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1.

INTRODUÇÃO

1.1.

Deliberação que originou o trabalho
Em estrita observância à Ordem de Serviço nº 001/2022, apresenta-se os

resultados dos exames de Auditoria Interna realizados nas Atividades de Logística de
Medicamentos do Município de Várzea Grande, que tem como foco o aprimoramento da
gestão pública, a prevenção de desvios, bem como garantir eficiência no controle interno
dos setores da gestão pública de relevância para a sociedade, que representam alto custo
para os cofres públicos.
1.2.

Identificação do Objeto de Auditoria
O objeto da auditoria é a análise das Atividades de Logística de Medicamentos do

Município de Várzea Grande.

1.3.

Objetivo e Escopo da Auditoria
A presente atividade de auditoria teve como escopo avaliar os controles internos

administrativos das atividades de Logística de Medicamentos do Município de Várzea
Grande, com o objetivo de detectar as fragilidades nos controles e propor ações de
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melhorias. A presente auditoria abrangeu a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal de Administração.
Para atingir os objetivos e como forma de orientar os trabalhos, foram analisados os
pontos de controle propostos pelo Tribunal de Contas, consoante RN Nº 26/2014 TP,
conceito de estrutura integrada de controle interno definido pelo modelo referencial COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway), bem como a Matriz de Risco e
Controles – MRC aplicáveis ao processo de Logística de Medicamentos conforme definido
na RN Nº 09/2016 TP – TCE/MT.
Por oportuno, cabe destacar que a responsabilidade por conceber, implantar, manter e
monitorar controles internos é do gestor do órgão e/ou secretária, cabendo à auditoria
interna ou ao órgão de controle interno, tão somente, avaliar a qualidade desses
controles.
1.4.

Base Normativa

a. Constituição Federal de 1988: Art. 37, XXI
b. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Nº 14.133/2021 (Lei de Licitações)
c. Jurisprudência do Tribunal de Contas de Mato Grosso
d. Lei Municipal
e. Instruções Normativas Municipais
1.5.

Metodologia utilizada
Para realizar a auditoria nos pontos de controles selecionados, utilizou-se

procedimentos de entrevista, análise documental nos processos e relatórios que o
município utiliza para gerenciamento das atividades de logística de medicamentos.
Também, realizou-se visita in loco com o intuito de observar o funcionamento e
estrutura do Centro de Distribuição de Medicamentos – CADIM do Município.

1.6.

Limitações de auditoria

Não houve limitações aos trabalhos de auditoria
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1.7.

Benefícios estimados da auditoria

Estima-se, com a realização desta auditoria, a obtenção de benefícios no sentido
de adotar medidas administrativas e legais que resultem em melhoria nas atividades de
logística de medicamentos do Município. Também, que o trabalho realizado gere
oportunidades de melhorias na gestão administrativa, estrutura e na qualidade das
informações, almejando fidedignidade das mesmas.
2.

Conceitos

A Assistência farmacêutica é conceituada como sendo um grupo de atividades
relacionadas com os medicamentos, destinados a apoiar as ações de saúde demandadas
por uma comunidade.

Tendo em vista o papel fundamental que a Assistência Farmacêutica desempenha
para a manutenção dos padrões de qualidade dos medicamentos, é imprescindível que o
ciclo de logística de medicamentos tenha a qualidade e a racionalidade necessárias, de
modo a disponibilizar medicamentos seguros e eficazes, no momento certo e nas
quantidades adequadas.

As várias etapas que compõe o Ciclo de logística de Medicamentos: seleção,
programação, aquisição, armazenamento, distribuição prescrição e dispensação, devem
ser planejadas adequadamente para assegurar a qualidade e resolubilidade do serviço de
Assistência Farmacêutica.

Todos os componentes do ciclo de logística de medicamentos representam as
estratégias e o conjunto de ações que visam ao alcance de objetivos definidos. Sua interrelação sistêmica é apresentada na Figura 1.

Cada um desses processos envolve objetivos a serem alcançados, desdobrados
em operações a serem implementadas, que serão compostas de ações a serem
executadas. E cada objetivo pressupõe riscos que exigem controles.
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o

2.1.1. Etapas do Ciclo de Assistência Farmacêutica.

Uma seleção adequada de medicamentos requer poucos gastos com recursos
humanos, materiais e financeiros. Pode, porém, proporcionar muitos ganhos terapêuticos
e otimização de recursos. Da mesma maneira, o aprimoramento das atividades de
programação e aquisição requer poucos gastos e proporciona melhorias substanciais na
regularidade nos suprimentos de medicamentos. As atividades de armazenamento e
distribuição, ainda que necessitem de algum investimento adicional, apresentam uma
relação custo/ benefício e custo/ efetividade muito favorável em função da redução de
perdas, da garantia da integridade e qualidade dos medicamentos. Em relação à
dispensação, o investimento e o custeio não são elevados e contribuem sobremaneira
para que os pacientes recebam uma Atenção Farmacêutica adequada, proporcionando
melhoria na resolubilidade dos serviços de saúde e, consequentemente, a satisfação de
seus usuários.
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3.

Resultado dos Exames

A fim de analisar controles internos inerentes às atividades de logísticas de medicamentos
do Município de Várzea Grande, foram analisados 21 (vinte e um) pontos de controle,
sobre os quais passam-se às análises a seguir:

Ponto de Controle nº 01: Existe um plano municipal de saúde atualizado na
Prefeitura, com capítulo específico sobre Assistência Farmacêutica e aprovado pelo
A correta
Identificação
Visual
padroniza os dizeres, a diagramação dos símbolo
Conselho
Municipal
de Saúde
– CMS?
Situação do controle:
Descrição sumária: O Plano Municipal de Saúde (PMS) é o instrumento central de
planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde
para o período de quatros anos. Nele, apresentam-se os compromissos do governo para
o

setor

saúde.

A partir de uma análise situacional das necessidades de saúde da população e das
especificidades intramunicipais, o PMS estabelece diretrizes, objetivos e metas de médio
prazo, que orientam as ações que serão executadas nas Programações Anuais de Saúde.

O plano deve ser formulado em consonância com os demais instrumentos de
planejamento governamental, em especial o Plano Plurianual (PPA) e o Programa de
Metas.
Avaliação: Conforme Comunicação Interna n° 162/2022 do Centro de Armazenamento e
Distribuição de Medicamentos CADIM da Secretaria Municipal de Saúde, datada de
24/02/2022, existe o Plano Municipal de Saúde. No entanto, verificamos que o referido
Plano Municipal versa sobre o período 2018 – 2021, estando, portanto, desatualizado. O
Plano Municipal de Saúde deve ser elaborado no primeiro ano de cada gestão. Sua
execução inicia-se a partir do segundo ano da gestão em que foi elaborado e finaliza-se
no primeiro ano da gestão subsequente.
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Recomendação: Que o Plano Municipal de Saúde seja atualizado, e que a sua
aplicabilidade seja efetiva, visando garantir os resultados que deverão ser atingidos no
período de quatro anos sob a forma de objetivos, diretrizes e metas.
Ponto de Controle nº 02: Existe uma Relação Municipal de Medicamentos –
REMUME, elaborada por uma comissão terapêutica, com base no perfil
epidemiológico e nosológico do município, entre outros fatores?

Descrição sumária: Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME tem
como função estratégica aprimorar a política de Assistência Farmacêutica no Município e
implementar a política do uso racional de medicamento.

A seleção dos medicamentos contidos na REMUME prevê os medicamentos da RENAME
(Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) considerados essenciais porque foi
elaborada com vista às necessidades prioritárias de saúde da população segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS). Além dos medicamentos considerados essenciais
segundo a OMS a REMUME também contempla os medicamentos elegidos após
mapeamento epidemiológico das doenças mais prevalentes no município e a série
histórica de prescrição, ampliando o acesso da população aos medicamentos.

Avaliação: A Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio da Comunicação Interna
n° 162/2022 do Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - CADIM,
datada de 24/02/2022, que a REMUME é atualizada a cada 02 (dois) anos. Em
19/05/2021 foi instituída a Comissão de Farmácia e Terapêutica, conforme Portaria n° 73
GAB/SMS/VG, publicada em Diário Oficial Eletrônico dos Municípios em 21/05/20021.
Informou ainda que, após a validação da Comissão, instituída para a atualização da
REMUME, a mesma foi encaminhada para o Conselho Municipal de Saúde para
aprovação e, posterior publicação em Diário Oficial. No entanto, conforme documentos
analisados e informações prestadas pela Entidade, foi constatado que a Relação de
Medicamentos Municipal (REMUME), até o presente momento desta auditoria, encontra-
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se desatualizada (2018 – 2021). A nova REMUME já deveria estar sendo executada neste
ano de 2022, o que não ocorre.
Salientamos que a utilização de REMUME desatualizada compromete sua função
estratégica e as necessidades prioritárias de saúde da população.

Recomendação: Que a Secretaria Municipal de Saúde se atente para o prazo de
atualização da REMUME e tome todas as providências para que a mesma seja atualizada
o mais breve possível, para atender adequadamente às necessidades da população local
nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa em conjunto com a Resolução
RDC n°306/2020.
Insta destacar que os medicamentos prescritos pelos médicos sejam da REMUME e
estejam disponíveis nas farmácias. A Falta de medicamentos, obriga a população a
comprar na rede privada, com recursos próprios, tornando o tratamento inviável para o
paciente, caso não possa arcar com os custos dos fármacos.

Ponto de Controle nº 03: Existe registro de controle dos medicamentos
decorrentes de decisões judiciais, para possibilitar a atualização da REMUME ou a
cobrança de recomposição do erário municipal junto aos entes federal ou estadual?

Descrição sumária: Esse controle visa garantir que os produtos que serão distribuídos
apresentam-se dentro das especificações estabelecidas e, portanto, cumprem a finalidade
a que se propõe. É o conjunto de medidas destinadas a verificar o bom andamento da
qualidade dos medicamentos, dos produtos biológicos e dos insumos farmacêuticos.

Cabe nos salientar que o direito à saúde, aí compreendida a assistência farmacêutica,
tem status de direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro e, como tal, merece e
exige plena eficácia. A atuação do Poder Judiciário em prol da efetivação dessa
assistência é denominada “judicialização da saúde”. Normalmente, justificada pela
omissão e/ou ineficácia do Estado na prestação da assistência médico farmacêutica. Este
crescente fenômeno tem representado um grande desafio aos gestores públicos e
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causado inúmeras distorções no atendimento à saúde e nas políticas públicas instituídas.
O resultado é a aplicação dos recursos destinados às políticas integrais e universais para
o atendimento às demandas individualizadas (GANDIN, et al., 2011; MARQUES, 2008).

A intervenção judicial no âmbito da gestão pública pode ter efeitos positivos e negativos
na garantia do direito à saúde. Por um lado, ajuda na efetivação do acesso, quando o
Estado é ausente ou ineficiente, forçando os gestores a melhorar seus serviços. Por
outro, ao assegurar o atendimento de demandas individuais que infringem princípios
como equidade e integralidade, pode comprometer o orçamento da saúde ou, até mesmo,
prejudicar a efetivação de políticas públicas, sem necessariamente garantir a opção mais
racional e segura para o paciente (BARCELOS, 2010; CHIEFFI; BARATA, 2009).

Assim, é importante que os municípios disponham de controle dos medicamentos
adquiridos em decorrência de decisões judiciais, de modo a promover a recomposição ao
erário municipal, quando do fornecimento por determinação judicial de medicamentos de
responsabilidade dos entes, assim como possibilitar a atualização da Remume.
Avaliação: Verificou-se que em relação às compras decorrentes de decisões judiciais, o
controle é realizado de forma específica, ou seja, o medicamento é adquirido com
destinação exclusiva ao paciente a ser atendido pela decisão judicial, ou seja, é realizada
uma solicitação de medicamento em nome do usuário, sendo este encaminhado para
aquisição, e posteriormente assinado pelo usuário no ato da entrega do medicamento.
Todavia, não há rotina para recomposição ao erário municipal.
Recomendação: Que seja implantado o controle dos medicamentos adquiridos em
decorrência de decisões judiciais, de modo a promover a recomposição ao erário
municipal.

Ponto de Controle nº 04: Existe registro de controle de demanda reprimida (não
atendida) por parte da Prefeitura (eletrônico ou manual)?
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Descrição sumária: O constante aumento da procura pelos serviços de saúde contribui
para que haja o que chamamos de demanda reprimida, caracterizada pela espera em
conseguir medicamentos nos diferentes níveis de complexidade. É o conjunto de medidas
destinadas a verificar o bom andamento a qualidade dos medicamentos, dos produtos
biológicos

e

dos

insumos

farmacêuticos.

No setor público de saúde essa realidade prevalece, colocando muitas vezes a população
na situação de descrença.
Avaliação: A Secretaria de Saúde, por meio da CI n° 162/2022 – CADIM, informou que é
realizado o controle das demandas reprimidas atendidas e não atendidas no que diz
respeito às unidades de saúde, e que o controle é via Sistema Celk Saúde.

Avaliamos que o controle com relação as demandas reprimidas poderiam ser mais
eficientes, uma vez que não conseguimos avaliar, de forma clara, como as demandas
reprimidas estão sendo monitoradas.
Recomendação: Que a Secretaria de Saúde promova rigoroso controle nos registros da
demanda reprimida (não atendida) do município. Esses registros devem evidenciar, pelo
menos, o nome do cidadão que fez a requisição, o medicamento, a quantidade e a data
da requisição. Tal medida visa reprimir falta de medicamentos importantes para a
população, prejudicando a adesão ao tratamento e consequente resolubilidade
terapêutica.

Ponto de Controle nº 05: É realizada a divulgação da REMUME para os médicos
das UBS?

Descrição sumária: A REMUME (municipal), produto resultante da fase de seleção, deve
ser elaborada com base na RENAME (federal), levando em consideração as
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características populacionais, perfil epidemiológica e nosológico, de oferta de serviços do
local e da complexidade do atendimento fornecido, bem como devem ser atualizadas
periodicamente, aprovadas nos respectivos Conselhos de Saúde.
Avaliação: Verificamos que a divulgação da Relação de Medicamentos Municipal
(REMUME), não é realizada a contento, até mesmo pelo fato de estar desatualizada.
Recomendação: Que a Secretaria de Saúde tome as devidas providências no sentido de
que a REMUME seja amplamente divulgada para os médicos das UBS. Tal medida visa
evitar que haja prescrição de medicamentos fora da relação e que não estejam
disponíveis na farmácia municipal.
Para uma melhor eficácia no controle, sugerimos utilizar meios de divulgação como:
portal da transparência do município, palestras, seminários etc.

Destacamos, novamente, a importância de que os medicamentos prescritos pelos
médicos sejam da REMUME e estejam disponíveis nas farmácias. A Falta de
medicamentos, obriga a população a comprar na rede privada, com recursos próprios,
tornando o tratamento inviável para o paciente, caso não possa arcar com os custos dos
fármacos.

Ponto de Controle nº 06: O planejamento de aquisições é elaborado com base em
dados de consumo, demanda atendida e não atendida de cada produto, incluindo
sazonalidades e estoques existentes, perfil epidemiológico local, entre outros?

Descrição sumária: Elaborada a programação, inicia-se o processo de aquisição o qual
reúne uma série de procedimentos com o objetivo de disponibilizá-los em quantidade e
qualidade adequadas ao menor custo, visando manter a regularidade e assegurar a
efetividade das intervenções em saúde com o uso destes produtos.

As aquisições de medicamentos no serviço público são realizadas mediante processo
licitatório, com a demonstração de uma ampla concorrência entre participantes. Contudo,
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considerando que os recursos são finitos, o desafio dos gestores públicos é o
planejamento do processo de aquisição de medicamentos, face os desafios impostos em
uma gestão pública. Dessa forma, é recomendado que as quantidades a serem apostas
nos editais de licitação sejam estimadas, com relativa precisão, tendo como parâmetros
contratações anteriores e necessidades atuais.

Avaliação: De acordo com informações prestadas pelos servidores do CADIM, o
planejamento de aquisições de medicamentos é realizado com base na REMUME. Por
esta razão, salientamos a importância de ter uma REMUME atualizada para que, além de
outros fatores relevantes, o planejamento das aquisições seja condizente com a realidade
e levem em consideração critérios como: estoque existente, consumo histórico e
demanda reprimida.
Recomendação: Que a Secretaria de Saúde tenha especial cuidado no planejamento de
aquisições de medicamentos, sempre observando a atualização da REMUME. E, insira no
Plano Anual de Aquisições quais os critérios técnicos utilizados para se chegar ao
quantitativo de medicamentos e materiais médico hospitalares e odontológicos a serem
adquiridos pela Entidade.

Ponto de Controle nº 07: Existe relação padronizada de medicamentos para servir
de referência para a licitação?

Descrição sumária: A padronização tem como objetivo uniformizar as especificações dos
medicamentos utilizados pela Entidade. Padronizar significa unificar, uniformizar, igualar,
ou seja, adotar um modelo na especificação de materiais e serviços que possa satisfazer
às necessidades das organizações públicas.

É recomendado que a Prefeitura padronize as especificações dos medicamentos
utilizados para atendimento do programa Assistência Farmacêutica, com objetivo de
promover maior eficiência nas contratações, evitando aquisição de produtos ruins dada
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uma especificação malfeita; repetição de erros; perda de economia de escala, ante a
impossibilidade de contratação conjunta; multiplicidade de esforços para realizar
contratações semelhantes, etc.

Como regra, o setor público deve utilizar padrões nos processos de aquisições públicas,
conforme se depreende dos seguintes dispositivos da Lei nº 8.666/1993:
Art. 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão
projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto
quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do
local ou às exigências específicas do empreendimento.
(...)

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: I - atender ao
princípio da padronização, que imponha compatibilidade de
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando
for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e
garantia oferecidas; II - ser processadas através de sistema de
registro de preços;

Outro ponto de sustentação da necessidade de padronizar as aquisições para a
Administração Pública é o princípio da eficiência, uma vez que a contratação por padrões
favorece a constituição de atas de registros de preços para contratações conduzidas por
meio de planejamentos conjuntos (art. 3º, III, do Decreto 7.892/2013), o que favorece a
racionalização do esforço administrativo nas contratações, além da economia de escala
(Acórdão TCU nº 2622/2015 – Plenário).

A caracterização precisa, completa e adequada do objeto é condição essencial para
validade do processo licitatório, segundo o disposto nos artigos 14 e 40, inciso I, da Lei
8.666/1993, bem como no art. 3º, inciso II, da Lei 10.520/2002, quando se tratar de
pregão.

_____________________________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - CEP 78125-700. Fone: (65) 3688-8000
Página 14 de 53

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
_______________________________________________________________________________________________________________

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, expressa na Súmula/TCU 177,
demonstra que a definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra
indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade
entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o
conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação,
constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada
uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão . São nesse
mesmo

sentido

os

Acórdãos:

1.041/2010-TCU-Plenário,

168/2009-TCU-Plenário,

926/2009-TCU-Plenário, 1.746/2009-TCU-Plenário, 2.927/2009-TCUPlenário, 6.349/2009TCU-2a Câmara e 157/2008-TCU-Plenário.

A padronização implica a definição de uma lista de materiais e medicamentos comprados
com frequência, definindo especificação, volume, unidade de fornecimento, embalagem.
Isso reduz o número de itens e tipos de embalagens, e simplifica a gestão de estoque. É
tarefa que interage diretamente com a seleção e a programação.

Avaliação: De acordo com os documentos apresentados, a equipe de auditoria,
constatou que as compras de medicamentos são realizadas com base em lista
padronizada, na qual consta os seguintes itens demonstrado de forma exemplificativa:

Item

Descritivo

Cód TCE

Cód UND

Apresentação

306514-6

1653

FA

306807-2

961

AMP

Aciclovir – Concentração dosagem 250
mg, forma farmacêutica pó liofilizado
1

para solução injetável, forma de
apresentação frasco-ampola, via de
administração intravenosa
Atracurio, Besilato – Concentração

2

dosagem 10mg/ml, forma farmacêutica
solução injetável, via de administração
intravenosa, ampola 6ml
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Recomendação:

Que a Secretaria de Saúde continue a dispensar atenção a

padronização nas especificações dos medicamentos para, com isso, dar maior eficácia ao
processo licitatório e consequente contratação.

Ponto de Controle nº 08: Existe normativo estabelecendo procedimento
consistente para a elaboração de estimativas de preços, a fim de orientar as
equipes de planejamento das contratações do órgão, inclusive nos atos de
contratações diretas e adesões a atas de registro de preço?

Descrição sumária: No processo de planejamento da contratação, a Entidade deve
apresentar ampla pesquisa de preço, tendo em vista a necessidade de verificar os preços
praticados no mercado e se os recursos financeiros disponíveis permitirão o atendimento
planejado. É a pesquisa de preços, portanto, que vai fundamentar o julgamento da
licitação, definindo o preço de referência.

Há vários dispositivos legais que exigem esse orçamento prévio, sem o qual a licitação é
considerada anulável (Lei 8.666/93, art. 15, § 1º; Lei 10.520/01, art. 3º, III; Decreto
3555/00, art. 8º, § 2º, II; etc.).

A atribuição de realizar pesquisa de preços, tendo em vista a complexidade dos diversos
objetos licitados, é dos setores ou pessoas competentes envolvidas na aquisição do
objeto (Acórdão nº 4.848/10 –1ª Câmara). A Lei de licitações não define que a
responsabilidade pela pesquisa de preço e a consequente elaboração do orçamento são
de incumbência do responsável pela homologação do procedimento licitatório, da CPL ou
do pregoeiro. A CPL, o pregoeiro e a autoridade superior devem verificar: primeiro, se
houve pesquisa recente de preço junto a fornecedores do bem e se essa observou
critérios aceitáveis; segundo, se foi realizada a adequação orçamentária; e, por último, se
os preços da proposta vencedora estão coerentes com o orçamento estimado pelo setor
competente (Acórdão nº 3516/2007 – Primeira Câmara).
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As compras, sempre que possível, deverão “balizar-se pelos preços praticados no âmbito
dos órgãos e entidades da Administração Pública” (art. 15, da Lei nº 8666/93). O “sempre
que possível”, nesse caso, significa “quando estiver disponível” (Santos, 2016).
Foi nesse sentido a recomendação presente no acórdão TCU 247/2017 – P, ao dispor
que “a realização de pesquisa de preços para elaboração de orçamento básico de
licitação com respaldo apenas em consulta a empresas privadas não atende o art. 15,
inciso V, da Lei 8.666/1993, que estabelece que as compras devem balizar-se também
pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública, os
quais, no caso de medicamentos e correlatos, estão disponíveis no Banco de Preços em
Saúde (BPS) , do Ministério da Saúde, entre outros bancos de dados”. Nessa mesma
linha é o Acórdão TCE/MT 248/2017 – TP.

Ainda sobre o tema, mais recentemente o TCE/MT editou a Resolução de Consulta nº
20/2016, com o seguinte entendimento:
“Aquisições públicas. Balizamento de preços. 1) A pesquisa de preços
de referência nas aquisições públicas deve adotar amplitude e rigor
metodológico proporcionais à materialidade da contratação e aos riscos
envolvidos, não podendo se restringir à obtenção de três orçamentos
junto a potenciais fornecedores, mas deve considerar o seguinte
conjunto

(cesta)

de

preços

aceitáveis:

preços

praticados

na

Administração Pública, como fonte prioritária; consultas em portais
oficiais

de

referenciamento

de

preços e

em

mídias

e

sítios

especializados de amplo domínio público; fornecedores; catálogos de
fornecedores; analogia com compras/contratações realizadas por
corporações privadas; outras fontes idôneas, desde que devidamente
detalhadas e justificadas.
2) Nos processos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, inclusive
aqueles amparados no art. 24, I, II, da Lei nº 8.666/1993, devem ser
apresentadas as respectivas pesquisas de preços, nos termos do art. 26,
da Lei”.
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Avaliação: A Entidade normatizou os critérios para realização de pesquisa de preços
prévia a realização de licitações, dispensas e inexigibilidades, por meio da Instrução
Normativa SCL 03 - 02-16, porém o normativo carece de atualização. Constatou-se que o
normativo

abrange

os assuntos como:

princípios,

conceitos, responsabilidades,

especificação do objeto, pesquisa de preços preliminar, classificação de prioridades,
fontes de referência, tratamento dos dados, formalização processual, prazo de realização
e validade, no entanto precisa ser mais claro em relação à quantidade de cotações de
preços que devem ser realizadas junto aos fornecedores.

Recomendações: que a Secretaria de Administração:
1. Proceda à atualização da IN 02-16, para que fique claro a necessidade de a
Entidade realizar uma ampla pesquisa de preços, buscando consultar o maior
número possível de fontes de referências, não se prendendo à realização de
somente 3 (três) orçamentos. Ressalta-se que a utilização da maior amplitude
possível de fontes de referências nos processos de licitação, dispensa ou
inexigibilidade é uma obrigação do gestor.

2. Elabore e implemente uma estratégia para assegurar compreensão uniforme, na

Entidade, dos conceitos e das terminologias utilizadas na Instrução e promova uma
ampla divulgação da Instrução a todos na Entidade, com vistas a conscientizar os
servidores sobre a importância de inseri-la em suas rotinas de trabalho;
3. Promova capacitação aos servidores envolvidos no processo de elaboração de
pesquisas de preços da Entidade.

Ponto de Controle nº 09: É disponibilizada formalmente equipe técnica de apoio
para análise da proposta técnica e dos aspectos técnicos da documentação (ex:
avaliação dos atestados de capacidade técnica) das empresas licitantes?
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Descrição sumária: Além das comissões permanentes constituídas pela Entidade, para
praticarem os atos relacionados às licitações públicas, existem ainda as comissões
técnicas. Essas comissões devem ser formadas por profissionais da área, para
analisarem e darem parecer técnico acerca do objeto a ser adquirido.

Avaliação: De acordo com tudo o que foi analisado, a secretaria de Saúde possui uma
equipe técnica que auxilia a CPL/Pregoeiro nas licitações de medicamentos e materiais
médico-hospitalares, porém essa equipe não é formalizada.

Recomendações: que à Secretaria de Saúde:

1. Formalize, por meio de portaria, a equipe técnica para auxiliar a CPL/Pregoeiro nos
processos

licitatórios

que

envolvam

medicamentos

e

materiais

médico-

hospitalares;

2. Disponibilize à equipe técnica: estrutura, capacitação e tempo hábil para atuar
efetivamente nos certames realizados pela Entidade

Ponto de Controle nº 10: Existem rotinas para a verificação de possíveis
3.
relacionamentos que comprometam o caráter competitivo do processo licitatório?

Descrição sumária: Para prevenir fraudes e conluios nos processos de contratações
públicas, a Entidade deve possuir de instrumentos (check-lists, procedimentos
operacionais, etc) que disponham sobre as ações a serem adotadas, os itens a serem
verificados, bem como os prazos e os responsáveis para aplicar, revisar e supervisionar
as ações para detecção e prevenção de fraudes e conluios.

Avaliação: A Entidade não dispõe de instrumentos formalizados para prevenção de
fraudes e conluios. A secretaria segue as normas do edital e diligencia somente nos
casos de denúncias ou quando possuem suspeitas na análise de documentos.
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Recomendações: Que à Secretaria de Administração formalize as ações para detecção
e prevenção de fraudes e conluios por meio de uma instrução normativa específica, na
qual conste a obrigatoriedade da utilização de instrumentos elaborados com o objetivo de
prevenir ações que possam prejudicar e/ou causar prejuízo ao erário municipal.

Ressalta-se que é imprescindível divulgar a instrução normativa e comunicar a todos que
atuam direta ou indiretamente com as aquisições sobre os instrumentos estabelecidos
para detectar e prevenir fraudes e conluios. Também é de suma importância que a
Entidade capacite os servidores envolvidos na licitação em técnicas de detecção de
fraudes em licitação.

Ponto de Controle nº 11: São adotados mecanismos de verificação de proibição
de empresas para licitar e contratar com a Administração, anexando no processo
os documentos que materializam esse controle?

Descrição sumária: A consultas aos cadastros impeditivos de penalidades tem como
objetivo verificar se a empresa licitante possui algum impedimento que inviabilize sua
participação nos processos licitatórios com a Entidade.

Avaliação: De acordo com os responsáveis pelos pregoes da saúde, a consulta da
situação das empresas no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas) é realizada após os fornecedores encaminharem as documentações
previstas no Edital. Porém, não se constatou essas consultas anexadas aos processos
licitatórios analisados.
Recomendações: Que à Secretaria de Saúde realize a consulta da situação das
empresas licitantes juntos aos cadastros impeditivos de penalidades antes da abertura
das propostas de preços e que essas consultas sejam anexadas ao processo licitatório.
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Ponto de Controle nº 12: É realizado acompanhamento processual, por meio de
sistema, das fases da licitação?

Descrição sumária: O controle de prazos das fases do processo licitatório tem o objetivo
de identificar o tempo médio gasto em cada etapa e avaliar os obstáculos que possam
impactar o andamento regular do processo licitatório, estabelecendo indicadores de
gestão na atividade de licitação.
Avaliação: A Entidade não utiliza do sistema de informação para realizar o controle de
prazos das fases do processo licitatório, fato que impossibilita o acompanhamento das
etapas e prazos de duração da realização da licitação, de modo a identificar o tempo
médio gasto em cada etapa e avaliar os obstáculos que possa impactar o andamento
regular do processo licitatório.

Recomendações: Que à Secretaria de Saúde:

1. Realize o controle das fases de todos os processos licitatórios de forma
informatizada, via sistema Abáco E-Jade, a fim de possibilitar que todos os
interessados acompanhem em tempo real o andamento dos processos licitatórios.

Ponto de Controle nº 13: Existe controle (manual ou eletrônico) das licitações
realizadas no exercício, com respectiva situação atualizada?

Descrição sumária: O controle das Licitações tem como objetivo assegurar uma
adequada e eficiente gestão dos processos licitatórios realizados pela Entidade.
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Avaliação: Há no sistema Ábaco E-Jade, ferramenta para o controle das licitações
realizadas pela Entidade, porém não é realizado o controle do tempo gasto em cada
etapa, o que dificulta a correta gestão dos processos.

Recomendação: Que à Secretaria de Saúde:

1. Realize o controle de todos os processos licitatórios de forma informatizada, via
sistema Abáco E-Jade, a fim de possibilitar que todos os interessados
acompanhem em tempo real o andamento dos processos licitatórios

Ponto de Controle nº 14: A Prefeitura possui gestão de suas Atas de Registros de
Preços, contemplando controle (manual ou eletrônico) dos saldos/quantidades das
atas de registros de preços de medicamentos, quantidade de adesões, requisições
de fornecimento, emissão de nota de empenho, etc.?

Descrição sumária: O controle das Atas de Registro de Preços tem como objetivo
assegurar uma adequada e eficiente gestão das Atas.
Avaliação: A Entidade efetua o controle das Atas de Registro de Preços no sistema
Ábaco E-Jade. E, conforme Comunicação Interna nº 88/2022 da Superintendência de
Aquisições, o controle, também, é realizado de forma manual por meio de planilha Excel e
Sistema Celk Saúde.

Recomendações: Que a Secretaria de Saúde adote medidas no sentido de garantir que
os controles das Atas de Registro de Preços sejam informatizados, promovendo um
monitoramento mais eficiente por parte da secretaria e órgãos de controle.
Ponto de Controle nº 15: Existem regras definindo as condições de estocagem e
conservação dos medicamentos em conformidade com o Manual de Assistência
Farmacêutica na Atenção Básica?
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Descrição sumária: Os medicamentos, depois de serem devidamente recebidos,
examinados e conferidos, seguem para um espaço pré-estabelecido. São os famosos
estoques ou Centros de Distribuição (CDs), onde eles devem ser organizados oferecendo,
principalmente, segurança e rapidez no processo de retirada.

Segundo o Manual Boas Práticas para Estocagem de Medicamentos, do Ministério da
Saúde - CEME, item 13.9 e 13.10, o medicamento deve ser estocado:

13.9 - Para facilitar a limpeza e a circulação de pessoas,
os medicamentos devem ser estocados à distância mínima de 1
(um) metro das paredes.
13.10 - A movimentação de pessoas, escadas e veículos internos
nas áreas de estocagem deve ser cuidadosa para evitar avarias e
comprometimento e/ou perda de medicamentos.
Avaliação: O Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos – CADIM, por
meio da Comunicação Interna nº 162/2022, informou que para as condições de
estocagem e armazenamento seguem o Procedimento Operacional Padrão – POP 02, da
Secretaria Municipal de Saúde.

Entretanto, quando da visita in loco nas dependências do CADIM, realizada no dia
20/03/2022,

verificamos

que

as

condições

de

estocagem

e

armazenamento

apresentavam algumas irregularidades graves, tais como: várias caixas abertas,
medicamentos soltos em prateleiras, caixas vazias, medicamentos sem identificação e
muita desorganização.

Também, observamos paredes mofas, teto comprometido, chão molhado, medicamentos
vencidos e mal armazenados, fatores que comprometem sobremaneira as condições dos
medicamentos.
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Recomendações: Que a Secretaria de Saúde tome providências imediatas, no que diz
respeito as condições de estocagem e armazenamento. O armazenamento do CADIM
encontra-se irregular e amplamente contrário a qualquer norma, manual e procedimentos
padrão que se deve ter em um almoxarifado.

Ponto de Controle nº 16: Existe controle (manual ou eletrônico) dos
medicamentos vencidos para realização dos procedimentos de descarte?

Descrição sumária: Em relação aos medicamentos com o prazo de validade próximo ao
vencimento, deve existir uma política definida sobre a questão, na qual deve estar clara a
todos, descrita no Procedimento Operacional Padrão - POP e prevista no Manual de Boas
Práticas.
Avaliação: A Secretaria de Saúde, por meio da CI n° 162/2022 – CADIM, informou que o
controle dos medicamentos vencidos e os com datas próximas do vencimento é feita via
sistema Celk Saúde. O sistema monitora e informa os itens com data inferior a 120 dias e
dispara um e-mail informando quais os itens que estão com validade vencida e a
quantidade. O material é segregado em local específico.

No entanto, durante a visita in loco nas dependências do CADIM a situação encontrada foi
outra. Percebemos que o CADIM não está realizando de forma eficiente o controle dos
prazos dos medicamentos. Foram encontrados vários medicamentos vencidos e outros
com datas bem próximo ao vencimento. Outra situação irregular encontrada foi que os
medicamentos vencidos e com datas a vencer não estavam segregados em local
específico, ao contrário, estão próximos aos demais medicamentos, demonstrando falta
de organização e planejamento.

Medicamentos vencidos e a vencer devem ser segregados separados dos demais
medicamentos. Essa situação de desorganização pode causar danos irreversíveis caso
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haja alguma confusão na dispensação. Pode ocorrer de algum usuário ter a sua saúde
ou o seu tratamento gravemente comprometido, se ocorrer de algum servidor misturar ou
trocar medicamento aptos para uso com medicamentos vencido.

Recomendações: Que a Secretaria de Saúde tome providências no sentido de segregar
em local específico os medicamentos vencidos e os próximos a vencer. Este controle é
especialmente importante para a boa condução das boas práticas que deve existir quando
se trata de medicamentos impróprios para uso.

Ponto de Controle nº 17: Existe Comissão/Servidor com formação técnica
designada para recebimento dos medicamentos, apoiada em instrumentos
adequados para recebimento do objeto, objetivando avaliar as especificações,
prazos de validade, data de entrega, etc?

Descrição sumária: O recebimento de medicamentos é o processo que envolve as
ações de conferência do estado de acondicionamento, quantidade, lote e validade
dos medicamentos, além da alimentação do sistema com estas informações para
possibilitar o gerenciamento dos estoques.
Avaliação: A Secretaria de Saúde, por meio da CI n° 162/2022 – CADIM, informou que
os medicamentos e insumos são recebidos e conferidos por um servidor, conforme
Procedimento Operacional Padrão – POP 01 da Secretaria de Saúde.

Quando da visita in loco nas dependências do CADIM, realizada no dia 20/03/2022,
verificamos que o local de entrega não estava organizado. Também, não encontramos no
local, na hora da visita, os servidores que recebem os medicamentos, oportunidade em
que os mesmos poderiam explanar toda a logística do recebimento, o que não ocorreu.
As informações coletadas pela Equipe de auditores, nesse quesito, foram dadas pelo
Gerente da Unidade e não pelos servidores que atuam no recebimento.
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Outro ponto observado, pela equipe de auditores, foi que os servidores que atuam no
recebimento dos medicamentos não possuem formação na área da saúde.
Recomendações: Que a Secretaria de Saúde, após o processo que envolve as ações de
recebimento do medicamento por servidor com formação técnica, realize a alimentação
do sistema com as informações pertinentes para possibilitar um gerenciamento dos
estoques de forma eficiente e eficaz.

Ponto de Controle nº 18: A Entidade dispõe de controle eletrônico ou manual do
estoque e dispensação dos medicamentos?

Descrição sumária: A dispensação de medicamentos é uma atividade que permite ao
estabelecer uma relação de proximidade e confiança com o paciente, garantindo a ele a
entrega

adequada

e

racional

de medicamentos.

É

o

ato

de

assegurar

que

o medicamento de boa qualidade seja entregue ao paciente certo, na dose prescrita, na
quantidade adequada; que sejam fornecidas as informações suficientes para o uso
correto e que seja embalado de forma a preservar a qualidade do produto.

Avaliação: O CADIM controla o estoque e dispensação pelo Sistema Celk Saíude.
Contudo, o controle da dispensação não é eficiente, haja vista que pela desorganização
que se encontra o almoxarifado, não há como dizer que a dispensação está ocorrendo
conforme dispõe os regramentos que tecem sobre o tema.

Recomendações: Que a Secretaria de Saúde, adote providências no sentido de
implantar rotinas adequadas de dispensação de medicamentos, com intuito de atender de
forma assertiva a demanda da população.

Ponto de Controle nº 19: A Entidade realiza inventário físico periódico das
condições de estocagem e conservação dos medicamentos e confrontação entre os
receituários arquivados nas UBS e suas fichas de estoque?
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Descrição sumária: O inventário é a contagem física dos estoques para verificar se a
quantidade de medicamentos estocada coincide com a quantidade registrada nas fichas
de controle ou no sistema informatizado. A realização do inventário permite verificar as
divergências entre os registros e o estoque físico, além de possibilitar a avaliação do valor
total (contábil) dos estoques para efeito de balanço ou balancete, no encerramento do
exercício fiscal. O inventário deve ser realizado no término de um ano de trabalho, ou
sempre que o responsável se ausentar das funções, ao deixar e/ou assumir um novo
cargo ou função.

A periodicidade do inventário pode ser:


Diária: de forma aleatória, para monitorar os produtos de controle especial,
medicamentos classificados como A da curva ABC, ou os medicamentos
classificados como P da curva PQR.



Semanal: contagem por amostragem seletiva de 10% a 20% dos estoques.


Trimestral: contagem para conferência do estoque, que pode ser por amostragem
ou do totalizador.



Anual: obrigatoriamente, ao final de cada ano-exercício, para atualização dos
estoques e prestação de contas.

Avaliação: A Secretaria de Saúde, por meio da CI n° 162/2022 – CADIM, informou que é
realizado inventário no CADIM e nas Unidades Básicas de Saúde, anualmente.

Com base no que foi observado, na visita in loco nas dependências do CADIM, a
realização de Inventário de forma anual, como vem sendo feita, não está sendo suficiente.
O inventário realizado com frequência induz a uma rotina, o que leva a uma organização e
maior controle.

Recomendações: Que a Secretaria de Saúde implemente rotina de contagem física dos
estoques com maior frequência, e não somente ao final de cada ano-exercício, ou seja,
anualmente. A realização de rotina de inventário é essencial para manter a coerência
entre os registros e o estoque físico, bem como a atualização para prestação de contas.
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Ponto de Controle nº 20: Existe controle/ registro dos medicamentos (enviados
devolvidos/ emprestados) do almoxarifado central para as UBS?

Descrição sumária:

*Empréstimo: ato de transferência de titularidade de um

medicamento de uma unidade a outra, com posterior devolução do mesmo produto, na
mesma quantidade e condições; * Permuta: ato relacionado à troca de entre unidades
básicas de forma recíproca, com equilíbrio de valores e sem que haja troca financeira ou
de serviços; *Doação: transferência gratuita de titularidade de medicamentos de uma
unidade a outro, sem necessidade de contraprestação;
Avaliação:

Quando da análise, verificou-se que é realizado os registros dos

medicamentos (enviados, devolvidos, permutados). No entanto, entendemos que os
registros apresentados carecem de ajustes. Todos os atos que envolvam o empréstimo,
permuta e doação de medicamentos devem ser aprovados pelo gestor responsável pela
aquisição do medicamento, bem como a transação deve ser aprovada e documentada
pelo responsável técnico. O registro deve incluir à quantidade, o nome do medicamento, o
número do lote, a data de validade, o nome do fabricante e demais informações que
forem pertinentes.
Recomendações: Que a Secretaria de Saúde:

1. Promova um melhoramento na gerência e controle dos medicamentos (enviados
devolvidos, emprestados ou permutados).

2. Que todos os atos que envolvam o empréstimo, permuta e doação de
medicamentos sejam documentados de forma fidedigna pelo responsável técnico,
incluindo nos devidos registros à quantidade, nome do medicamento, número do
lote, data de validade e o nome do fabricante.
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3. Recomende, de maneira complementar, que os gestores responsáveis autorizem
formalmente essas transações.

Ponto de Controle nº 21: A Gestão de estoques é baseada em estoque mínimo e
máximo, tempo de reposição, ponto de pedido, giro de estoque, entre outros
critérios?

Descrição sumária: Estocar consiste em ordenar adequadamente os produtos em áreas
apropriadas, de acordo com suas características e condições de conservação exigidas
(termolábeis, psicofármacos, inflamáveis, material médico-hospitalar etc.)
Avaliação: Percebemos que a Gestão de estoque do CADIM precisa de ajustes. Como já
abordado anteriormente, verificamos que as condições de estocagem apresentavam
algumas inconsistências graves, tais como: várias caixas abertas, medicamentos soltos
em prateleiras, caixas vazias, medicamentos sem identificação e muita desorganização.
Recomendações: Que a Secretaria de Saúde dê um enfoque maior na gestão de
medicamentos, de forma a gerir baseado em estoque mínimo e máximo, tempo de
reposição, ponto de pedido, giro de estoque, dentre outros que forem pertinentes.

O controle da logística de medicamentos é a parte da cadeia de suprimentos que planeja,
implementa e controla de maneira eficiente e eficaz o fluxo direto e reverso dos materiais,
de maneira a agregar valor de lugar, de tempo, de qualidade e de informação à cadeia
produtiva. As atividades a serem gerenciadas pela logística variam de acordo com as
organizações,

dependendo

de

fatores

como:

estrutura

organizacional,

correto

gerenciamento, controle e importância das atividades específicas para as suas
operações.

Conforme relatado, quando da visita in loco no Centro de Armazenamento e Distribuição
de Medicamentos - CADIM, na data de 20/03/2022, foram identificadas algumas
irregularidades que passaremos a listar:
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4. IRREGULARIDADES

 MEDICAMENTOS VENCIDOS
Ficou evidenciado que o CADIM não está realizando de forma eficiente o controle dos
prazos dos medicamentos. Foram encontrados vários medicamentos da saúde da mulher
vencidos e outros com datas bem próximo ao vencimento.

Outra situação irregular encontrada foi que os medicamentos vencidos e com datas
próximas a vencer não estavam segregados em local específico, ao contrário, estavam
próximos aos demais medicamentos, demonstrando falta de organização e planejamento.

Medicamentos vencidos e a vencer devem ser segregados separados dos demais
medicamentos. Essa situação de desorganização pode causar danos irreversíveis caso
haja alguma confusão na dispensação. Pode ocorrer de algum usuário ter a sua saúde
ou o seu tratamento gravemente comprometido, se ocorrer de algum servidor misturar ou
trocar medicamento aptos para uso, com medicamentos vencido. Segue imagens:

Medicamento
vencido desde
02/2022
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A foto acima evidencia várias caixas de medicamentos da saúde da mulher vencido.
Foram encontrados, aproximadamente, 28 caixas do medicamento onde, cada uma,
contém 100 unidades avulsas. Ademais, os medicamentos vencidos não estavam
segregados em lugar específico, ao contrário, estavam próximos aos demais
medicamentos.
 CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM E ARMAZENAMENTO INADEQUADOS.
Na vistoria nas instalações do CADIM, verificamos que as condições de estocagem e
armazenamento apresentavam algumas irregularidades relevantes, tais como: várias
caixas abertas, caixa de medicamentos soltos em prateleiras, caixas vazias,
medicamentos sem identificação e muita desorganização.

Assim, sobre as condições de estocagem e armazenamento dos produtos no CADIM,
destacamos o que segue nas imagens abaixo:

Conforme demostrado nas imagens, foram encontradas muitas caixas abertas e
medicamentos mal armazenados.
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**** Materiais hospitalares soltos, fora das caixas e sem identificação.
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Também, observamos paredes mofas, teto comprometido ocasionado goteiras, chão
molhado, fatores que comprometem sobremaneira as condições de estocagem dos
medicamentos. Segue imagens:
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Como demostrado nas imagens acima, percebemos chão molhado com caixas de
medicamentos próximas e teto visivelmente comprometidos.
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As imagens demonstram claramente paredes mofas e desorganização, em razão da
ausência de controle e gerenciamento eficiente nas instalações do CADIM.
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Teto
Comprometido
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.

*****Medicamento encontrado em prateleira solto e visivelmente impróprio para uso

Além disso, percebemos que a temperatura do local, no dia da vistoria, não estava
adequada para conservação de medicamentos. Existem fatores ambientais que afetam a
estabilidade dos medicamentos na armazenagem. Tais com: temperatura; luminosidade;
ar; umidade.
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 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA
NA INSTALAÇÃO DO CADIM
Vislumbramos, como já abordado, quando da vistoria nas instalações do CADIM, muitas
caixas abertas e alguns medicamentos avulsos retirados das caixas em quantidades
pequenas e aleatórias, o que causou estranheza.

Ato contínuo, durante a fiscalização, a equipe de auditores, identificou, no setor
administrativo do CADIM, um bloco de requisições com anotações manuais de pedidos de
medicamentos que estavam sendo dispensados na própria instalação do CADIM, que é
um almoxarifado, demonstrando forte irregularidade na dispensação dos medicamentos

Segue documento que comprovam o registro de retirada de medicamento nas
instalações do CADIM, por cidadãos.
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Essa situação incomum gera um descontrole na dispensação dos medicamentos,
descontrole de estoque, bem como afronta a todos os regramentos, manuais e
procedimentos que devem ser observados quando se trata de controle de logística de
medicamentos.

 RELAÇÃO

DE

MEDICAMENTOS

MUNICIPAL

(REMUME)

DESATUALIZADA.

Conforme documentos analisados e informações prestadas pela Entidade, foi constatado
que a Relação de Medicamentos Municipal (REMUME), até o presente momento desta
auditoria, encontra-se desatualizada (2018 – 2021). A nova REMUME já deveria estar
sendo executada neste ano de 2022, o que não ocorre.

Salientamos que a utilização de REMUME desatualizada compromete sua função
estratégica e as necessidades prioritárias de saúde da população.

Importante mais uma vez destacar que, os medicamentos prescritos pelos médicos sejam
da REMUME e estejam disponíveis nas farmácias. A Falta de medicamentos, obriga a
população a comprar na rede privada, com recursos próprios, tornando o tratamento
inviável para o paciente, caso não possa arcar com os custos dos fármacos.
 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP DESATUALIZADO.

Verificamos que o CADIM está utilizando a última atualização do POP que é de 2019.

O procedimento operacional padrão (POP) é uma espécie de instrução, ou ainda, um
documento que informa como determinada atividade deve ser executada. Além das
instruções, o POP traz em seu conteúdo a descrição de todas as atividades e como elas
devem ser realizadas, passo a passo, como uma espécie de manual de instruções.
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Nesse sentido, o POP deverá conter as seguintes informações:


Descrição da atividade que será realizada;



Responsável pela atividade;



Equipamentos, peças, materiais ou ações necessárias;



Descrição dos procedimentos (ou passo a passo) que devem ser realizados no
procedimento, incluindo as atividades que não devem ser executadas;



Roteiro de inspeções periódicas dos equipamentos utilizados no procedimento.

Todas essas informações devem estar muito claras para os responsáveis da ação, e além
disso, devem conter a data do procedimento e de revisão, que varia de acordo com o
impacto do processo.
Sendo assim, o POP tem como principal objetivo padronizar o processo e minimizar o
retrabalho, mantendo-o em funcionamento e estimulando a mentalidade da gestão da
qualidade dento da organização.
Por esta razão é imprescindível que o POP esteja atualizado, uma vez que o
procedimento operacional padrão é muito importante para a qualidade e para a gestão
organizacional, principalmente pelo fato de auxiliar e direcionar os colaboradores no
momento da execução das tarefas.
 AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

Como já relatado e evidenciado pelas imagens no corpo deste relatório, o CADIM não
vem aplicando a contento rotinas de boas práticas no almoxarifado, razão pela qual temse notado práticas incomum, bem como generalizada desorganização e descontrole no
armazenamento dos medicamentos.

A aplicação de boas práticas de armazenamento dos medicamentos é indispensável para
a preservação de todo e qualquer fármaco de natureza perecível. Manter a estabilidade
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dos medicamentos durante sua distribuição e armazenamento é fundamental para
garantir sua eficácia, reduzir perdas e possíveis danos ao erário.

Cumpre salientar que o gerenciamento adequado de medicamentos é importante para
dois aspectos de uma instituição de saúde: manter a qualidade do atendimento e a
segurança do paciente, ao mesmo tempo em que garante o não-desperdício de recursos
investidos. O elemento-chave desse gerenciamento é a forma como a entidade realiza o
armazenamento desses medicamentos.
Medicamentos são mercadorias especiais e que demandam um cuidado específico em
todo o processo, permitindo, com isso, que sejam levados até sua aplicação no
tratamento de pacientes. Além disso, não podemos esquecer que existe uma legislação
específica destinada a medicamentos, justamente para garantir o manuseio adequado
desse tipo de mercadoria.
Dessa forma, recomendamos que seja rigorosamente implementado e aplicado o Manual
de Boas Práticas no CADIM.

5. IMPORTANTE

Algumas situações, dada a sua relevância, merecem ser enfatizadas. Com isso,
entendemos necessário abordar 02 (dois) pontos que precisam ser observados pela
Secretaria Municipal de Saúde, são eles:

 RESÍDUOS SÓLIDOS.
O armazenamento de resíduos consiste na guarda dos recipientes contendo os resíduos
já acondicionados em abrigos podendo ser internos ou externos, até a realização da
coleta.
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O armazenamento de resíduos deve ser feito sempre observando as determinações da
legislação. A adoção de boas práticas é o primeiro passo para se evitar sanções, já que,
a Política

Nacional

de

Resíduos Sólidos

–

PNRS determina

a responsabilidade

compartilhada às empresas pela destinação final ambientalmente adequada.
Em se tratando dos resíduos sólidos no CADIM, a retirada, quando ocorre, é realizada de
forma semanal pela Empresa Máxima Ambiental.
Verificamos que o contrato nº 07/2018, com a empresa, ainda está vigente. No entanto, o
mesmo possui eficácia até o dia 14/06/2022. Assim sendo, alertamos para que haja
atenção a esta data de validade do contrato, para não ocorrer de realizar serviços sem
cobertura contratual, pelo fato do contrato não mais vigorar.
 Ressaltamos que a Gestão Municipal deve dispensar, também, primordial atenção
ao processo de tratamento de resíduos sólidos de saúde do município de Várzea
Grande.

Recomendação: Que a Secretaria de Saúde adote providências no sentido de exercer o
controle e fiscalização do processo de tratamento de resíduos sólidos de saúde do
município, bem como a fiscalização e punição, se for o caso, pelo uso inadequado dos
equipamentos hospitalares e de proteção individual. Também, que realize a implantação e
adoção de providências para um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de
Saúde – PGRSS, atualizado.
 ROTATIVIDADE DE PESSOAL
A logística do Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - CADIM, deve
ser configurada, para um adequado funcionamento, com rotinas e boas práticas. Para
tanto, necessário se faz, sempre que possível, manter uma continuidade na rotina dos
serviços.
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Em um local com alta rotatividade de pessoal, as chances de se dar continuidade ao bom
andamento dos serviços já iniciados, são reduzidas.
Ao lidar com uma alta rotatividade de pessoal, é comum os setores ficarem
desestruturados, o que acaba gerando um mau serviço para os usuários e também
desconforto para o público interno da organização.

A realização de tarefas em organizações depende, ao menos em parte, das qualificações
técnicas e experiência dos membros da equipe que a executam. Dessa forma, a
rotatividade

de pessoal impactaria a execução

e

o desempenho

de tarefas

organizacionais.

Dito isso, sugerimos manter uma rotina de pessoal nas dependências do CADIM, para
garantir a qualidade dos serviços prestados de modo consistente, com padrões de
qualidade apropriados para o desenvolvimento de todas as etapas que o almoxarifado
central deve exercer.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho teve como objetivo avaliar os controles referentes às Atividades de
Logística de Medicamentos do Município de Várzea Grande, com foco no almoxarifado
central. Para isso foram realizadas entrevistas, visitas aos setores, análise documental,
dentre outros. Com tudo, foi possível descrever os fluxos dos processos logísticos
exatamente como eles acontecem, com seus problemas e seus fatores positivos.

Todos os documentos e fatos foram analisados de forma cuidadosa, priorizando a
eficiência logística, ou seja, a correta utilização dos recursos disponíveis visando o bom
desempenho logístico e o meio de melhor atendimento ao paciente (cidadão).

_____________________________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - CEP 78125-700. Fone: (65) 3688-8000
Página 44 de 53

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
_______________________________________________________________________________________________________________

Vários pontos, analisados durante o trabalho, apresentaram fragilidades, evidenciando
que o Controle na Logística de Medicamentos, por parte da Secretaria Municipal de
Saúde, não está sendo adequado, eficiente e, tão pouco regular.

Urge ressaltar que, o gerenciamento do armazenamento de medicamentos, quando é
adequado, reduz perdas e deve observar alguns procedimentos e ações, entre os quais
se destacam (CONASS, 2011):
 Cumprimento das Boas Práticas de Armazenagem, incluindo limpeza e
higienização; delimitação dos espaços destinados a estocagem, recebimento e
expedição de medicamentos, minimizando o risco de trocas; controle de
temperatura e umidade; monitoramento da rede de frio; entre outros.
 Qualificação do recebimento de medicamentos, melhorando os processos de
conferência dos quantitativos, lotes e prazos de validade quando da separação dos
produtos.
 Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP), que descrevam todas
as atividades executadas.
 Existência de um sistema de controle de estoque de medicamentos que
disponibilize informações gerenciais como balancetes, relatórios e gráficos.
 Melhoria da capacidade administrativa e da qualificação de pessoas para garantir
que todas as atividades sejam desenvolvidas de forma adequada.
O almoxarifado é responsável, dentre outras questões, por assegurar a rastreabilidade
dos produtos, por manter sob seus cuidados e com zelo a documentação administrativa
relacionada a ele e, ainda, deve tomar as medidas relacionadas à sua adequação e
segurança patrimonial.

Cabe ressaltar aqui a importância de se ter um gerenciamento de estoque de
medicamento e de produtos hospitalares e odontológicos eficientes. A gestão de controle
de estoque é importante para reduzir custos e gastos desnecessários, reduzir os
desperdícios com produtos e mercadorias que não são utilizados e reduzir a falta de
mercadorias ou produtos com mais saída.
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O sistema de controle deve dispor de ferramentas eficazes e de indicadores que
controlem o estoque. Dentre estes indicadores, podemos destacar quatro:

i)

Inventário que compreende a contagem de materiais que a organização possui
em estoque;

ii)

O tempo de reposição, no qual apresenta quanto tempo é necessário para que o
produto chegue até o estoque e esteja disponível para dispensação;
Ponto de pedido, que indica quando a gestão deve realizar novo pedido e;

iii)

Estoque mínimo ou de segurança, que corresponde ao indicador da quantidade
mínima em estoque para que seja mantido o fornecimento do produto sem que
entre em falta. Portanto, é indispensável que esta gestão seja feita de forma
correta, e que os gestores utilizem os métodos e as ferramentas necessárias para
que obtenham resultados positivos.

De acordo com Rodrigues et al. (2020) cada organização exige uma estruturação
diferenciada para o controle de estoque. Dentre as ferramentas de gestão e controle de
estoque os autores apontam, como exemplo, a Curva ABC, o Just in
Time, PEPS ou FIFO e UEPS ou LIFO. O quadro abaixo expõe o conceito dos principais
métodos de controle de estoque.
Quadro – Métodos de controle de estoque
Métodos

Conceitos

Curva
ABC

O método consiste em segregar os materiais em três classes, ABC de acordo com seu grau de
importância dentro do estoque, permitindo identificar quais materiais e/ou produtos demandam
mais atenção devido sua rotatividade e maior importância financeira.

Just in
Time

Tal sistema permite que o estoque seja diminuído em todos os níveis, tornando o tempo de
produção menor, priorizando o rendimento e a qualidade dos produtos.

PEPS ou O Primeiro que entra é o primeiro que sai. Neste processo de controle, os primeiros produtos que
FIFO
entram no estoque devem ser os primeiros a saírem.
UEPS ou
LIFO

O último que entra é o primeiro que sai. Neste método a preferência de saída e para os
produtos ou mercadorias de entrada mais nova no estoque.

Fonte: Adaptado de RODRIGUES et al. (2020). Elaborado pela autora.
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Em um sistema operacional de controle de estoque eficiente o gestor deve ter acesso à
relação dos medicamentos e conhecimento de toda a sua logística, uma vez que tais
informações auxiliarão no controle de aquisição e estoque desses medicamentos, a fim de
garantir o atendimento à população sem interrupções, principalmente para medicamentos
controlados.

Por todo o exposto, após a análise de todos os pontos de controle, concluímos que
algumas ações devem ser implementadas pela Secretaria de Saúde para mudar a
realidade no controle da logística de medicamentos do Município de Várzea Grande que,
até o momento, vem sendo realizada de forma fragilizada.

Assim sendo, é imprescindível que a Secretaria Municipal de Saúde tome todas as
medidas necessárias no sentido de sanar urgentemente as irregularidades que foram
apontadas neste relatório de auditoria, elaborando Plano de Ação para demonstrar todas
as ações que estão sendo promovidas para solucionar de maneira eficiente e adequada
todas as inconsistências relatadas.

7. RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER OBSERVADAS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1. Que o Plano Municipal de Saúde seja atualizado, e que a sua aplicabilidade seja
efetiva, visando garantir os resultados que deverão ser atingidos no período de
quatro anos sob a forma de objetivos, diretrizes e metas.

2. Que a Secretaria Municipal de Saúde se atente para o prazo de atualização da
REMUME e tome todas as providências para que a mesma seja atualizada o mais
breve possível, para atender adequadamente às necessidades da população local
nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa em conjunto com a
Resolução RDC n°306/2020.
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 Importante destacar que os medicamentos prescritos pelos médicos sejam
da

REMUME e

estejam

disponíveis nas farmácias.

A Falta

de

medicamentos, obriga a população a comprar na rede privada, com
recursos próprios, tornando o tratamento inviável para o paciente, caso não
possa arcar com os custos dos fármacos.

3. Que a Secretaria de Saúde tome providências imediatas, no que diz respeito as
condições de estocagem e armazenamento. O armazenamento do CADIM
encontra-se irregular e amplamente contrário a qualquer norma, manual e
procedimentos padrão que se deve ter em um almoxarifado.

4. Que a Secretaria de Saúde tome providências no sentido de segregar em local
específico os medicamentos vencidos e os que estão próximos a vencer. Este
controle é especialmente importante para a boa condução das boas práticas que
deve existir quando se trata de medicamentos impróprios para uso.

5. Que a Secretaria de Saúde, após o processo que envolve as ações de recebimento do
medicamento por servidor com formação técnica, realize a alimentação do sistema com
as informações pertinentes para possibilitar um gerenciamento dos estoques de forma
eficiente e eficaz.

6. Que seja otimizado o controle dos medicamentos adquiridos em decorrência de
decisões judiciais, de modo a promover a recomposição ao erário municipal.

7. Que a Secretaria Municipal de Saúde implemente rotina de contagem física dos
estoques com maior frequência, e não somente ao final de cada ano-exercício, ou
seja, anualmente. A realização de rotina de inventário é essencial para manter a
coerência entre os registros e o estoque físico, bem como a atualização para
prestação de contas.

8. Que a Secretaria Municipal de Saúde promova rigoroso controle nos registros da
demanda reprimida (não atendida) do município. Esses registros devem
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evidenciar, pelo menos, o nome do cidadão que fez a requisição, o medicamento,
a quantidade e a data da requisição. Tal medida visa reprimir falta de
medicamentos importantes para a população, prejudicando a adesão ao
tratamento e consequente resolubilidade terapêutica.

9. Que a Secretaria de Saúde tome as devidas providências no sentido de que a
REMUME seja amplamente divulgada para os médicos das UBS. Tal medida visa
evitar que haja prescrição de medicamentos fora da relação e que não estejam
disponíveis na farmácia municipal.

Para uma melhor eficácia no controle,

sugerimos utilizar meios de divulgação como: portal da transparência do
município, palestras, seminários etc.

10. Que a Secretaria Municipal de Saúde tenha especial cuidado no planejamento de
aquisições de medicamentos, sempre observando a atualização da REMUME. E,
insira no Plano Anual de Aquisições quais os critérios técnicos utilizados para se
chegar ao quantitativo de medicamentos e materiais médico hospitalares e
odontológicos a serem adquiridos pela Entidade.

11. Que a Secretaria de Saúde continue a dispensar atenção a padronização nas
especificações dos medicamentos para, com isso, dar maior eficácia ao processo
licitatório e consequente contratação.

12. Que à Secretaria de Saúde:
 Formalize, por meio de portaria, a equipe técnica para auxiliar a
CPL/Pregoeiro nos processos licitatórios que envolvam medicamentos e
materiais médico-hospitalares;
 Disponibilize à equipe técnica: estrutura, capacitação e tempo hábil para
atuar efetivamente nos certames realizados pela Entidade.
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13. Que à Secretaria Municipal de Saúde realize a consulta da situação das empresas
licitantes juntos aos cadastros impeditivos de penalidades antes da abertura das
propostas de preços e que essas consultas sejam anexadas ao processo
licitatório.

14. Que à Secretaria de Saúde realize o controle das fases de todos os processos
licitatórios de forma informatizada, via sistema Abáco E-Jade, a fim de possibilitar
que todos os interessados acompanhem em tempo real o andamento dos
processos licitatórios.

15. Que a Secretaria Municipal de Saúde adote medidas no sentido de garantir que os

controles das Atas de Registro de Preços sejam informatizados, promovendo um
monitoramento mais eficiente por parte da secretaria e órgãos de controle.

16. Que a Secretaria Municipal de Saúde, adote providências no sentido de implantar
rotinas adequadas de dispensação de medicamentos, com intuito de atender de
forma assertiva a demanda da população.

17. Que a Secretaria Municipal de Saúde:

 Promova um melhoramento na gerência e controle dos medicamentos
(enviados, devolvidos, emprestados ou permutados).
 Que todos os atos que envolvam o empréstimo, permuta e doação de
medicamentos sejam documentados de forma fidedigna pelo responsável
técnico, incluindo nos devidos registros à quantidade, nome do medicamento,
número do lote, data de validade e o nome do fabricante.
 Recomende, de maneira complementar, que os gestores responsáveis
autorizem formalmente essas transações.
.
.
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18. Que a Secretaria Municipal de Saúde dê um enfoque maior na gestão de
medicamentos, de forma a gerir baseado em estoque mínimo e máximo, tempo de
reposição, ponto de pedido, giro de estoque, dentre outros que forem pertinentes.

19. Que monitore o controle de estoque de forma cuidadosa e que as fichas manuais
possam ser substituídas por controle informatizado. O controle informatizado deve
identificar a quantidade dispensada para cada paciente, de forma a inibir o uso de
uma mesma receita para a retirada de medicamentos em mais de uma UBS e
prevenir o desvio de medicamentos.

20. Que os registros de entradas, movimentações e saídas de medicamentos sejam
todas lançadas em sistema informatizado, para minimizar os riscos de que sejam
dadas destinações diversas aos medicamentos adquiridos com recursos públicos.

21. Que a Secretaria Municipal de Saúde adote providências para exercer o controle e
fiscalização do processo de tratamento de resíduos sólidos de saúde do município,
bem como a fiscalização e punição, se for o caso, pelo uso inadequado dos
equipamentos hospitalares e de proteção individual. Também, que realize a
implantação e adoção de providências para um Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos de Saúde – PGRSS, atualizado.

22. Que seja rigorosamente implementado e aplicado o Manual de Boas Práticas nas
rotinas do CADIM.

23. Que a Secretaria Municipal de Saúde promova o controle e a fiscalização do
efetivo cumprimento dos controles de saúde, evitando a realização de pagamentos
sem a devida comprovação da efetiva prestação dos serviços, nos termos do que
determina o Acordão n° 723/2021 e Processo n° 12.708-6/2016 do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso.
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8. RECOMENDAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Que a Secretaria Municipal de Administração:
1. Proceda à atualização da IN SCL 02-2016, para que fique claro a necessidade de a
Entidade realizar uma ampla pesquisa de preços, buscando consultar o maior
número possível de fontes de referências, não se prendendo à realização de
somente 3 (três) orçamentos. Ressalta-se que a utilização da maior amplitude
possível de fontes de referências nos processos de licitação, dispensa ou
inexigibilidade é uma obrigação do gestor.

2. Elabore e implemente uma estratégia para assegurar compreensão uniforme, na

Entidade, dos conceitos e das terminologias utilizadas na Instrução e promova uma
ampla divulgação da Instrução a todos na Entidade, com vistas a conscientizar os
servidores sobre a importância de inseri-la em suas rotinas de trabalho;
3. Promova capacitação aos servidores envolvidos no processo de elaboração de
pesquisas de preços da Entidade.

4. Formalize as ações para detecção e prevenção de fraudes e conluios por meio de
uma instrução normativa específica, na qual conste a obrigatoriedade da utilização
de instrumentos elaborados com o objetivo de prevenir ações que possam
prejudicar e/ou causar prejuízo ao erário municipal.
 Ressalta-se que é imprescindível divulgar a instrução normativa e
comunicar a todos que atuam direta ou indiretamente com as aquisições
sobre os instrumentos estabelecidos para detectar e prevenir fraudes e
conluios. Também é de suma importância que a Entidade capacite os
servidores envolvidos na licitação em técnicas de detecção de fraudes em
licitação.
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Tendo sido abordados os tópicos necessários à realização da auditoria nas Atividades de
Logística de Medicamentos apresenta-se o presente relatório aos responsáveis, a fim de
que através do conhecimento das inconformidades consideradas relevantes pela equipe
de auditoria, possam tomar as providências cabíveis com o objetivo de sanar tais
inconformidades.

Ressalta-se que a Secretaria Municipal de Saúde deve elaborar o Plano de Ação no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento do relatório, o qual deve conter
todas as ações a serem realizadas para atender às recomendações oriundas do presente
relatório. O referido Plano de Ação deve ser encaminhado à Controladoria Geral, de modo
a subsidiar o monitoramento da implementação de tais medidas.

Destaca-se a importância de a Administração realizar ações com o objetivo de corrigir as
inconformidades detectadas, tal conduta visa tornar os controles mais efetivos, otimizar o
desempenho das Atividades de Logística de Medicamentos, bem como evitar
apontamentos pelos órgãos de controle interno e externo e possíveis sanções aos
responsáveis pela Gestão da Administração Pública Municipal.

É o Relatório.
Várzea Grande, 04 de abril de 2022.

Aracelly F. de Campos
Auditora Municipal de Controle Interno.
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