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Nova Friburgo, 21 de setembro de 2020
Relatório de Fiscalização no Almoxarifado Central

da Prefeitura de Nova Friburgo

A Comissão de Saúde Pública do Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo
foi recebida pela funcionária srª Ângela Sardou. Observações e informações:

O Processo 16052 de 2017 foi homologado em 17 de setembro de 2019, porém não
foi efetivado. Esse Processo corresponde à aquisição de Saneantes. Segundo
informações para a funcionária, há falta de verba.

O envio de medicamentos às vezes demora até 01 ano e 06 meses.
O material de limpeza tem 10 (dez) Unidades de Saúde solicitantes.
O não cumprimento da Pactuação gera a falta de verba.
Há falta de motoristas para distribuir os medicamentos para as Unidades de Saúde.

Vários medicamentos já estavam separados para ser feita a entrega e esta fica atrasada,
pois a distribuição não é efetuada em tempo solicitado. Por isso, entre os dias 10 (dez) e
11 (onze) os Postos de Saúde ficam com falta de vários medicamentos. Há necessidade
também de que os Postos façam as solicitações de acordo com a demanda para evitar o
vácuo na farmácia.

Grupos específicos precisam receber os seguintes medicamentos que estão em falta:
Dipirona, Lozartana, Atenolol e Azitromicina.

Há falta de responsável técnico e, que o Coordenador tenha o comparecimento
diário.

As responsáveis Ângela Sardou e Cristina Monteiro de Barros Gomes sugerem:
criar uma Comissão Farmacêuticos Terapêuticos – Farmácia Terapêutica; cobrar que o
SUS disponibilize também a Lozartana de 25mg e não só a de 50 mg para atender às
necessidades dos Usuários; o retorno da Fundação Municipal de Saúde para que haja
agilização de todas as soluções na Saúde.

Necessitam de aspirador de pó, pois a utilização de vassouras foge às normas da
Vigilância Sanitária. Só após 14 (catorze) anos foi colocado o insufilme nas janelas.

Os Servidores do Almoxarifado reclamam da falta de valorização dos funcionários
antigos, pois recebem um salário de mil reais, enquanto os recém chegados recebem
quatro mil reais.

Há grande estoque de máscaras de barreira que foram doadas por ONG para
distribuir à população (o termo de doação se encontra no Almoxarifado Central), para
efetuar a distribuição porém, não há planejamento de como será feito.

A Comissão retirou-se às 10h30min. e solicita providências para o apoio à Equipe
a fim de agilizar o atendimento.

Atenciosamente,
Therezinha Batista Silva

(Coordenadora Comissão de Saúde Pública CMS/NF)
Marineia Costa

(Comissão de Saúde Pública CMS/NF)
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