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DELIBERAÇÕES
Abril/Maio -2018

- Encaminhamento da Recomendação n. 010/2018 para o Presidente do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, onde o Comitê encarece a todos os Magistrados que determinem a
suspensão dos processos que tratem de fornecimento pelas Operadoras de Planos de Saúde,
de medicamentos não registrados na ANVISA,
- Participação do Farmacêutico integrante do NAT/JUS, Dr. Alexandre Tutes, na Oficina
EV1PN ET — BRASIL, evento disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde nos dias 07 e
08 de maio de 2018;
- Participação do Coordenador do Comitê Estadual e integrantes do NAT/JUS no Fórum da
Saúde do Conselho Nacional de Justiça ocorrido nos dias 16 e 17 de maio de 2018, no Instituto
de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo;
- Oficio encaminhado para Secretaria de Saúde Municipal e Estadual para levantamento de
quantas equipes estão atuando junto ao SAD — Serviço de Atendimento Domiciliar;
- Oficio encaminhado para Procuradoria Jurídica Estadual e Municipal solicitando
informações de valores despendidos para cumprimento de liminares;
- Oficio encaminhado para Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde
solicitando informações quanto as verbas destinadas ao Estado e aos Municípios;
- Oficio encaminhado para Secretaria Estadual e Municipal de Saúde recomendando e
solicitando medidas de solucionar tratamento aos pacientes portadores de Fibrosa Cistica e
Ostomizados;
-Oficio encaminhado para o Ministério Público Estadual solicitando informações sobre o
Inquérito Civil instaurado para verificar a eficiência e regularidade no funcionamento das
UNACONS;
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-Oficio encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça solicitando informações quanto a
quantidade de pareceres do NAT/JUS são acolhidos pelo Juízo das Comarcas do Estado, para
fins de estatística;
- Oficio encaminhado cópia da Sentença e cópia da Decisão em Agravo de Instrumento, aos
Entes que celebraram o Termo de Cooperação Técnica, nos casos das cirurgias de Orteses e
Prótese;
Recebimento de Oficio n.1.156 da Procuradoria do Estado, em resposta a solicitação de
levantamento dos valores despendidos mensalmente com o cumprimento de liminares nos
processos judicial izados;
Recebimento do Oficio 0463/2018 do Ministério Público Estadual, em resposta a solicitação
de informações sobre o Inquérito Civil para verificar a eficiência e regularidade no
funcionamento das UNACONS;
- Recebimento do Oficio n.722/2018 da ANVISA -, em resposta a solicitação sobre verbas
destinadas aos Estados e Municípios;
- Recebimento do Oficio n.2184/2018 da Procuradoria-Geral do Município, em resposta a
solicitação de levantamento dos valores despendidos mensalmente com o cumprimento de
liminares nos processos judicializados;
- Recebimento do Oficio n.5.147/2018 da SESâIIr resposta a solicitação de informações
referentes ao Serviço de Atendimei 8 omiti

Serviço de Home Core.

De
r ELIO STÁBILE
Coordenador do Comit- Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde
e do NAT/JUS
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