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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

À Vossa Excelência a Senhora

Presidente Lucimar Ponciano

___• • _ • .w"w .... ·~._. ..I1

Jacareí, 17 de dezembro de 2018.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação n° 203/2018

Excelentíssima Senhora Presidente :

Em atendimento ao Ofício n. 113/12/2018-CMP , dessa Casa Legislativa, datado
de 05 de dezembro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 05 de dezembro de 2018,
referente ao Pedido de Informações n.? 203/18, de autoria da vereadora Or.a Márcia Santos,
venho prestar as seguintes informações:

1. Aumentamos a sufic iência dos estoques e antecipamos nossas compras
com prazo de entrega para o início do ano já que em dezembro e parte do mês de janeiro , os
fabricantes paralisam a produção e concedem férias coletivas.

2. A Admin istração Pública pnonza as compras de medicamentos de
controle especial e não deixa de fazer solicitação de compra dos mesmos.

Esclarece-se que houve problemas pontuais com os itens: Amitr iptilina 25mg
cpr, Tramadol 50mg cpr e Ácido Valproico 50mg/ml solução, onde os fornecedores não
realizaram as entregas; já foram notificados e a Administração Pública está tomando as
medidas cabíveis pelo descumprimento do contrato .

Saliente-se ainda que, em conformidade com a Portaria ANVISA n. 344 de 12
de maio de 1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos
sujeitos a controle especial , não é permit ido a revalidação de prescrição de medicamentos
psicotróp icos, sendo necessário a troca da receita médica .
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3. A falta de medicamentos esta muito inferior aos dos anos passados . Hoje
o estoque esta normalizado em 93,5%.

Ressalte-se que a falta de 6,5% do restante dos medicamentos são pontuais em
sua maior parte em virtude do não atendimento dos fornecedores que estão sendo punidos
pela Admin istração Pública.

Abaixo segue a lista de medicamentos em falta e os motivos pela não entrega :

- Lista de medicamentos em falta em razão de processo licitatório fracassado

por falta de fornecedores, e consequente realização de compra direta:

a) atropina , sulfato 5 mg/ml col.;

b) Eritromicina, estolato 500 com. ou cápsula;

c) Medroxiprogesterona 10 mg comp.

- Lista de medicamentos em falta na rede pública de saúde em razão de

solicitação de cancelamento do contrato pela empresa:

a) amitriptilina, cloridrato 25 mg cpa/cap/dr;

b) beclometasona, dipropionato 250 mcg sol/susp;

c) cefalexina 50 mg/ml sol/susp ;

d) fluconazol 150 mg cpa/cap/dr;

e) furosem ida 40 mg cpa/cap/dr;

f) tramadol, c1oridrato 50 mg cpa/cap/dr.

- Lista de medicamentos em falta na rede pública de saúde em razão de falta na

entrega pelo fornecedor:

a) c1ostebol , acet/ neomicina , sult, 5/5 mg/g cr/pom/gel;

b) metildopa , c1oridrato 250 mg cpa/cap/dr;

c) metildopa, c1oridrato 500 mg cpa/cap/dr ;

d) periciazina_ 40 mg/ml sol/susp;

e) prednisolona, fosfato sodico 3 mg/ml sol/susp;
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f) prednisona 5 mg cpa/cap/dr;

g) sais para reidratação n/a - env;

h) sinvastatina 10 mg cpa/cap/dr;

i) tobramicina, sulfato 3 mg/ml col;

j) valproico, acido 50 mg/ml sol/susp.

Respeitosamente,
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IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
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