretaria da Saúde, por meio do Departamento de Assistência

Farmacêutica, e Departamento de Políticas Estratégicas, 
os documentos do munícipe de
conformidade com as diretrizes estabele
observando a disponibilidade contratual e orçamentária do
município. Casos excepcionais serão analisados por comissão técnica 
e submetidos à apreciação superior da Secretária Municipal da 
Saúde. 

A decisão acerca do pedido deve ser c
qual deve declarar ciência de forma escrita nos autos do processo 
administrativo. 

 
 

 

F00 Demência na Doença de Alzheimer 

F02.3 Demência na doença de Parkinson 

G93.1 Lesão encefálica anóxica, não especificado como hemorrágico 

I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico 

Q05.2 Espinha bífida lombar com hidrocefalia 
bífida sacra com hidrocefalia 

T90.5 Sequela de traumatismo intracraniano 
T91.1 Sequela de fratura de coluna vertebral 
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RG e CPF do paciente, ou certidão de nascimento, se 

Cartão Nacional de Saúde do paciente (cartão 

Cópia do RG e CPF do responsável solicitante, quando 
paciente de menor e/ou acamado, indicando grau de parentesco ou 

Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Para renovação do fornecimento: 
Prescrição médica atualizada em papel timbrado do 

mente preenchido com nome do paciente, data, 
descrição da patologia, indicação do CID e quantidade de fraldas 
necessárias, constando modelo geriátrico ou infantil e tamanho.  

Cópia do RG e CPF do responsável pelo pedido de renovação, 
acamado ou menor, indicando grau de 

parentesco ou situação, se houver alteração do constante no pedido 

Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Suspensão no Fornecimento: 
O desligamento do usuário do cadastro municipal para 

recebimento de suplemento alimentar dar-se-á por:  
Não comparecimento para a retirada das fraldas descartáveis 

por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, implica na 
suspensão do benefício, salvo os casos devidamente justificados (ex: 

Ausência de renovação, após seis meses de atendimento; 
Uso indevido das fraldas descartáveis; 

Forma de Acesso ao Benefício 
cipe deve procurar a UBS mais próxima da sua residência ou 

Realizar avaliação médica, diagnosticando a deficiência com o 

O usuário deverá dar entrada administrativamente no 
Departamento de Políticas Estratégicas, endereço que segue: Rua 

Loteamento Cidade das Crianças. 
O processo administrativo será deferido por uma comissão 

composta por um farmacêutico, assistente social, representante do 
departamento de políticas estratégicas, bem como de um 
profissional especializado, se for o caso. 

O Departamento de Políticas Estratégicas fará o acolhimento 
do paciente preenchendo o formulário do Projeto Acolher, assim 

 
O usuário será encaminhado a Farmácia Central para 

A Secretaria da Saúde, por meio do Departamento de Assistência 
e Departamento de Políticas Estratégicas, apreciarão 

de cadastro ao benefício, em 
estabelecidas neste protocolo e 

observando a disponibilidade contratual e orçamentária do 
Casos excepcionais serão analisados por comissão técnica 

e submetidos à apreciação superior da Secretária Municipal da 

A decisão acerca do pedido deve ser comunicada ao munícipe, o 
qual deve declarar ciência de forma escrita nos autos do processo 
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Caberá ao Departamento de Assistência Farmacêutica controlar, 
por meio da planilha denominada “Dispensações de Suplemento 
Alimentar”, constante no anexo desta Portaria. A dispensação de 
suplemento alimentar por Unidade Básica de Saúde (UBS).

 
ANEXO III 

PROTOCOLO DE FORNECIMENTO ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO 
ENTERAL 

01. Critérios para atendimento: 
 Residir no Município de Conde/PB 
 Ser vinculado à Unidade Básica de Saúde (UBS), bem como ao 

Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) 

População Alvo: pessoas com deficiência, portadoras de 
patologias compreendendo:- Ingestão oral insuficiente (menos de 
60% das necessidades nutricionais).  

- Deficiências genéticas, de crescimento e desenvolvimento :  
trissomia 21, fibrose cística, pacientes neurológicos, paralisia 
cerebral, microcefalia, hidrocefalia, entre outras.  

- Lactente com alergia alimentar severa. 

- Doença de boca, faringe, esôfago, estômago com dificuldade de 
sucção e deglutição. 

- Anomalias esofágica (atresia de esôfago, fístula 
traqueoesofágica, refluxo gastroesofágico em casos que não 
respondem ao tratamento habitual). 

- Doença cardíaca congênita. 

- Síndrome de intestino curto e Doenças Inflamatórias Intestinai
(DII): Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa  

- Doença renal aguda ou crônica agudizada: síndrome nefrítica, 
nefrotica, insuficiência renal, pacientes em hemodiálise ou diálise 
peritoneal, entre outras.  

- Doença hepática aguda ou crônica agudizada: es
hepatites, insuficiência.  

- Doença pancreática: insuficiência pancreática.  

- Anorexia, caquexia e perda de peso involuntária e não saudável.

- Hipermetabolismo (queimaduras, sepse, trauma múltiplo, 
tétano, cicatrização de feridas, pé diabético). 

- Doença metabólica: diabetes melitus. 

- Suporte ao câncer e as terapias: radioterapia e quimioterapia.

Condições clínicas para dispensação de formulas de partida e de 
seguimento para consumo por via oral em criança até 01 (um) ano de 
idade. 

 Ser recém-nascido pré-termo de idade gestacional igual ou 
inferior a 28 semanas ao nascimento com morbidades associadas 
(doença metabólica óssea, cardiopatias, síndrome do intestino curto, 
refluxo gastroesofágico grave, pneumopatia em uso de 
oxigênioterapia); 
 Apresentar má formação labial e/ou de palato sem condições 

de receber o leite materno por sucção ou ordenha ou leite humano 
doado e apresentar desnutrição ou curva de crescimento 
decrescente. 

1.1 – O município não fornecerá fórmula infantil nos primeiros 06 
(seis) meses, sem comprovação dos critérios estabelecidos neste 

 
Conde, 14 de outubro de 2021. 

                                                                                                                                                                                                                  

Caberá ao Departamento de Assistência Farmacêutica controlar, 
por meio da planilha denominada “Dispensações de Suplemento 

exo desta Portaria. A dispensação de 
suplemento alimentar por Unidade Básica de Saúde (UBS). 

PROTOCOLO DE FORNECIMENTO ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO 

e Saúde (UBS), bem como ao 

População Alvo: pessoas com deficiência, portadoras de 
Ingestão oral insuficiente (menos de 

cimento e desenvolvimento :  
trissomia 21, fibrose cística, pacientes neurológicos, paralisia 

Doença de boca, faringe, esôfago, estômago com dificuldade de 

de esôfago, fístula 
traqueoesofágica, refluxo gastroesofágico em casos que não 

Síndrome de intestino curto e Doenças Inflamatórias Intestinais 

Doença renal aguda ou crônica agudizada: síndrome nefrítica, 
nefrotica, insuficiência renal, pacientes em hemodiálise ou diálise 

Doença hepática aguda ou crônica agudizada: esteatose, 

Anorexia, caquexia e perda de peso involuntária e não saudável. 

Hipermetabolismo (queimaduras, sepse, trauma múltiplo, 

Suporte ao câncer e as terapias: radioterapia e quimioterapia. 

Condições clínicas para dispensação de formulas de partida e de 
seguimento para consumo por via oral em criança até 01 (um) ano de 

termo de idade gestacional igual ou 
inferior a 28 semanas ao nascimento com morbidades associadas 
(doença metabólica óssea, cardiopatias, síndrome do intestino curto, 
refluxo gastroesofágico grave, pneumopatia em uso de 

ar má formação labial e/ou de palato sem condições 
de receber o leite materno por sucção ou ordenha ou leite humano 
doado e apresentar desnutrição ou curva de crescimento 

O município não fornecerá fórmula infantil nos primeiros 06 
meses, sem comprovação dos critérios estabelecidos neste 

protocolo, uma vez que o aleitamento materno exclusivo deverá ser 
sempre priorizado. Na impossibilidade deste, tentar o aleitamento 
materno complementado com fórmula, não o contrário.

02. Período de Fornecimento 
03 (três) meses, após a aprovação do pedido, podendo ser 

renovado por iguais e sucessivos períodos quando permanecer a 
necessidade do paciente, mediante atualização de documentos.

03. Quantidade 
O fornecimento será de acordo com a quantidade deferida

formulário de cadastramento, conforme prescrição médica e 
avaliação do usuário. 

 
04. Relação de Documentos: 
 Para ingresso do paciente no cadastro municipal para 

recebimento de suplemento alimentar:
 Ficha do Projeto Acolher devidamente preenchida
 Laudo médico e a prescrição nutricional em papel timbrado 

do município devidamente preenchido com o nome do paciente, 
data, descrição da patologia, indicação do CID e quantidade 
necessária; 
 Cópia do RG e CPF do paciente, ou certidão de nascimento, se 

menor; 
 Cópia do CNS – Cartão Nacional de Saúde do paciente (cartão 

do SUS); 
 Cópia do RG e CPF do responsável solicitante, quando 

paciente de menor e/ou acamado, indicando grau de parentesco ou 
situação; 
 Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

água, luz ou telefone fixo); e 
 Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Conde. 
 Para renovação do fornecimento:
 Laudo médico e prescrição nutricional atualizada em papel 

timbrado do município devidamente preenchido com nome do 
paciente, data, descrição da patologia, indicação do CID e quantidade 
de fraldas necessárias, constando modelo geriátrico ou infantil e 
tamanho.  
 Cópia do RG e CPF do responsável pelo pedido de renovação, 

quando o paciente for acamado ou menor, indicando grau de 
parentesco ou situação, se houver alteração do constante no pedido 
inicial;  
 Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

água, luz, ou telefone fixo): e  
 Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Conde. 
 
05. Suspensão no Fornecimento:
O desligamento do usuário do cadastro municipal para 

recebimento de alimentos para nutrição enteral dar
 Não comparecimento para a retirada do suplemento 

alimentar por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, implica 
na suspensão do benefício, salvo os casos devidamente justificados 
(ex: internação hospitalar); 
 Ausência de renovação, após seis meses de atendimento;
 Uso indevido dos suplementos alimentares;
 Alta médica; 
 Óbito. 
 
06. Forma de Acesso ao Benefício
O munícipe deve procurar a UBS mais próx

assistência especializada para: 
 Realizar avaliação médica, diagnosticando a deficiência com o 

CID respectivo; 
 O usuário deverá dar entrada administrativamente no 

Departamento de Políticas Estratégicas, endereço que segue: Rua 
Projetada, nº 105 – Loteamento Cidade das Crianças.
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protocolo, uma vez que o aleitamento materno exclusivo deverá ser 
sempre priorizado. Na impossibilidade deste, tentar o aleitamento 
materno complementado com fórmula, não o contrário. 

03 (três) meses, após a aprovação do pedido, podendo ser 
renovado por iguais e sucessivos períodos quando permanecer a 
necessidade do paciente, mediante atualização de documentos. 

O fornecimento será de acordo com a quantidade deferida no 
formulário de cadastramento, conforme prescrição médica e 

Para ingresso do paciente no cadastro municipal para 
recebimento de suplemento alimentar: 

Ficha do Projeto Acolher devidamente preenchida 
co e a prescrição nutricional em papel timbrado 

do município devidamente preenchido com o nome do paciente, 
data, descrição da patologia, indicação do CID e quantidade 

Cópia do RG e CPF do paciente, ou certidão de nascimento, se 

Cartão Nacional de Saúde do paciente (cartão 

Cópia do RG e CPF do responsável solicitante, quando 
paciente de menor e/ou acamado, indicando grau de parentesco ou 

Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Para renovação do fornecimento: 
Laudo médico e prescrição nutricional atualizada em papel 

timbrado do município devidamente preenchido com nome do 
rição da patologia, indicação do CID e quantidade 

de fraldas necessárias, constando modelo geriátrico ou infantil e 

Cópia do RG e CPF do responsável pelo pedido de renovação, 
quando o paciente for acamado ou menor, indicando grau de 

situação, se houver alteração do constante no pedido 

Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Suspensão no Fornecimento: 
ligamento do usuário do cadastro municipal para 

recebimento de alimentos para nutrição enteral dar-se-á por:  
Não comparecimento para a retirada do suplemento 

alimentar por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, implica 
salvo os casos devidamente justificados 

Ausência de renovação, após seis meses de atendimento; 
Uso indevido dos suplementos alimentares; 

Forma de Acesso ao Benefício 
O munícipe deve procurar a UBS mais próxima da sua residência ou 

Realizar avaliação médica, diagnosticando a deficiência com o 

O usuário deverá dar entrada administrativamente no 
Departamento de Políticas Estratégicas, endereço que segue: Rua 

Loteamento Cidade das Crianças. 
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 O processo administrativo será deferido por uma comissão 
composta por um farmacêutico, assistente social, um nutricionista, 
representante do departamento de políticas estratégicas.
 O Departamento de Políticas Estratégicas fará o acolhimento 

do paciente preenchendo o formulário do Projeto Acolher, assim 
realizando o laudo socioeconômico; 
 O usuário será encaminhado a Farmácia Central para 

dispensação do suplemento alimentar. 
 
07. Análise do Pedido: 
A Secretaria da Saúde, por meio do Departamento de Assistência

Farmacêutica e do Departamento de Políticas Estratégicas apreciará
os documentos do munícipe de cadastro ao 
conformidade com as diretrizes estabelecidas neste
observando a disponibilidade contratual e orçamentária do
município. Casos excepcionais serão analisados por uma comissão 
técnica e submetidos à apreciação superior da Secretária Municipal 
da Saúde. 

A decisão acerca do pedido deve ser comunicada ao munícipe, o 
qual deve declarar ciência de forma escrita nos autos do processo 
administrativo. 

Caberá ao Departamento de Assistência Farmacêutica controlar, 
por meio da planilha denominada “Dispensações de Alimentos para 
Nutrição Enteral”, constante no anexo desta portaria a dispensação 
de suplemento alimentar por Unidade Básica de Saúde (UBS).
 Alimentos para Nutrição Enteral: 

- Módulo de nutrientes: carboidrato, proteína, lipídeo e fibra 
alimentar. 

- Fórmula industrializada, polimérica, hipercalórica e hiperproteica. 

- Fórmula infantil para lactentes, extensamente hidrolisada, 
normocalórica, sem lactose. 

- Fórmula infantil para lactentes, a base de aminoácidos livres, 
normocalórica, sem lactose. 

- Fórmula a base de proteína isolada de soja. 

- Fórmula industrializada, polimérica, normocalórica, sem lactose, 
com TGFß2. 

- Fórmula industrializada, polimérica, hipercalórica e 
normoproteica. 

- Fórmula industrializada, polimérica, hipercalórica e hipoproteica, 
com baixo teor de sódio e potássio. 

- Fórmula industrializada, polimérica, hipercalórica
acrescida de argenina nucleotídeos, zinco, selênio, vitamina A, C e E.

- Fórmula industrializada, polimérica, normocalórica e 
normoproteica, com baixo teor de carboidrato, com fibras solúveis e 
insolúveis e alto teor lipídico. 

 
ANEXO IV 

PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS NÃO 
MOTORIZADAS 

01. Critérios para atendimento: 
 Residir no Município de Conde/PB 
 Ser vinculado ao Centro Especializado em Reabilitação Física e 

Auditiva de Conde 
 População Alvo: pessoas com deficiência, pacientes c

maior comprometimento motor, como instabilidade de controle 
cervical ou pacientes com outros fatores clínico funcional ou outra 
condição de saúde que exija o uso do equipamento. 

02. Período de Fornecimento 
01 (um) ano, após a aprovação do pedido, podendo se
por iguais e sucessivos períodos quando permanecer a necessidade 
do paciente, mediante atualização de documentos.
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O processo administrativo será deferido por uma comissão 
composta por um farmacêutico, assistente social, um nutricionista, 
representante do departamento de políticas estratégicas. 

Estratégicas fará o acolhimento 
do paciente preenchendo o formulário do Projeto Acolher, assim 

O usuário será encaminhado a Farmácia Central para 

úde, por meio do Departamento de Assistência 
Farmacêutica e do Departamento de Políticas Estratégicas apreciará 

 benefício, em 
neste protocolo e 

de contratual e orçamentária do 
Casos excepcionais serão analisados por uma comissão 

técnica e submetidos à apreciação superior da Secretária Municipal 

A decisão acerca do pedido deve ser comunicada ao munícipe, o 
ência de forma escrita nos autos do processo 

Caberá ao Departamento de Assistência Farmacêutica controlar, 
por meio da planilha denominada “Dispensações de Alimentos para 
Nutrição Enteral”, constante no anexo desta portaria a dispensação 

suplemento alimentar por Unidade Básica de Saúde (UBS). 

Módulo de nutrientes: carboidrato, proteína, lipídeo e fibra 

Fórmula industrializada, polimérica, hipercalórica e hiperproteica.  

ra lactentes, extensamente hidrolisada, 

Fórmula infantil para lactentes, a base de aminoácidos livres, 

ica, sem lactose, 

Fórmula industrializada, polimérica, hipercalórica e 

Fórmula industrializada, polimérica, hipercalórica e hipoproteica, 

Fórmula industrializada, polimérica, hipercalórica e hiperproteica, 
acrescida de argenina nucleotídeos, zinco, selênio, vitamina A, C e E. 

Fórmula industrializada, polimérica, normocalórica e 
normoproteica, com baixo teor de carboidrato, com fibras solúveis e 

PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS NÃO 

Ser vinculado ao Centro Especializado em Reabilitação Física e 

População Alvo: pessoas com deficiência, pacientes com 
maior comprometimento motor, como instabilidade de controle 
cervical ou pacientes com outros fatores clínico funcional ou outra 

 

01 (um) ano, após a aprovação do pedido, podendo ser renovado 
por iguais e sucessivos períodos quando permanecer a necessidade 
do paciente, mediante atualização de documentos. 

03. Relação de Documentos: 
 Para ingresso do paciente no cadastro municipal para 

recebimento de medicamentos: 
 
 Ficha do Projeto Acolher devidamente preenchida
 Prescrição do médico especialista, (Neurologista ou 

Ortopedista), no primeiro mês, vinculado ao CER II, em papel 
timbrado do município devidamente preenchido com o nome do 
paciente, data, descrição da patologia, indicação do CID e 
quantidade necessária 
 Documento devidamente preenchido pelo profissional 

prescritor dentro do mesmo cadastro em seguida deve ser entregue 
no CER II para dispensação;  
 Cópia do RG e CPF do paciente, ou certidão de nascimento, se 

menor; 
 Cópia do CNS – Cartão Nacional de Saúde do paciente (cartão 

do SUS); 
 Cópia do RG e CPF do responsável solicitante, quando 

paciente de menor e/ou acamado, indicando grau de parentesco ou 
situação; 
 Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

água, luz ou telefone fixo); e 
 Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Conde, indicando, inclusive se há ambiente existente para uso da 
cadeira de rodas na residência do paciente.
 Preferencialmente, deverá ser realizado teste da cadeira pelo 

usuário acompanhado pelo terapeuta responsável, antes da 
prescrição para avaliar os critérios acima.

 
 Para renovação do fornecimento:
 Prescrição médica atualizada realizada pelo médico 

especialista (neurologista ou Ortopedista) e equipe multiprofissional 
atualizada, em papel timbrado do município devidamente 
preenchido com nome do paciente, data, descrição da patologia, 
indicação do CID. 
 Cópia do RG e CPF do responsável pelo pedido de renovação, 

quando o paciente for acamado ou menor, indicando grau de 
parentesco ou situação, se houver alteração do constante no pedido 
inicial;  
 Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

água, luz, ou telefone fixo): e  
 Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Conde. 
 
8. Suspensão no Fornecimento:
O desligamento do usuário do cadastro municipal para 

recebimento do meio de locomoção dar
 Ausência de renovação, após 1 ano de atendimento;
 Uso indevido da cadeira de roda;
 Alta médica; 
 Óbito. 
 
9. Forma de Acesso ao Benefício
O munícipe deve procurar o CER II qu

especializada para: 
 Realizar avaliação médica especializada (Neurologista ou 

Ortopedista) diagnosticando a deficiência com o CID respectivo;
 O usuário deverá dar entrada administrativamente no 

Departamento de Políticas Estratégi
Projetada, nº 105 – Loteamento Cidade das Criança, em seguida a 
documentação será enviado ao CER II de Conde
 O processo administrativo será deferido por uma comissão 

composta por equipe multiprofissional
 O Departamento de Políticas Estratégicas fará o acolhimento 

do paciente preenchendo o formulário do Projeto Acolher, assim 
realizando o laudo socioeconômico e encaminhado o mesmo ao 
CE|R| II para dar prosseguimento ao processo;
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Para ingresso do paciente no cadastro municipal para 

devidamente preenchida 
Prescrição do médico especialista, (Neurologista ou 

Ortopedista), no primeiro mês, vinculado ao CER II, em papel 
timbrado do município devidamente preenchido com o nome do 
paciente, data, descrição da patologia, indicação do CID e 

Documento devidamente preenchido pelo profissional 
prescritor dentro do mesmo cadastro em seguida deve ser entregue 

Cópia do RG e CPF do paciente, ou certidão de nascimento, se 

acional de Saúde do paciente (cartão 

Cópia do RG e CPF do responsável solicitante, quando 
paciente de menor e/ou acamado, indicando grau de parentesco ou 

Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 
Conde, indicando, inclusive se há ambiente existente para uso da 
cadeira de rodas na residência do paciente. 

Preferencialmente, deverá ser realizado teste da cadeira pelo 
o pelo terapeuta responsável, antes da 

prescrição para avaliar os critérios acima. 

Para renovação do fornecimento: 
Prescrição médica atualizada realizada pelo médico 

especialista (neurologista ou Ortopedista) e equipe multiprofissional 
l timbrado do município devidamente 

preenchido com nome do paciente, data, descrição da patologia, 

Cópia do RG e CPF do responsável pelo pedido de renovação, 
quando o paciente for acamado ou menor, indicando grau de 

, se houver alteração do constante no pedido 

Comprovante de endereço atualizado do paciente (conta de 

Laudo social elaborado por assistente social da Prefeitura de 

Suspensão no Fornecimento: 
do usuário do cadastro municipal para 

recebimento do meio de locomoção dar-se-á por:  
Ausência de renovação, após 1 ano de atendimento; 
Uso indevido da cadeira de roda; 

Forma de Acesso ao Benefício 
O munícipe deve procurar o CER II que é um ponto de assistência 

Realizar avaliação médica especializada (Neurologista ou 
Ortopedista) diagnosticando a deficiência com o CID respectivo; 

O usuário deverá dar entrada administrativamente no 
Departamento de Políticas Estratégicas, endereço que segue: Rua 

Loteamento Cidade das Criança, em seguida a 
documentação será enviado ao CER II de Conde 

O processo administrativo será deferido por uma comissão 
composta por equipe multiprofissional 

icas Estratégicas fará o acolhimento 
do paciente preenchendo o formulário do Projeto Acolher, assim 
realizando o laudo socioeconômico e encaminhado o mesmo ao 
CE|R| II para dar prosseguimento ao processo; 



 
            DIÁRIO OFICIAL                                                Conde, 
 

 
Nº 1.961                                                                                                                             

 O usuário será encaminhado ao CER II para dispensaç
cadeira de rodas, na Rua Projetada, Loteamento Nossa Senhora das 
Neves. 

 
10. Análise do Pedido: 
A Secretaria da Saúde, por meio do Departamento de Assistência

Farmacêutica e do Departamento de Políticas Estratégicas e do 
Centro Especializado em Reabilitação Física e Auditiva apreciará
documentos do munícipe de cadastro ao benefício, em
com as diretrizes estabelecidas neste protocolo e observando a 
disponibilidade contratual e orçamentária do município. 
excepcionais serão analisados por comissão técnica e submetidos à 
apreciação superior da Secretária Municipal da Saúde.

A decisão acerca do pedido deve ser comunicada ao munícipe, o 
qual deve declarar ciência de forma escrita nos autos do processo 
administrativo. 
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O usuário será encaminhado ao CER II para dispensação da 
cadeira de rodas, na Rua Projetada, Loteamento Nossa Senhora das 

A Secretaria da Saúde, por meio do Departamento de Assistência 
Farmacêutica e do Departamento de Políticas Estratégicas e do 

ção Física e Auditiva apreciará os 
em conformidade 

protocolo e observando a 
município. Casos 

or comissão técnica e submetidos à 
apreciação superior da Secretária Municipal da Saúde. 

A decisão acerca do pedido deve ser comunicada ao munícipe, o 
qual deve declarar ciência de forma escrita nos autos do processo 
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