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1)Atraso no repasse de medicamentos à caf de Jaguaretama
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ausência de medicamentos no posto de saúde e na caf- central de
abastecimento farmacêutico

Em resposta a este tribunal ,a este relatório de inspeção, foi
apontada por este tribunal a irregularidade, que fala sobre ausência
de medicamentos no posto de saúde e caf devido ao atraso na
logística de distribuição dos medicamentos adquiridos através de
ppi aos municípios cearenses ,portanto, o município elaborou um
plano de ação para ajustar a logística do repasse de
medicamentos, mas o estado do ceará somente notificou o
município ao final do mês de abril, portanto demonstrando o atraso
em que o município já havia cumprido suas obrigações, fato que
possuem todos os comprovantes de suas ações, como a
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medicamentos (documento em anexo) com o objetivo de sanar
esta irregularidade em conformidade com a constituição federal e
lei n° 8080/96.

2 Ausência de tombamento de bens na unidade
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Francisca Maria Freitas de Jesus

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção, foi apontada
a irregularidade da ausência de tombamento de bens, ultrassom
removedor de tártaro altsonic jet, na unidade básica de saúde
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treinamento com os responsáveis pelo patrimônio,com o objetivo de
orientar sobre o levantamento físico e os inventários dos bens do
município (documento em anexo); a controladoria geral do município
realizou uma visita a unidade de saúde para verificar e identificar todos
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bens foram devidamente tombados( documento em anexo),o
município elaborou a IN n0003/2018, que fala sobre a realização de
inventário e levantamento físico dos bens , a qual já vem sendo
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sobre os procedimentos de controle, movimentação e baixa dos bens
móveis pertencentes a administração, desse modo, visando sanar a
irregularidade apontada por este tribunal nesta inspeção em
conformidade com a instrução normativa n001/2017, alínea d, do TCM,
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3)Ausência de controle de medicamentos nos estoques das unidades
básicas de saúde Serrote Branco e Francisca Maria Freitas de Jesus
anteriores ao mês de abril de 2019

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção, foi apontada
a irregularidade da ausência de controle da entrada e saída de
medicamentos nos estoques das unidades básicas de saúde Serrote
Branco e Francisca Maria Freitas de Jesus anteriores ao mês de abril
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normatizar os procedimentos de controle efetivo de todos os órgãos
que possuam almoxarifado, como as unidades básicas de saúde,
implementando um sistema, chamado aspec,para que o responsável
realize o controle de entrada e saída dos medicamentos da farmácia (
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sobre os procedimentos para o controle de distribuição de
medicamentos nas unidades básicas de saúde, portanto, visando a
sanar a irregularidade apontada por este tribunal nesta inspeção.
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1) Ausência de normas para guarda e manutenção dos
arquivos/documentos municipais

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção,pelo
qual apontou a irregularidade da ausência de normas para
guarda e manutenção dos arquivos/documentos, o município
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Glairton Rabelo Cunha, a lei municipal n 1102012019, que fala
sobre o uso, consulta, guarda, manutenção e descarte dos
documentos públicos( documento em anexo), e portaria n°119C/2017, que nomeia o responsável pelo acervo e arquivo dos
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assim, visando sanara irregularidade apontada por este tribunal
em conformidade com a constituição federal e a política
nacional de arquivos públicos e privados.
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municipalização do trânsito local

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção, pelo
qual apontou a irregularidade na falta de regulamentação da
municipalização do trânsito local, em que o município elaborou
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municipalização do trânsito local ( documento em
anexo), portanto, visando a sanar a irregularidade apresentada
por este tribunal em conformidade com o código de trânsito
brasileiro.
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