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Anexos do relatório 

 

Anexo I 

Escala cedida pelo CMS Cesar Pernetta e fixado no Mural da Unidade; 

Cartão de ponto dos servidores do CMS Cesar Pernetta; 

Escala de Abril e Junho cedida pela CAP 3.2 do CMS Cesar Pernetta; 

Memorando nº 01/2013 TCMRJ; 

Resposta ao Memorando nº 01/2013 à equipe inspecionante. 

Anexo II 

Escala  dos servidores cedida pela  Policlínica Rodolpho Rocco; 

Cartão de ponto dos servidores da Policlínica Rodolpho Rocco; 

Memorando nº 40 enviado pela unidade Policlínica Rodolpho Rocco para o Setor 

de Recursos Humanos da SMS. 

Anexo III 

Dados retirados pelo Sistema ERGON dos servidores mencionados no item 11.2.4 

e subitens. 

Anexo IV 

Cartões de ponto da servidora matrícula nº 10/226. 336-6. 

Anexo V 

Cartões de ponto da servidora matrícula nº  10/238.532-6. 

Anexo VI 

Cartões de ponto da servidora matrícula nº 10/141.489-5. 

Anexo VII 

Resposta do Memorando n° 02/2013 à equipe inspecionante do TCMRJ; 

Dados retirados do CNES referentes à servidora de Matrícula nº 10/215.885-5. 

 

 

 
 



 
 

SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

 

 
 

4   

Glossário 
 
CMS - Centro Municipal de Saúde 

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

ESF - Estratégia da Saúde da Família 

IPCA-E - Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial 

IPLANRIO - Empresa Municipal de informática 

MS - Ministério da Saúde 

OS - Organização Social 

RAIS - Relação Anual de Informações  Sociais 

RH- Recursos Humanos 

SISTEMA ERGON - Sistema Integrado de Recursos Humanos 

SMA - Secretaria Municipal de Administração 

SMS- Secretaria Municipal de Saúde 

SPDM- Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina 
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Programa de Visitas Técnicas às Unidades de Saúde d e Atenção Primária 

 

1. Introdução 
 

Versa o presente documento sobre relatório atinente ao programa de visitas técnicas 

às unidades de saúde de atenção primária, cujo escopo principal é verificar as condições 

das instalações físicas e a logística de recursos humanos das mesmas, aprovado por 

meio do processo 40/0556/2013, na Sessão de 04/02/2013. 

As visitas foram realizadas no decorrer do mês de junho de 2013 em algumas 

Unidades Básicas de Saúde da CAP 3.2, a saber: 

 
Relação de unidades visitadas: 
 

Unidades Responsável Modelo de Gestão  

CMS César Pernetta Valéria Fernandes Teixeira Mista 

Policlínica Rodolpho Rocco Dra. Marcia Matos SMDC 

CMS Professor Antenor Nascentes Carla Grajaú OS 

Clínica da Família Bibi Vogel Mariana Costa OS 

Clínica da Família Carioca Daniele Fernandes OS 

Clínica da Família Sergio Nicolau Amin Viviane Saraiva Mista 

 
A verificação foi efetuada tomando por base um roteiro de inspeção (check-list), 

desenvolvido por esta Inspetoria, que tem como objetivo uniformizar e direcionar o 

trabalho para a avaliação dos pontos críticos comuns a todas as unidades básicas de 

saúde (adequação das instalações, sistemas de controle, insumos, serviços contratados e 

ofertados, estrutura física e pessoal). 
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As informações apresentadas neste relatório se referem apenas às impropriedades 

verificadas. Os papéis de trabalho a partir dos quais foram compiladas essas informações 

se encontram arquivados na Inspetoria. 

As impropriedades acima serão relacionadas de acordo com os setores avaliados, 

discriminando as unidades em que as mesmas foram observadas. 

 

2. Área Externa 
 

Esta área compreende o entorno da área construída da unidade, incluindo as placas 

indicativas, os acessos, áreas de depósito de lixo, etc. 

 

Pontos observados: 

 

2.1. Ausência de placa indicativa na unidade:  
• CMS Professor Antenor Nascentes 

• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

2.2. Dados informativos desatualizados nas unidades :  
• CMS César Pernetta 

• Clínica da Família Bibi Vogel 

 

2.3. Dificuldade de acesso para deficientes (rua – unidade) nas unidades:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

• CMS Professor Antenor Nascentes 
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Policlínica Rodolpho Rocco 
 

 
Ausência de placa indicativa na unidade 

 
 
Tabela das principais impropriedades observadas – Á rea externa 
 

Impropriedade Ocorrência % 
1 - Ausência de placa indicativa 2 33,33 
2 - Placa mal conservada 0 0,00 
3 - Dados informativos desatualizados 2 33,33 
4 - Dificuldade de acesso para deficientes (rua – unidade) 2 33,33 
5 - Área externa suja ou mal conservada 0 0,00 
6 - Estrutura externa mal conservada 0 0,00 
7 - Lixo armazenado em local ou de forma inadequada (ausência 
de lixeiras específicas para material hospitalar; acesso a animais, 
lixeiras abertas) 

0 0,00 

 
Fonte: SED e dados coletados 
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3. Área Interna 
 

A área interna da unidade compreende os ambientes de espera e corredores 

destinados ao trânsito dos pacientes. 

A análise desta área tem como objetivo a avaliação do estado das instalações 

físicas, a facilidade de acesso para deficientes, a segurança, a higiene e o conforto 

proporcionado aos pacientes. 

 

Pontos observados: 

 

3.1. Dificuldade de acesso para deficientes (acesso  ao interior da unidade) 
na unidade:  

• CMS Professor Antenor Nascentes 

 

3.2. Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, m ofo e etc.) na unidade:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

3.3. Janelas mal conservadas na unidade:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

 3.4. Assentos inadequados: 
• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

3.5. Sanitários mal conservados: 
• Policlínica Rodolpho Rocco 
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Tabela das principais impropriedades observadas – Á rea externa 
 

Impropriedade Ocorrência % 
1 - Dificuldade de acesso para deficientes (acesso ao interior da 
unidade) 

1 16,67 

2 - Iluminação insuficiente 0 0,00 
3 - Ventilação insuficiente 0 0,00 
4 - Verificação de áreas sujas 0 0,00 
5 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 1 16,67 
6 - Paredes mal conservadas(sujeira, infiltrações, goteiras, mofo 
e etc.) 

0 0,00 

7 - Janelas mal conservadas 1 16,67 
8 - Portas internas mal conservadas 0 0,00 
9 - Impressos colados diretamente nas paredes 0 0,00 
10 - Piso representando risco à circulação 0 0,00 
11 - Estruturas metálicas expostas 0 0,00 
12 - Instalações elétricas expostas 0 0,00 
13 - Problemas de carga no sistema elétrico 0 0,00 
 
Fonte: SED e dados coletados 

 

4. Setor de Documentação Médica 
 

É neste que são arquivados os prontuários da unidade. Prontuários são um conjunto 

de documentos contendo informações sobre a saúde dos pacientes e o tipo de 

assistência prestada a ele. 

O prontuário médico é um documento de manutenção permanente pelos 

estabelecimentos de saúde, competindo aos diretores das unidades a responsabilidade 

pela guarda destes. 

Todos os documentos originais que compõem o prontuário devem ser guardados 

pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos. 

Na avaliação deste setor, foram analisados aspectos como: adequação da estrutura 

física, arquivos e organização de documentos. 
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Pontos observados: 

 

4.1. Arquivos insuficientes na unidade:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

  4.2. Arquivos danificados ou em mal estado de con servação na unidade:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

  4.3. Insuficiência de espaço nos arquivos nas uni dades:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

• CMS Professor Antenor Nascente 

 

4.4. Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, m ofo e etc.) na unidade:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

4.5. Paredes mal conservadas(sujeira, infiltrações,  goteiras, mofo e etc.) na 
unidade:  

• Policlínica Rodolpho Rocco 
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Professor Antenor Nascentes 

 

 

Policlínica Rodolpho Rocco 

 

Estantes de arquivo em mal estado 

 

 

Teto em mal estado 
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Espaço insuficiente 

 

 

Ambiente em mal estado 

 

 

Tabela das principais impropriedades observadas – S etor de documentação 
 

Impropriedade Ocorrência % 
1 - Arquivos insuficientes 1 16,67 
2 - Arquivos danificados ou em mal estado de conservação 1 16,66 
3 - Fichas fora dos arquivos 0 0,00 
4 - Insuficiência de espaço nos arquivos 2 33,33 
5 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 1 16,67 
6 - Paredes mal conservadas(sujeira, infiltrações, goteiras, mofo 
e etc.) 

1 16,67 

 
Fonte: SED e dados coletados 
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5. Setor de Esterilização 
 

Esta área da unidade é responsável pela esterilização dos materiais utilizados. A 

esterilização destes materiais é realizada por meio do calor úmido sob pressão utilizando 

um equipamento denominado autoclave. 

Durante as visitas foram avaliados: a adequação física do setor, estado dos 

equipamentos, e a adequação dos procedimentos de controle de efetividade. No quadro a 

seguir são listadas as principais impropriedades verificadas. 

 

Pontos observados: 

 

5.1. Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, m ofo e etc.) na unidade:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

5.2. Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações , goteiras, mofo e etc.) na 
unidade:  

• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

5.3.Insuficiência de espaço na unidade:  
• CMS Professor Antenor Nascentes 

 

5.4. Área suja na unidade:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 
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CMS Professor Antenor Nascente 
 

 

Espaço insuficiente 

 

 

Área suja 

 

 

Policlínica Rodolpho Rocco: 

 

 

Instalação elétrica deficiente 

 

 

Ar condicionado avariado 
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Infiltração na área de materiais esterilizados 

 

 

Infiltração 

 

 

Instalação hidráulica precária 

 

 

Tampa de esgoto na área de limpeza de materiais a 

esterilizar 
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Piso em estado precário 

 

 

Ar condicionado avariado 

 

 

Área de lavagem de materiais precária                                               
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Tabela das principais impropriedades observadas – S etor de esterilização 
 

Impropriedade Ocorrência % 
1 - Não há setor de esterilização 0 0,00 
2 - Único acesso para entrada e saída de materiais 0 0,00 
3 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 1 16,67 
4 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 1 16,67 
5 - Insuficiência de espaço 1 16,67 
6 - Iluminação insuficiente 0 0,00 
7 - Área suja 1 16,67 
8 - Instrumentos esterilizados acondicionados em embalagens inadequadas 0 0,00 
9 - Pacotes para esterilização de material não são lacrados com fitas 
termossensíveis 

0 0,00 

10 - Embalagens sem registro da data da esterilização 0 0,00 
11 - Efetividade da esterilização da autoclave não é monitorada 
periodicamente ( semanalmente Controle biológico - Bacillus 
Stearothermophilus) 

0 0,00 

12 - Não existe registro da calibração da autoclave 0 0,00 
 
Fonte: SED e dados coletados 

 

6. Sala de Curativos 
 

Esta sala geralmente é utilizada para realização de pequenos curativos, limpeza de 

feridas e também para o procedimento de lavagem de pé diabético. 

De acordo com as recomendações técnicas da SMSDC1, este setor deverá ter: piso 

e paredes laváveis, tanque, de preferência em inox contendo ducha,  escadinha de dois 

degraus, foco de luz, armários, bancada, sabão líquido e papel toalha. 

 

Pontos observados: 

 

6.1. Não há sala de curativos na unidade:  
• CMS Professor Antenor Nascentes 

 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.saude.rio.rj.gov.br/media/Diabetes_Recomendacoes%20tecnicas%20sala%20de%20curativos.pdf 
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Impropriedade Ocorrência % 
1 - Não há sala de curativos 1 16,67 
2 - Tanque para lavagem inadequado ou inexistente 0 0,00 
3 - Inexistência de foco de luz 0 0,00 
4 - Iluminação insuficiente 0 0,00 
5 - Não é feita a limpeza e desinfecção da sala, após o 
atendimento do paciente  

0 0,00 

6 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 0 0,00 
7 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e 
etc.) 

0 0,00 

8 - Insuficiência de espaço 0 0,00 
9 - Área suja 0 0,00 
10 - Lixeiras abertas 0 0,00 
 
Fonte: SED e dados coletados 

 

7. Sala de Vacinação 
 

Este setor é responsável pelas aplicações e o estoque das vacinas 

(imunobiológicos). As vacinas, devido à sua composição, são produtos susceptíveis à luz 

e ao calor, sendo necessário, portanto, mantê-las permanentemente refrigeradas, com 

uma supervisão constante e eficiente dos equipamentos usados na refrigeração, assim 

como na rede elétrica. 

Durante as visitas foram analisados a estrutura física, equipamentos, procedimentos 

de estocagem e descarte de materiais. 

 

Pontos observados: 

 

7.1. Geladeira para vacinas defeituosa na unidade:  
• Clínica da Família Bibi Vogel 

 

7.2. Inexistência de fonte alternativa de energia p ara o refrigerador na 
unidade:  

• Policlínica Rodolpho Rocco 
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 7.3. Inexistência de área para lavagem das mãos na  unidade:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

7.4. Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, m ofo e etc.) na unidade:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

7.5. Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações , goteiras, mofo e etc.) na 
unidade:  

• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

7.6. Lixeiras abertas na unidade:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

Tabela das principais impropriedades observadas – S ala de vacinação 
 

Impropriedade Ocorrência  % 

1 - Não há sala de vacinação 0 0,00 

2 - Geladeira para vacinas defeituosa 1 16,67 

3 - Não é realizado o registro/controle da temperatura da geladeira 0 0,00 

4 - Temperatura da geladeira inadequada (4o - 8o) 0 0,00 

5 - Caixas armazenadas na geladeira sem espaço para circulação 

do ar frio 

0 0,00 

6 - Critério PEPS não é obedecido 0 0,00 

7 - Imunobiológicos guardados na porta da geladeira 0 0,00 

8 - Presença de comida/bebida na geladeira 0 0,00 

9 - Inexistência de garrafas de água para estabilizar temperatura da 

geladeira 

0 0,00 

10 - Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador 1 16,67 

11 - Inexistência de recipiente para o descarte de material perfuro 

cortante 

0 0,00 

12 - Inexistência de sistema alternativo para estoque de vacinas 0 0,00 
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13 - Inexistência de caixas térmicas para as vacinas usadas no dia 0 0,00 

14 - Inexistência de recipientes rígidos para o descarte de perfuro 

cortantes 

0 0,00 

15 - Inexistência de área para lavagem das mãos 1 16,67 

16 - Ausência de sabão líquido/ papel toalha 0 0,00 

17 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 1 16,67 

18 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e 

etc.) 

1 16,67 

19 - Iluminação insuficiente 0 0,00 

20 - Insuficiência de espaço 0 0,00 

21 - Área suja 0 0,00 

22 - Lixeiras abertas 1 16,67 

 

Fonte: SED e dados coletados 
 

8. Posto de Coleta de Exames 
 

Esta área é destinada à coleta/armazenagem de amostras de material biológico, que 

serão enviadas aos laboratórios de análises clínicas da rede municipal de saúde, e à 

entrega dos resultados dos exames. 

Para a avaliação deste setor foi utilizado o conhecimento adquirido durante a 

Inspeção Ordinária realizada na rede de laboratórios de análises clínicas da SMSDC , 

Processo TCM nº 40/0081/2010, que se baseou no Roteiro de Inspeção da Vigilância 

Sanitária do Estado do Rio de janeiro. 

 

Pontos observados: 

 

8.1. As instalações da área são utilizadas para out ras atividades na unidade 
• CMS Professor Antenor Nascentes: A área de expurgo é contígua à sala de coleta 

de exames. 
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Tabela das principais impropriedades observadas – P osto de coleta de exames 
 

Impropriedade Ocorrência % 
1 - Não há posto de coleta 0 0,00 
2 - As instalações da área são utilizadas para outras atividades 1 16,67 
3 - Não existe estante para tubos 0 0,00 
4 - Inexistência de maca, ou cadeira reclinável, no ambiente 0 0,00 
5 - Inexistência de recipiente rígido para descarte de materiais perfuro 
cortantes 

0 0,00 

6 - Inexistência, ou não utilização, de centrífuga 0 0,00 
7 - Inexistência de geladeira 0 0,00 
8 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 0 0,00 
9 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 0 0,00 
10 - Iluminação insuficiente 0 0,00 
11 - Insuficiência de espaço 0 0,00 
12 - Área suja 0 0,00 
13 - Lixeiras abertas 0 0,00 
14 - Instalações elétricas expostas 0 0,00 
15 - Inexistência de lavatórios 0 0,00 
16 - Inexistência de papel toalha/sabão líquido 0 0,00 
 
Fonte: SED e dados coletados 

 

9. Sistema de Informática 
 

 

Por sistemas de informática, entende-se os equipamentos, insumos e sistemas que 

a unidade utiliza no processamento de suas informações. Durante a visita, são realizadas 

entrevistas com o gestor da unidade buscando identificar as principais carências com 

relação a: computadores; impressoras e seus insumos (cartuchos de tinta, papéis); 

softwares; recursos humanos e realização de capacitações. 

 

Pontos observados: 
 

9.1. Quantidade insuficiente de computadores (princ ipalmente para 
cadastramento de PSF) na unidade  

 

• Clínica da Família Bibi Vogel 
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Tabela das principais impropriedades observadas – S istemas de informática 
 

Impropriedade Ocorrência % 
1 - Equipamentos de informática defeituosos ou ultrapassados  0 0,00 
2 - Quantidade insuficiente de computadores (principalmente p/       
cadastramento de PSF) 

1 16,67 

3 - Falta de operadores (pessoal administrativo) 0 0,00 
4 - Treinamento insuficiente para manuseio dos sistemas 0 0,00 
5 - Problemas no acesso a internet 0 0,00 
6 - Falta de insumos (papéis, tinta e etc.) 0 0,00 
 
Fonte: SED e dados coletados 
 

10. Consultórios 
 

Durante o ciclo de visitas, foram avaliadas as condições em que se encontravam 98 

(total de consultórios das unidades visitadas) consultórios, divididos entre as 06 unidades 

visitadas. 

 

Tabela de consultórios  
 
Unidade Total de consultórios Consultórios com 

restrição 
CMS Médica César 
Pernetta 

4 0 

Policlínica Rodolpho Rocco 70 0 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

2 0 

Clínica da Familia Bibi 
Vogel 

8 1 

Clínica da Familia Carioca 6 0 
Clínica da Família Sergio 
Nicolau Amin 

8 1 

 
Fonte: SED e dados coletados 
 
 

A avaliação dos consultórios médicos e não médicos da unidade tomou por base a 

análise da estrutura física, dos equipamentos, conforto, higiene e a adequação do número 

de profissionais de saúde. 

A seguir serão relacionadas as impropriedades verificadas: 
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10.1. Higiene 
 

Ausência de lavatório, papel toalha ou sabão líquido em 71% dos consultórios 

analisados, distribuída da seguinte forma: 

Unidade Total de Consultórios Consultórios com 
impropriedade 

CMS César Pernetta 4 0 
Policlínica Rodolpho Rocco 70 70 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

2 0 

Clínica da Família Bibi Vogel 8 0 
Clínica da Família Carioca 6 0 
Clínica da Família Sergio Nicolau 
Amin 

8 0 

 
 

Ausência de rouparia em 71% dos consultórios analisados, distribuída da seguinte 

forma: 

Unidade Total de Consultórios Consultórios com 

impropriedade 

CMS César Pernetta 4 0 

Policlínica Rodolpho Rocco 70 70 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

2 0 

Clínica da Família Bibi Vogel 8 0 
Clínica da Família Carioca 6 0 
Clínica da Família Sergio Nicolau 
Amin 

8 0 
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10.2. Equipamentos 
 

Ausência de ar condicionado em 31% dos consultórios analisados, distribuída da 

seguinte forma: 

Unidade Total de Consultórios Consultórios com 

impropriedade 

CMS César Pernetta 4 0 
Policlínica Rodolpho Rocco 70 30 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

2 0 

Clínica da Família Bibi Vogel 8 0 
Clínica da Família Carioca 6 0 
Clínica da Família Sergio Nicolau 
Amin 

8 0 

 

 

Ausência de armário para medicamentos em 1% dos consultórios analisados, 

distribuída da seguinte forma: 

Unidade Total de Consultórios Consultórios com 

impropriedade 

CMS César Pernetta 4 0 
Policlínica Rodolpho Rocco 70 0 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

2 1 

Clínica da Família Bibi Vogel 8 0 
Clínica da Família Carioca 6 0 
Clínica da Família Sergio Nicolau 
Amin 

8 0 
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10.3. Estrutura Física 
 

Dificuldade no acesso para deficientes em 1% dos consultórios analisados, 

distribuída da seguinte forma: 

Unidade Total de Consultórios Consultórios com 

impropriedade 

CMS César Pernetta 4 0 
Policlínica Rodolpho Rocco 70 0 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

2 1 

Clínica da Família Bibi Vogel 8 0 
Clínica da Família Carioca 6 0 
Clínica da Família Sergio Nicolau 
Amin 

8 0 

 

Insuficiência de espaço em 2% dos consultórios analisados, distribuída da seguinte 

forma: 

Unidade Total de Consultórios Consultórios com 
impropriedade 

CMS César Pernetta 4 0 
Policlínica Rodolpho Rocco 70 0 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

2 2 

Clínica da Família Bibi Vogel 8 0 
Clínica da Família Carioca 6 0 
Clínica da Família Sergio Nicolau 
Amin 

8 0 

 

Piso mal conservado em 71% dos consultórios analisados, distribuída da seguinte 

forma: 

Unidade Total de Consultórios Consultórios com 
impropriedade 

CMS César Pernetta 4 0 
Policlínica Rodolpho Rocco 70 70 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

2 0 

Clínica da Família Bibi Vogel 8 0 
Clínica da Família Carioca 6 0 
Clínica da Família Sergio Nicolau 
Amin 

8 0 
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Tetos mal conservados em 71% dos consultórios analisados, distribuída da seguinte 

forma: 

Unidade Total de Consultórios Consultórios com 

impropriedade 

CMS César Pernetta 4 0 

Policlínica Rodolpho Rocco 70 70 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

2 0 

Clínica da Família Bibi Vogel 8 0 
Clínica da Família Carioca 6 0 
Clínica da Família Sergio Nicolau 
Amin 

8 0 

 

Paredes sujas ou mal conservadas em 71% dos consultórios analisados, distribuída 

da seguinte forma: 

Unidade Total de Consultórios Consultórios com 

impropriedade 

CMS César Pernetta 4 0 
Policlínica Rodolpho Rocco 70 70 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

2 0 

Clínica da Família Bibi Vogel 8 0 
Clínica da Família Carioca 6 0 
Clínica da Família Sergio Nicolau 
Amin 

8 0 

 
 

Fiação elétrica exposta em 71% dos consultórios analisados, distribuída da seguinte 

forma: 

Unidade Total de Consultórios Consultórios com 

impropriedade 

CMS César Pernetta 4 0 
Policlínica Rodolpho Rocco 70 70 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

2 0 

Clínica da Família Bibi Vogel 8 0 
Clínica da Família Carioca 6 0 
Clínica da Família Sergio Nicolau 
Amin 

8 0 
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Iluminação insuficiente em 71% dos consultórios analisados, distribuída da seguinte 

forma: 

Unidade Total de Consultórios Consultórios com 

impropriedade 

CMS César Pernetta 4 0 
Policlínica Rodolpho Rocco 70 70 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

2 0 

Clínica da Família Bibi Vogel 8 0 
Clínica da Família Carioca 6 0 
Clínica da Família Sergio Nicolau 
Amin 

8 0 

 

Policlínica Rodolpho Rocco 
 
 

 
Teto em mal estado                                                                                                                                                                 
 

 
Armário em estado precário                                                                                                                                                                 
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Ambiente sem limpeza                                                                                                                                                                                  
 

 
Instalação elétrica exposta                                                                                                                                                                                   
 

 
Instalação elétrica exposta                                                                                                                                                                                          
 

 
Iluminação deficiente                                                                                                                                                                                                       
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Ventilador sobre o leito e em mal estado                                                                                                                                                                                           
 

 

 
 

11. Profissionais de Saúde 
 

  Durante o ciclo de visitas técnicas, foi feita uma inspeção física no setor de 

recursos humanos, mais especificamente nos cartões de ponto dos funcionários que 

prestam serviços nas unidades visitadas. 

 O cartão de ponto é o instrumento pelo qual se apura a frequência diária do 

servidor, no qual tem o dever de assiná-lo diariamente, ficando o Órgão Setorial, 

Seccional ou Local de recursos humanos responsável pelo registro de todas as anotações 

e alterações ocorridas durante a vida funcional do servidor. 

 Foi realizado ainda o confronto entre a escala de serviço (médicos e dentistas) no 

dia da visita com os profissionais que se encontravam nas unidades, sendo verificado o 

seguinte : 
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11.1-CMS Cesar Pernetta 
 

O CMS Cesar Pernetta é uma unidade mista composta pelo Posto de Saúde e pela 

Clínica da Família.  

A Clínica da Família é um serviço novo na unidade e está inserido no Contrato de 

Gestão nº 20/2010, que foi analisado por esta Corte e se encontra em tramitação através 

do  Processo nº 40/2583/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde - SMS  e 

a Organização Social - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM 

que dá o suporte de insumos, gerência e fornecimento de recursos humanos para compor 

as Equipes de Saúde da Família. O controle de frequência desses profissionais é feito 

pela própria OS através de ponto biométrico.  

O Posto de Saúde presta o serviço de pronto atendimento que funciona 24 horas para 

atendimento de urgência/emergência. Os funcionários da atividade fim, como profissionais 

de saúde, são originários: do Ministério da Saúde - MS, cedidos pelo Governo Federal ao 

Município; e funcionários municipais estatutários e os contratados pela Organização 

Social - SPDM. 

O controle de frequência dos funcionários estatutários e dos cedidos pelo Ministério da 

Saúde é feito através da assinatura do servidor, no dia de seu trabalho do cartão de 

ponto, documento instituído pela própria Secretaria Municipal de Saúde - SMS para 

controlar a pontualidade e assiduidade do servidor. 

 

     Pontos Observados: 

 

 11.1.1 - Foi apurado que a unidade conta com médicos contratados pela OS – 

SPDM, que prestam serviço no  pronto atendimento urgência / emergência, o que não 

coaduna com o Contrato de Gestão nº 20/2010, no qual o escopo abrange somente 

equipamentos da Estratégia da Saúde da Família ( fl. 2 do Anexo I). 
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11.1.2- Foi realizada uma inspeção nos cartões de ponto dos servidores, confrontando-os 

com a escala dos horários dos servidores fixado no mural da unidade,  

(fls. 2 - 7, Anexo I) e constatou-se  que: 

    Os servidores relacionados abaixo assinaram o cartão de ponto 

antecipadamente ao dia do seu trabalho,  ressalta-se que a visita foi feita no dia   

28/05/2013(fls. 15 - 19 do Anexo I ). 

 

PROFISSIONAIS MATRÍCULA ÓRGÃO DE ORIGEM 

1 0640456 MS Cedido pelo Ministério da Saúde 

2 0649692 MS Cedido pelo Ministério da Saúde 

3 0629001 MS Cedido pelo Ministério da Saúde 

4 0626869 MS Cedido pelo Ministério da Saúde 

5 10/091.952-2 Municipal 

6 0640456 MS Cedido pelo Ministério da Saúde 

Médicos contratados pela OS-SPDM que prestam 
serviço no pronto atendimento 

 
PROFISSIONAIS MATRÍCULA 

1 6201478-71 
2 6201419-71 
3 6201446-71 
4 6201416-71 
5 6201443-71 
6 6202047-71 
7 6201442-71 
8 620145771 
9 6201595-71 
10 6201413-71 
11 6201414-71 
12 6201412-71 
13 6201441-71 
14 6201462-71 
15 6201418-71 
16 6201472-71 
17 6202041-71 
18 6201476-71 
19 6201440-71 
20 6201450-71 
21 6201613-71 
22 6201406-71 
23 6201407-71 
24 6201461-71 
25 6201438-71 

Médica contratada pela OS- SPDM lotada na 
direção da unidade 

 
26 6201437-71 
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 11.1.3 - Foi apurado que uma servidora da unidade possui três vínculos, sendo um 

federal, matrícula 626869(MS) , 20 horas; um municipal, matrícula  

10/019043-9, 24 horas e um contrato com a OS-SPDM, matrícula 6201438-71 , 24 horas. 

Verificou-se que somente o horário de matrícula nº 626869 (MS) da servidora constava no 

mural fixado na entrada da unidade, sendo omitido o horário das duas outras, e que no 

dia da visita a médica deveria estar trabalhando no horário da manhã e tarde (fl.2 do 

anexo I) e foi verificado junto ao cartão de ponto que  ela já tinha assinado 

antecipadamente o mês de maio. 

Diante do fato, realizou-se uma conferência para ver se a servidora estava 

trabalhando, mas a mesma não foi encontrada na unidade, apesar de: constar seu nome 

na escala do dia 28/05/2013 - terça-feira (fl. 2 do Anexo I),  no seu ponto estar marcado 

como dia de trabalho no horário da manhã e este estar assinado como se tivesse 

trabalhado, conforme comprova o cartão de ponto da servidora na fl.19 do Anexo I. 

Foi perguntado à direção da unidade sobre a ausência da servidora e os horários 

das outras matrículas, porém não soube explicar o motivo da ausência e nem soube dizer 

o horário das outras matrículas. 

 Após constatação do fato, foi solicitado à CAP 3.2 (fl. 36 do Anexo I), através de 

memorando, à Srª Claudia Nastase, que respondeu, através de e-mail, a escala de 

serviço dos funcionários que trabalharam na Unidade Cesar Pernetta nos meses de abril, 

maio e junho. Analisando a documentação, evidenciou-se uma divergência entre a escala 

de maio fornecida pela unidade e a escala de maio enviada pela CAP. 

  Na escala de maio da unidade, a servidora de matrícula 626869(MS), a qual não 

foi encontrada, estaria trabalhando nos dias de terça - feira e sexta - feira, na escala de 

maio fornecida pela CAP, ela estaria no dia de quinta- feira e domingo. Registra-se que o 

cartão de ponto está regularmente assinado integralmente (terça - feira e sexta - feira), 

conforme a escala fornecida pela unidade. (fl. 9 do Anexo I). 
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SERVIDORA DE MATRÍCULA Nº 626869 (MS) 

 

Dias de Trabalho Escala 

Abril Maio Junho 

Fornecida pela 

unidade no dia 

28/05/2013. 

Não fornecida pela 

unidade 

3ª e 6ª Não fornecida pela 

unidade 

Fornecida pela 

CAP 3.2 no dia 

21/06/2013. 

3ª e 6ª 5ª e Domingo 3ª e 6ª 

 

 

 

ESCALA DO MÊS DE MAIO ( fl. 9 do Anexo I) 

 

 

 

 

 

 

 SD: Serviço diurno ; SN: Serviço noturno 

 

 11.1.4 - Outra servidora que se encontra em situação semelhante, tem três 

vínculos empregatícios diferentes na unidade, sendo um federal, matrícula nº 629200 

(MS), 20 horas, um municipal, matrícula 12/133.772-4, 40 horas e outro por contrato com 

a SPDM, matrícula nº 6201437-71, 24 horas. 

 Constatou-se na escala de trabalho da servidora uma sobreposição de horário nos três 

vínculos, nos quais ela não cumpre a carga horária total estabelecida. 

 

MATRÍCULA 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

626869 (MS) 
 

 SD   SD    SD   SD    SD   SD 

10/019.043-9   SD S
D 

     SD SD      SD SD  

6201438-71 
 

    SN  SN     SN  SN     SN 

20 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 
 

  SD   SD    SD  

 
 

   SD SD       

 
 

SN     SN  SN    
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Escala do mês de Maio cedida pela CAP. 3.2 ( fl. 9 do Anexo I_)  

 

 

 

 

  

Observa-se que o horário da servidora pela  matrícula 12/133.772-4 sobrepõe o 

horário das outras duas matrículas 629200 (MS) e 6201437-71 (SPDM), ou seja, a 

servidora trabalha no mesmo turno e recebe pelas três matrículas. 

  

 11.1.5 - Constatou-se, em visita, que o servidor de matrícula 10/229.209-2 e a 

servidora de matrícula 10/228.804-1, não estavam presentes na unidade, apesar de 

estarem escalados para o serviço no dia 28/05/2013, conforme a escala afixada no mural, 

e comprovado pelo ausência da assinatura nos cartões de ponto  

( fl. 21 e 22 do Anexo I). 

  

11.2 - Policlínica Rodolpho Rocco 
 

 A Policlínica Rodolpho Rocco conta com um efetivo de aproximadamente 300 

servidores federais cedidos pelo Ministério da Saúde, 218 municipais e outros contratados 

pela Organização Social SPDM para atendimento na emergência do pronto atendimento. 

 

 11.2.1 - Foi apurado que a unidade também conta com médicos contratados pela 

OS - SPDM que prestam serviço no pronto atendimento urgência / emergência, o que não 

coaduna com o Contrata de Gestão nº 20/2010, no qual o escopo abrange somente 

equipamentos da Estratégia da Saúde da Família (fl. 1-2 do Anexo II). 

 

 

 11.2.2 - Verificou-se, in loco, que os cartões de ponto de alguns funcionários não 

estavam assinados nos dias em que servidores deveriam estar trabalhando e outros não 

tinham se quer uma assinatura durante o mês de junho (fls. 5-40 do 

 Anexo II).  

Matrícula 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12/133772-4  MT M
T 

  M
T 

M
T 

M
T 

M
T 

M
T 

  MT 

629200 (MS)   MT M
T 

  M
T 

M
T 

M
T 

M
T 

M
T 

  MT 

6201437-71 
 

M M M M M   M M M M M  
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 A coordenadora de RH da unidade justificou que a assinatura do ponto não é 

controlada, e que os profissionais só assinam o ponto quando convém. Destaca-se que a 

visita à unidade foi feita no dia 18 de junho do corrente ano. 

Relação de servidores que não assinaram o cartão de  ponto: 

 

PROFISSIONAIS MATRÍCULA 
1 10/253.453-5 
2 10/212.396-6 
3 10/287.125-9 
4 10/209/742-6 
5 10/118.899-4 
6 10/209.134-6 
7 10/091.332-7 
8 10/217.528-9 
9 10/236.623-5 
10 10/132.602-4 
11 10/212.808-0 
12 10/139.090-5 
13 10/228.816-5 
14 10/287.226-5 
15 10/126.703-8 
16 10/214.437-6 
17 10/132.437-5 
18 10/112.467-6 
19 10/213.568-9 
20 10/132.306-2 
21 10/117.904-3 
22 10/287.315-6 
23 10/208.468-9 
24 10/281.465-5 
25 0629.201 
26 0628.451 
27 0629.392 
28 0629.205 
29 0650.673 
30 0377.434 
31 0629.365 
32 0649.310 
33 0365.656 
34 0628.847 
35 0651.732 
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 11.2.3 - Durante a visita à Policlínica Rodolpho Rocco, pôde-se observar que em 

torno das 14h30min já não havia mais pacientes para serem atendidos e poucos 

profissionais presentes na unidade. 

 

 11.2.4 - O setor de recursos humanos informou que quatro servidores, 

(especificados nos itens a seguir), lotados na unidade, estavam recebendo 

contracheques, sem estarem trabalhando  e não tinham comprovação da frequência  por 

meio de cartão de ponto. 

 Através de consulta no Sistema ERGON, ( Anexo III) verificou que os mesmos se 

encontravam ativos e  recebendo normalmente a remuneração inerente aos cargos, 

mesmo não tendo frequência. Foi perguntado ao setor de RH da unidade sobre a 

presença destes servidores, este apresentou uma declaração afirmando, pelas chefias 

imediatas, que eles não trabalham lá há muito tempo, conforme documento da fl. 41 do 

Anexo II. 

 Destarte, foi solicitado ao Sr. Marco Esser, Coordenador de Gestão de Pessoal da 

SMS, através de memorando, informações sobre o controle de frequência dos servidores 

em tela, sendo fornecida a cópia dos seus cartões de ponto 

(Anexo IV, V, VI e VII). Depreende-se que: 

 

 11.2.4.1 - A servidora de CPF xxx.xxx.7712, matrícula nº 10/226.216-0, médica 

clínica geral , lotada na Policlínica Rodolpho Rocco, desde 05/08/2002, segundo o 

Sistema ERGON, não tem movimentação funcional desde do ano de 2003 . 

 Através da cópia dos cartões de ponto da servidora (fls. 1 - 12 do Anexo IV), 

constatou-se que a mesma deixou de assinar o ponto a partir de 01/04/2003 e não teve  

frequência comprovada nos anos de 2004, 2005 e 2006. No ano de 2007, constam 

assinaturas apócrifas nos cartões de ponto do 1º e 2º semestre ( fls. 11 e 12 do Anexo IV) 

diferente das assinaturas do cartão de ponto de 2003. (fl. 1 do Anexo IV). A partir de 2008 

até 2013 não foram encontrados, pela SMA, os cartões de ponto da servidora, conforme o 

documento enviado (fl. 1 do Anexo VII e fl. 15 do Anexo IV). 

 Ressalta-se que, conforme o Sistema ERGON ( fl. 07-10 do Anexo III), a servidora 

recebeu a remuneração devida ao cargo até o mês de maio / 2013. 
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  Foi constatado, junto ao relatório do CNES (fl. 13 do Anexo IV) e junto ao Sistema 

RAIS- Relação Anual de Informações Sociais (fl. 14 do Anexo IV), que a servidora 

assumiu diversos cargos de médica com empregadores públicos e privados no ano de 

2007 em Novo Hamburgo, Cidade do Rio Grande do Sul. 

 

 11.2.4.2 - Em relação ao servidor de CPF xxx.xxx.0744, matrícula 

 10/238.532-6, médico pediatra, lotado na Policlínica Rodolpho Rocco, de acordo com a 

cópia do cartão de ponto (fls. 1 e 2 do Anexo V),  assinou o cartão até o dia 7 de 

dezembro de 2009.  

 Não foi encontrado pela unidade, nem pela SMA, o cartão de ponto do ano de 

2010, 2011, 2012 e 2013, mas há o lançamento no Sistema ERGON ( fl.7  do Anexo V) de 

uma  falta e de uma licença para tratamento de saúde com término em 04/07/2010. Após 

estas anotações não houve nenhuma movimentação funcional. 

 De acordo com a SMA e a unidade, não há comprovação da frequência na 

unidade nos respectivos anos e não houve a emissão do cartão de ponto no ano de 2013 

(fl. 6 do Anexo V) por parte do IPLANRIO.  

 No ano de 2010 o servidor foi convocado a comparecer na Coordenação de 

Recursos Humanos da SMS para esclarecimento quanto a situação funcional, no que 

tange à acumulação de cargos, e não compareceu,  tendo a remuneração suspensa em 

junho de 2013( fls. 3-5 do Anexo V). 

 Ressalta-se que o mesmo teve vários descontos de pensão alimentícia no salário 

e que consta como funcionário médico pediatra em sete estabelecimentos públicos de 

saúde em outros municípios, de acordo com o CNES (fl.3 do Anexo V). 

 O servidor recebeu a remuneração normalmente até maio de 2013, conforme 

dados retirados no Sistema ERGON (fls. 11-14 do Anexo III).   

 

 11.2.4.3 - A servidora de CPF xxx.xxx.4720, matrícula 10/141.489-5, enfermeira, 

foi removida para a Policlínica Rodolpho Rocco em 10/11/2010 ( fl.3 e 4 do Anexo VI) e de 

acordo com a cópia do seu cartão de ponto (fl. 1 e 2 do Anexo VI), ela assinou o ponto até 

o dia 29 de outubro de 2010, não havendo comprovação da frequência na unidade a partir 

desta data e nos anos de  2011, 2012 e 2013. Ressalta-se que, conforme o Sistema 
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ERGON ( fl. 01-02 do Anexo III), a mesma recebeu o salário normalmente até junho de 

2013.  

 11.2.4.4 - Em relação à servidora de CPF xxx.xxx.1765, matrícula 10/ 215.885-5, 

médica pediatra, os seus cartões de ponto , referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012, 

não foram encontrados na unidade de lotação e nem se pode  comprovar a sua emissão 

por parte do IPLANRIO - órgão responsável pelos cartões, segundo informação da 

Coordenação de Recursos Humanos - SMS (fl. 1 do Anexo VII). Registra-se que a sua 

última movimentação funcional, segundo dados retirados do Sistema ERGON, foi a 

concessão de uma licença de saúde no dia 9/12/2009, não havendo mais frequência a 

partir desta data.  

 Ressalta-se que, conforme o Sistema ERGON ( fl. 03-06 do Anexo III) a servidora 

recebeu a remuneração até junho de 2013. 

 Em consulta através no CNES (fl. 3 - 6 do Anexo VII), verificou que a servidora 

desde 01/08/2011, trabalha em três estabelecimentos situados em Caxias do Sul - Rio 

Grande do Sul. 

 

  

12. Almoxarifado da Farmácia 
 

O roteiro para inspeção desse setor das unidades de saúde abrange os aspectos 

relacionados à adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a 

suficiência de medicamentos. A seguir são relacionadas as impropriedades verificadas. 
 

12.1. Estrutura Física : 
 

12.1.1. Insuficiência de espaço nas unidades:  

• CMS César Pernetta 

• Clínica da Família Bibi Vogel 

 

12.1.2.  Paredes mal conservadas na unidade:  

• Policlínica Rodolpho Rocco 
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12.1.3. Teto mal conservado na unidade:  

• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

12.1.4. Ausência de ar condicionado ou aparelho defeituoso na unidade:  

• Policlínica Rodolpho Rocco 

12.2. Condições de Estocagem:  
 

12.2.1. Embalagens em contato direto com solo ou parede nas unidades:  

• CMS César Pernetta 

• CMS Professor Antenor Nascente 

• Clínica da Família Sergio Nicolau Amin 

 

12.2.2. Produtos empilhados sem segurança nas unidades:  

• CMS César Pernetta 

• CMS Professor Antenor Nascentes 

• Clínica da Família Sergio Nicolau Amin 

Policlínica Rodolpho Rocco 
 

 
Instalações precárias                                                                                                                                        
 

 
Teto mal conservado                                                                                                                                                  
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Caixa de medicamentos no chão e em contato com a parede                                                                                                                     
 

 
Geladeira antiga                                                                                                                                                                    
 

 
Parede mal conservada                                                                                                                                                                      
 

 
Ambiente inadequado                                                                                                                                                                                
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Medicamentos sem controle de movimentação 
 

 

 
 
 
Clínica da Família Bibi Vogel 
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Tabela das principais impropriedades observadas – A lmoxarifado da Farmácia  
Estrutura Física 

Impropriedade Ocorrência % 
1 - Dificuldade de acesso ao almoxarifado 0 0,00 
2 - Insuficiência de espaço 2 33,33 
3 - Piso inadequado dificultando a limpeza ou apresentando riscos a 
segurança 

0 0,00 

4 - Paredes mal conservadas 1 16,67 
5 - Teto mal conservado  1 16,67 
6 - Instalações elétricas expostas 0 0,00 
7 - Iluminação insuficiente 0 0,00 
8 - Ausência de ar condicionado ou aparelho defeituoso 1 16,67 
Higiene e Segurança 

Impropriedade Ocorrência % 
1 - Presença de insetos ou roedores 0 0,00 
2 - Ausência de sistema de combate a insetos e roedores 0 0,00 
3 - Ausência de extintores de incêndio 0 0,00 
4 - Ausência de sinalização para extintores 0 0,00 
5 - Dificuldade no acesso a extintores 0 0,00 
6 - Extintores fora do prazo de validade 0 0,00 
7 - Saneantes ou inflamáveis armazenados junto a outros itens do estoque 0 0,00 
8 - Inexistência de recipientes para o lixo 0 0,00 
9 - Lixeiras abertas 0 0,00 
Condições de Estocagem 

Impropriedade Ocorrência % 
1 - Embalagens em contato direto com solo ou parede 3 50,00 
2 - Produtos empilhados sem segurança 3 50,00 
3 - Ausência de registro em livro específico para medicamentos controlados 0 0,00 
4 - Medicamentos controlados armazenados sem restrição de acesso 0 0,00 
5 - Itens de estoque fora do prazo de validade 0 0,00 
 
Fonte: SED e dados coletados 

12.3. Posição de estoque 
 

 Em cada visita realizada, foi levantado o nível em que se encontrava o estoque de 

medicamentos da unidade, quantificando a grade total2 dos mesmos, e quantidade de 

itens que se encontravam com seus estoques zerados. 

 Cabe ressaltar que na análise foram desprezadas as quantidades porventura 

existentes na área de dispensação a pacientes e nos consultórios, sendo verificado uma 

média de 6,85% de itens zerados (média = nº total de itens zerados nas unidades 

visitadas/somatório dos itens das unidades). 

 

                                                 
2 Quantidade de itens usualmente utilizados pelo almoxarifado 
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Distribuição da análise da posição de estoque 
 

Unidade % de itens zerados 
CMS César Pernetta 0 
Policlínica Rodolpho Rocco 29 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

0 

Clínica da Família Bibi 
Vogel 

12,1 

Clínica da Família Carioca 0 
Clínica da Família Sergio 
Nicolau Amin 

0 

 

Fonte: SED e dados coletados 
 

Durante as visitas, foram realizados ainda a verificação do prazo de validade de 

itens selecionados, de acordo com a curva ABC, e o confronto entre os saldos registrados 

no sistema de controle de estoque, e a contagem dos mesmos, sendo verificado: 

 

Contagem de estoque 
 

Unidade Número de itens em 
desacordo com registro 

Número de 
medicamentos fora do 
prazo de validade 

CMS César Pernetta 0 0 
Policlínica Rodolpho Rocco 0 0 
CMS Professor Antenor 
Nascentes 

0 0 

Clínica da Família Bibi Vogel 0 0 
Clínica da Família Carioca 0 0 
Clínica da Família Sergio 
Nicolau Amin 

0 0 

 

Fonte: SED e dados coletados 
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13. Almoxarifado de Materiais 
 

Neste setor permanecem estocados os materiais utilizados no dia a dia da unidade, 

que não sejam medicamentos, tais como: papéis (impressoras, consultas e etc), produtos 

de limpeza, insumos de informática e etc. Da mesma forma que no estoque de 

medicamentos, na avaliação deste setor foram analisados: a adequação da área física, 

procedimentos de estocagem, sistema de controle e segurança. A seguir são 

relacionadas as impropriedades verificadas. 

 

13.1. Estrutura Física: 
 

13.1.1 Insuficiência de espaço nas unidades:  
• CMS César Pernetta 

• CMS Professor Antenor Nascentes 

 

13.1.2 Piso inadequado dificultando a limpeza ou ap resentando riscos à segurança 
nas unidades:  

• Policlínica Rodolpho Rocco 

• CMS Professor Antenor Nascentes 

13.1.3 Estado de conservação das paredes inadequado  nas unidades:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

• CMS Professor Antenor Nascentes 

 

13.1.4 Teto mal conservado  na unidade:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

 

13.1.5 Instalações elétricas expostas na unidade:  
• Policlínica Rodolpho Rocco 

13.2. Higiene e Segurança: 
 

13.2.1 Ausência de extintores de incêndio na unidad e:  
• Policlínica César Pernetta 
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13.2.2 Ausência de sinalização para extintores na u nidade:  
• CMS César Pernetta 

13.3. Condições de Estocagem: 
 

13.3.1. Embalagens em contato direto com solo ou pa rede nas unidades:  
• CMS César Pernetta 

• CMS Professor Antenor Nascentes 

 

13.3.2 Produtos empilhados sem segurança nas unidad es:  
• CMS César Pernetta 

• CMS Professor Antenor Nascentes 

 

 

CMS César Pernetta 
 
 
 

 

 

 

Durante as visitas, foi realizado ainda o confronto entre os saldos registrados no 

sistema de controle de estoque, e a contagem física dos mesmos, não sendo verificada 

nenhuma impropriedade. 
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14. Serviços Contratados 
 

Ao longo das visitas foram avaliadas a execução dos serviços terceirizados de 

vigilância, portaria, limpeza e manutenção predial.  

A análise da prestação dos serviços englobou a avaliação qualitativa e o controle 

sobre a execução dos mesmos. A seguir é apresentado quadro resumo do observado na 

CAP. 

 

Tabela de avaliação de serviços continuados  
 

Avaliação % Serviço 
Bom Razoável Ruim 

Vigilância 83,33  16,67 
Portaria 100   
Limpeza 100   
Manutenção predial 66,67 16,67 16,67 

 

 

Fonte: SED e dados coletados 

Obs: Unidades com avaliação classificada como ruim: unidade1, unidade 2. 
 

 

 

15. Equipamentos 
 

 

Durante as visitas foram avaliados o estado dos principais equipamentos das 

unidades de saúde da região. A seguir são relacionados os equipamentos e a avaliação 

dos mesmos em cada unidade de saúde visitada. 
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CMS César Pernetta 
 
 

Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas . 
Equipamentos Em 

uso  Quebrado  Em 
manutenção  Ocioso  Cedido  Não 

encontrado  
Autoclave 1 - - - - - 
Eletrocardiograma 2 - - 1 - - 
Sonar Fetal 1 - - - - - 
Ultrassom 1 - - - - - 
Raio-x 1 - - - - - 
Proc. de Raio-x 1 - - - - - 
Equipos de 
odonto 

4 - - - - - 

Cabine de 
audiometria 
 

- - - - - - 

 

 

Posto de Assistência Médica Rodolpho Rocco 

 

Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas . 
Equipamentos Em 

uso  
Quebrado  

Em 

manutenção  
Ocioso  Cedido  

Não 

encontrado  

Autoclave 2 - - - - - 

Eletrocardiograma 4 - - - - - 
Sonar Fetal 0 - - - - - 
Ultrassom 2 - - - - - 
Raio-x 4 - - - - - 
Proc. de Raio-x 1 - - - - - 
Equipos de 
odonto 

12 - - - - - 

Cabine de 
audiometria 
 

1 - - - - - 
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CMS Professor Antenor Nascentes 

 

Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas . 
Equipamentos Em 

uso  
Quebrado  

Em 

manutenção  
Ocioso  Cedido  

Não 

encontrado  

Autoclave 1 - - - - - 

Eletrocardiograma 1 - - - - - 

Sonar Fetal 0 - - - - - 

Ultrassom 0 - - - -                                                                                              

- 

Raio-x 0 - - - -                                                                                                                                     

- 

Proc. de Raio-x 0 - - - -                                                                         

- 

Equipos de 

odonto 

1 - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                           

- 

Cabine de 

audiometria 

 

0 - - - -                                                                                                                                                                                                        

- 

 
 

 
Clínica da Família Bibi Vogel 

 
 

Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas . 
Equipamentos Em 

uso  
Quebrado  

Em 
manutenção  

Ocioso  Cedido  
Não 

encontrado  

Autoclave 1 - - - - - 

Eletrocardiograma 1 - - - - - 

Sonar Fetal 7 - - - - - 

Ultrassom 1 - - - -                                                                                                                                                                                    

- 

Raio-x 1 - - - -                                                                                                                                                                                                                           

- 

Proc. de Raio-x 1 - - - -                                                                                                                                                               

- 
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Equipos de 

odonto 

2 - - - -                                                                                                 

- 

Cabine de 

audiometria 

0 - - - -                               

- 
 
 

 

Clínica da Família Carioca 

 

 

Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas . 
Equipamentos Em 

uso  
Quebrado  

Em 
manutenção  

Ocioso  Cedido  
Não 

encontrado  

Autoclave 1 - - - - - 

Eletrocardiograma 1 - - - - - 

Sonar Fetal 3 - - - - - 

Ultrassom 1 - - - -              

- 

Raio-x 1 - - - -                                                     

- 

Proc. de Raio-x 0 - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                

- 

Equipos de 

odonto 

2 - - - -                                                                                                                                                                                                  

- 

Cabine de 

audiometria 

 

0 - - - -                                                                                                                               

- 

 

 

Clínica da Família Sergio Nicolau Amin 

 
Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas . 

Equipamentos Em 
uso  

Quebrado  
Em 

manutenção  
Ocioso  Cedido  

Não 
encontrado  

Autoclave 1 - - - - - 

Eletrocardiograma 1 - - - - - 

Sonar Fetal 5 - - - - - 

Ultrassom 1 - - - -                                                                                                    
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- 

Raio-x 1 - - - -                                                                                                                                           

- 

Proc. de Raio-x 0 - - - -                                                                               

- 

Equipos de 

odonto 

3 - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- 

Cabine de 

audiometria 

 

0 - - - -                                                                                                                                                                                                              

- 

 

 

16. Clientela da Clínica da Saúde da Família Carioc a 
 

A Clínica da Família Carioca possui 1.689 usuários cadastrados, até o momento da 

visita técnica, com uma perspectiva de 3.000, conforme informado pelo responsável 

presente durante a entrevista. Porém a unidade foi, quando construída, dimensionada 

para atender uma demanda de 10.000 usuários. Este quantitativo baseou-se na previsão 

de construção de habitações condominiais na área descrita no mapa abaixo, a qual ainda 

não se concretizou.  

Ressalta-se que há previsão final de implantação de 03 equipes da saúde da família 

para atendimento da população ao redor porém, atualmente tem-se somente 01 equipe 

completa. 
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As três equipes médicas e suas respectivas áreas de cobertura 

 

17. Recomendações 
 

Em face do exposto, sugere-se que a SMS envide esforços no sentido de promover 

melhorias nos seguintes setores das unidades visitadas: 

• Área externa, conforme itens 2.1, 2.2, 2.3; 

• Área interna, conforme itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5; 

• Setor de Documentação, conforme itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; 

• Setor de Esterilização, conforme itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; 

• Sala de Curativos, conforme item 6.1; 

• Sala de Vacinação, conforme itens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; 

• Posto de Coleta de Exames, conforme item 8.1; 

• Sistema de Informática, conforme item 9.1; 

• Consultórios, conforme itens 10.1, 10.2, 10.3; 

• Almoxarifado da Farmácia, conforme itens 12.1, 12.2, 12.3; 

• Almoxarifado de Materiais, conforme itens 13.1, 13.2, 13.3; 

• Serviços Contratados, conforme tabela do item 14; 

• Clientela, conforme item 16. 
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18. Questionamentos 
 

Do presente relatório, merecem esclarecimento os seguintes pontos: 

 1- Precariedade da Área Interna, Setor de Documentação, Setor de Esterilização, 

Sala de Vacinação e Consultórios da Policlínica Rodolpho Rocco, conforme exposto nos 

itens 3, 4, 5, 7 e 10; 

  2- Justificativa para medicamentos com estoques zerados, conforme item 12.3; 

 3- Impropriedades na estrutura física, higiene e segurança no Almoxarifado de 

Materiais nas unidades CMS César Pernetta, CMS Professor Antenor Nascentes e 

Policlínica Rodolpho Rocco; 

 4- Deficiência na prestação dos serviços de Vigilância e Manutenção Predial na 

Policlínica Rodolpho Rocco; 

 

Em relação aos recursos humanos: 

 5- Em relação aos achados nos Setores de Recursos Humanos das unidades 

visitadas: 

 5.1- Esclareçam as contratações de médicos no pronto atendimento do CMS 

Cesar Pernetta e na Policlínica Rodolpho Rocco, citadas nos pontos 11.1.1 e 11.2.1, em 

virtude de não estar previsto no escopo do Contrato de Gestão n º 20/2010 este tipo de 

serviço pela OS - SPDM. Ressalta-se que o art.1º § 2º3 da Lei nº 5026/2009, só permite 

este tipo de Contrato com Organização Social na área da Saúde em equipamentos novos 

e da Estratégia da Saúde da Família; 

 5.2- Esclareça e comprove a assiduidade dos servidores que assinaram os 

cartões de ponto antecipadamente ao dia de seu trabalho, citados no item 11.1.2 com o 

fornecimento dos atendimentos feitos por eles a usuários e outras produções e em caso 

de falta não justificada, adote as medidas devidas, comprovando-as; 

 

             5.3- Em relação ao ponto 11.1.3: 

                                                 
3 LEI 5026/2009 Art. 1º §2º As Organizações Sociais cujas atividades sejam dirigidas à saúde poderão atuar exclusivamente 
em unidades de saúde criadas a partir da entrada em vigor desta Lei, no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla e nos 
equipamentos destinados ao Programa de Saúde da Família.  
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  1- Justifique a omissão dos horários da servidora, citada no item 11.1.3, nas 

matrículas 10/019043-9 e 6201438-71 na escala de serviço fixada no mural da unidade; 

  2- Esclareça a ausência da servidora que estava escalada no plantão no dia da 

visita à unidade, citada no item 11.1.3, e justifique a assinatura no seu cartão de ponto 

como se tivesse trabalhado, comunicando ao órgão responsável, do Ministério da Saúde, 

em caso de falta não justificada, para as medidas devidas, comprovando-as; 

  3- Esclareça a divergência da escala fornecida pela Cap 3.2 e a fornecida pela 

unidade, atinente aos dias trabalhados de matrícula 626869 (MS), em confronto com os 

dias que a servidora assinou no cartão de ponto; 

  4- Forneça a comprovação da frequência através do ponto biométrico da 

servidora da matrícula 6201438-71, junto à OS - SPDM no mês de abril, maio e junho; 

       5.4- Esclareça a sobreposição de horários, citados no item 11.1.4, na qual a 

servidora citada detém três matrículas na unidade,  havendo um descompasso verificado 

entre as escalas de serviço e a efetiva carga horária cumprida; 

  5.6- Esclareça a falta ao plantão, no dia 28/05/2013, dos servidores de matrícula 

10/229.209-2 e 10/228.804-1, citado no item 11.1.5, e  em caso de falta não justificada, 

promova os devidos descontos; 

  5.7 - Justifique a ausência de assinatura nos cartões de ponto dos servidores 

listados no item 11.2.2, e tome as medidas cabíveis em caso de falta não justificada e 

afronte às normas administrativas; 

  5.8 - Forneça a relação de pacientes marcados, através do Sistema SISREG, 

para o atendimento ambulatorial de todas as especialidades que estavam presentes no 

dia 28/05/2013; 

 5.9 - Em relação aos fatos citados no item 11.2.4: 

 1- Apresente justificativa quanto aos casos encontrados de recebimento de 

remunerações por parte dos servidores sem a comprovação de frequência; 

 2- Justifique a não abertura de sindicância sobre o abandono de cargos dos 

servidores citados nos itens  11.2.4.1, 11.2.4.2, 11.2.4.3 e 11.2.4.4. e aponte os 

respectivos responsáveis; 

 3- Justifique a ausência de medidas saneadoras por parte das chefias imediatas 

dos servidores quanto aos fatos detectados; 
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 4- Manifeste-se quanto ao atual controle e conferência das frequências dos 

servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde e a vinculação desta aos 

pagamentos das remunerações devidas; 

 5- Justifique  a omissão e a não impressão dos cartões de pontos citados nos itens 

11.2.4.1, 11.2.4.2, 11.2.4.3 e 11.2.4.4. 

 

 

19. Conclusão 
  

 Diante do exposto e em face dos questionamentos e das recomendações 

propostas, sugerimos: 

 a) A baixa em diligência do presente relatório com o seu envio à SMS e à SMA, 

com a remessa de ofício apartado a esta última, contendo cópia integral dos autos, por 

economia processual, para que  manifestem-se concomitantemente sobre os fatos aqui 

apurados; 

 b) Que haja o encaminhamento do presente à 5ª Inspetoria Geral de Controle 

Externo para ciência dos fatos a ela correlatos. 
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