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OF. UCCI N° 127/2019 
Assunto: Processo 01986/2016-6 – Ofício 02978/2019-2 – TCEES - Relatório da auditoria 
temática realizada pelo TCEES em alguns Municípios de ações na assistência farmacêutica 
na atenção básica da saúde. 

 
Afonso Cláudio, 14 de novembro de 2019.  

Senhora Secretária; 

 
Considerando o ofício 02978/2019-2 encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município, pelo Tribunal de Contas do Estado em que consta cópia do relatório da auditoria 
temática realizada em ações de serviços públicos em saúde e monitoramento, cujo objetivo 
era assistência farmacêutica na atenção básica da saúde, realizada nos Município de Alegre, 
Aracruz, Barra de São Francisco, Cariacica, Guaçuí, Jaguaré, Linhares, Marataízes, Nova 
Venécia, Presidente Kennedy e Sooretama, relativo ao Plano de Fiscalização de 2016, para 
ciência do teor desta fiscalização. 
 
A Unidade de Controle Interno desempenhando sua função de monitoramento e orientação, 
bem como, prestando apoio ao Controle Externo no exercício de sua missão institucional, 
vem por meio deste recomendar a Secretaria Municipal de Saúde, a observância e 
posteriormente providências, se necessário, dos pontos abaixo identificados na inspeção, 
de forma simplificada, tendo em vista a possível verificação em futuras fiscalizações do 
Tribunal de Contas. 
 

➢ a) Operar e alimentar regularmente o Sistema de Banco de Preços em Saúde; 
➢ b) Realizar ampla pesquisa de mercado, que não deve ser limitada a consulta aos 

fornecedores; 
➢ c) Adquirir medicamentos, através de licitações ou não, utilizando como limite 

máximo a Lista de Preços de Medicamentos para compras públicas (Preço Fábrica ou 
Preço Máximo de Venda ao Governo) divulgada pela Secretaria Executiva da Câmara 
de Regulação do Mercado de Medicamentos –CMED; 

➢ d) Comunicar à CMED e ao Ministério Público Federal e Estadual, os casos de não 
observância às resoluções daquela Câmara pelos fornecedores de medicamentos, 
quando de compras efetuadas pelo ente público; 

➢ e) Abster –se de licitar ou registrar preços de todos os medicamentos constantes de 
revistas especializadas ou lista publicada pela CMED, sem a comprovada de demanda 
e especificação de quantitativos, para, assim, obter ganhos de economia de escala; 

➢ f) Planejamento adequadamente as compras dos itens da Farmácia Básica Municipal, 
conforme Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – Remune; 

➢ g) Estabelecer como procedimento operacional padrão a exigência de laudo do 
prescritor, com justificativas técnicas e fundamentadas para o fornecimento de 
medicamentos não padronizados na Remune; 

➢ h) Adquirir medicamentos, sempre que possível, através de sistema de registro de 
preços, mediante pregão ou concorrência, observando a especificação completa do 
medicamento; 
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➢ i) Adotar controle informatizado do consumo médio mensal, estoque tempo de 
reposição, ponto de reposição, quantidade de reposição e intervalo de 
ressuprimento; 

➢ j) Adotar controle informatizado capaz de identificar a quantidade dispensada para 
cada paciente, de forma a promover o uso racional de medicamentos e evitar 
desvios. 
 

Vale ressaltar a importância de uma análise criteriosa dos pontos identificados e de que 
forma estes estão sendo praticados pela Secretaria de Saúde no Município, evitando 
posteriormente uma análise negativa, amplamente divulgada, por parte dos órgãos 
fiscalizadores, conforme ocorreu nesta ocasião com as prefeituras analisadas. 
 
Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 
 
SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO                   MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal               Auditora Pública Interno 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

A: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Ilma. Sra. Silvia Renata de Oliveira Freisleben 

 


