
            

 

 

 

Secretaria da saúde esclarece  

Atendimentos, fornecimento de medicamentos e liberação de exames 

 

 

 

A situação da saúde   pública em todas as esferas,  tem sido motivo de reclamações pelas comunidades. 

No munícipio rosariense  sob a gestão da prefeita Zilaze Rossignolo Cunha,  todos os ESFs, bem como em 

alguns Bairros que não dispõe de unidades de saúde, os  atendimentos médicos são realizados diária ou 

alternadamente, em dias da semana. No que se refere  ao fornecimento  de  remédios  disponibilizados 

a população pela farmácia municipal, especialmente aos de menos poder aquisitivo, alguns ajustes 

tiveram que ser adotados cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal,  como a realização de uma nova 

licitação para aquisição de medicamentos. A falta de remédios se deu pelo fato do término dos 

contratos com empresas licitadas e o impedimento de realização de licitação em 2015 por não haver 

previsão orçamentária para isso, ou seja foi necessário esperar a aprovação do orçamento 2016 para 

poder licitar a compra de medicamentos para a farmácia municipal. Segundo Izabel Cristina Vieira, Chefe 

do Departamento de Licitações, no máximo em 15 dias o fornecimento deve ser normalizado pois a 

licitação está em fase de conclusão.  Neste sentido a secretaria municipal da Saúde, sob a coordenação 

da enfermeira Norma Pinheiro Dornelles, tem se empenhado  em bem  atender a população buscando  

alternativas, mas esclarecendo  sempre que alguns  trâmites legais devem ser obedecidos.  No que se 

refere a liberação de exames laboratoriais, todos os dias, das 7 as 8 horas a secretaria autoriza todas as 

solicitações sem exceção , sendo que não há limite de autorizações diárias,  basta que obedeçam o 

horário limite, e nos casos de  exames de raio-X, mensalmente os profissionais da saúde recebem um 

número de autorizações, sendo que ultrapassado o limite mensal  de cada um, e em casos de urgência,  

com a solicitação do médico, a secretaria realiza a liberação do mesmo. 


