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1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 14/07/2014 a 31/07/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 4705 - Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica geridos pelo Governo do Estado de 
Sergipe. 
 
A ação fiscalizada destina-se a garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, em 
nível ambulatorial, dentro da Politica Nacional da Assistência Farmacêutica, cujas linhas de 
cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo 
Ministério da Saúde. 

O presente trabalho teve como escopo as seguintes etapas e procedimentos: 

• Compras de medicamentos do Grupo 1B pelo Governo Estadual: verificação da 
existência de programações para aquisição dos Medicamentos; verificação da 
conformidade das Licitações: Pregões Eletrônicos nº 97 e 381/2013; comparação dos 
preços contratados com o Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG e Preço de 
Fábrica - PF; verificação dos encaminhamentos de denúncias nos casos de recusa de 
empresas praticarem o PMVG e PF; e verificação da atualização do Banco de Preços 
em Saúde – BPS. 

• Almoxarifado de Medicamentos: verificação da fidedignidade dos controles de 
recebimento e distribuição dos medicamentos dos Grupos 1A e 1B; e verificação das 
condições de armazenagem dos medicamentos. 



• Acesso dos pacientes aos medicamentos: verificação da conformidade da 
documentação de dispensação (174 Autorizações para Procedimentos Ambulatoriais 
de Alta Complexidade – APAC); e entrevistas com 159 pacientes. 

Os executores dos recursos federais no âmbito estadual foram previamente informados sobre 
os fatos relatados, tendo se manifestado em 25/11/2014, cabendo ao Ministério supervisor, 
nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas 
públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. O Estado recebeu 1 apresentação farmacêutica de 276 analisadas em 
desconformidade com as condições contratuais definidas para a entrega. 
 
Fato 
 
Não foi localizada nos registros dos sistemas informatizados utilizados pelo Almoxarifado 
Central da Secretaria de Estado da Saúde, a entrada de 9.500 comprimidos do medicamento 
Ribavirina 250 mg, referente a apresentação farmacêutica encaminhada pelo Ministério da 
Saúde à empresa Far-Manguinhos por meio do e-mail nº 83/2013, de 20/05/2013, para 
atendimento do 2º semestre de 2013. Tal entrega representa em termos financeiros o valor 
de R$ 1.330,00.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da Unidade examinada para esse item.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que apure as causas das divergências na entrega 
dos medicamentos na SES, apurando, se for o caso, as responsabilidades sobre as falhas 
detectadas. 
 
 
2.1.2. Das 174 dispensações de medicamentos analisadas, 25 recibos de medicamentos 
não foram encontrados. 
 



Fato 
 
Dispensações de medicamentos cujos respectivos recibos assinados não foram 
disponibilizados (glosa). 
 
Quadro - Relação de pacientes cujos recibos não foram disponibilizados. 

Nº Cartão SUS Nº APAC 
Competência 

APAC 
Procedimento 
Realizado 

Qtde. 
Aprovada 

100*********001 2813200882382 12/2013 604270038 30 

102*********007 2813200841418 12/2013 604360029 30 

107*********003 2813200903634 12/2013 604360029 60 

108*********003 2813200743089 12/2013 604010010 120 

108*********008 2813200843112 12/2013 604360029 30 

108*********006 2813200841077 12/2013 604360029 30 

200*********009 2813200926206 12/2013 604360029 30 

200*********003 2813200936117 12/2013 604230087 210 

203*********006 2813200877267 12/2013 604010095 120 

200*********009 2813200926206 12/2013 604360029 30 

200*********003 2813200936117 12/2013 604230087 210 

203*********006 2813200877267 12/2013 604010095 120 

203*********003 2813200903282 12/2013 604590024 30 

206*********001 2813200873142 12/2013 604260044 30 

206*********001 2813200873131 12/2013 604130090 60 

209*********002 2813201654252 12/2013 604360029 30 

210*********008 2813200920112 12/2013 604230028 31 

898*********568 2813200889367 12/2013 604360029 30 

898*********552 2813200933400 12/2013 604010052 30 

898*********786 2813200909607 12/2013 604380011 2 

898*********650 2813200926998 12/2013 604360029 120 

898*********429 2813200937151 12/2013 604470053 10 

899*********612 2813201607030 12/2013 604040040 60 

899*********113 2813200888817 12/2013 604230028 30 

899*********396 2813200846148 12/2013 604360029 30 

Fonte: Amostra disponibilizada pela DSSAU. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 1516/2014 – ASSJUR/GS/SES, de 25 de novembro de 2014, a 
Secretaria de Estado da Saúde apresentou a seguinte manifestação: 
“Todo o processo de arquivamento de documentos de usuários-recibos, receitas, Laudos para 
Autorização de Procedimento, documentação pessoal e de terceiros é feito de forma manual. 
Para tal, o CASE dispõe de um setor de arquivo de documentos, que consta com 12(doze) 
profissionais designados para a função de manter o arquivo permanentemente atualizado e 
em funcionamento; 
Juntamente com a transferência do CASE para o novo endereço, novos processo de gestão 
estão sendo revisados e modificados, em discussão direta com a gestão local e a Secretaria 
de Estado da Saúde, a saber:  



• Implantação do Sistema Hórus Especializado, que durou cerca de 6(seis) meses de 
implementação, já finalizado; 

• Reorganização dos processos de trabalho, com nomeação de encarregados nos 
setores estratégicos do CASE; 

• Viabilização de recrutamento de pessoal em atendimento à necessidade de pessoal; 
• Viabilização de software para o sistema de arquivamento; 

Em anexos, seguem documentos comprobatórios das situação relatadas nos itens 4,5,6 e 7 , 
quais sejam: 

• Com relação ao item 4 – dos 25 Recibos de dispensação de medicamentos foram 
recuperados 20 recibos (em anexo); 

Informamos, ainda, que a equipe do CASE, está mobilizada para localizar os documentos 
ainda pendentes;” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Na sua justificativa o gestor informa que recuperou 20 recibos de dispensação não 
localizados pela equipe de fiscalização nos documentos inicialmente disponibilizados, dos 
quais 10 solucionaram a pendência para os pacientes: 

Nº Cartão SUS Nº APAC 
100*********001 2813200882382 
107*********003 2813200903634 
200*********009 2813200926206 
203*********003 2813200903282 
206*********001 2813200873131 
206*********001 2813200873142 
210*********008 2813200920112 
898*********568 2813200889367 
898*********786 2813200909607 
899*********612 2813201607030 

 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que encaminhe ao Fundo Nacional de Saúde as 
informações a respeito das autorizações de procedimentos ambulatoriais - APAC's faturadas 
sem a respectiva comprovação de execução  no intuito de instaurar procedimento 
administrativo visando o ressarcimento de recursos financeiros e, no caso de medicamentos  
do  Grupo 1A, seja realizada a glosa na próxima remessa a ser realizada pelo MS, nas 
situações em que não foi identificada a efetiva dispensação dos insumos aos pacientes. 
 
 
2.1.3. Falta de receitas, laudos de avaliação e autorização para dispensação de 
medicamentos. 
 
Fato 
 
Para os pacientes a seguir, não foram apresentados os receituários médicos e laudos para 
solicitação, avaliação e autorização de medicamentos do componente especializado da 



assistência farmacêutica para 04 APAC das 174 analisadas (2,3%), na competência de 
dezembro/2013: 
 
Quadro - Relação de pacientes com documentação não apresentada. 

Nº Cartão SUS Nº APAC 

200*********003 2813200917505 

203*********008 2813200897090 

206*********001 2813200917593 

898*********522 2813200909410 

Fonte: Amostra disponibilizada pela DSSAU 
 
Verificou-se que a documentação de dispensação é armazenada segundo o critério de data 
de dispensação e não por paciente, o que dificulta a localização dos documentos. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 1516/2014 – ASSJUR/GS/SES, de 25 de novembro de 2014, a 
Secretaria de Estado da Saúde apresentou a seguinte manifestação: 
“Todo o processo de arquivamento de documentos de usuários-recibos, receitas, Laudos para 
Autorização de Procedimento, documentação pessoal e de terceiros é feito de forma manual. 
Para tal, o CASE dispõe de um setor de arquivo de documentos, que consta com 12(doze) 
profissionais designados para a função de manter o arquivo permanentemente atualizado e 
em funcionamento; 
Juntamente com a transferência do CASE para o novo endereço, novos processo de gestão 
estão sendo revisados e modificados, em discussão direta com a gestão local e a Secretaria 
de Estado da Saúde, a saber:  

• Implantação do Sistema Hórus Especializado, que durou cerca de 6(seis) meses de 
implementação, já finalizado; 

• Reorganização dos processos de trabalho, com nomeação de encarregados nos 
setores estratégicos do CASE; 

• Viabilização de recrutamento de pessoal em atendimento à necessidade de pessoal; 
• Viabilização de software para o sistema de arquivamento; 

Em anexos, seguem documentos comprobatórios das situação relatadas nos itens 4,5,6 e 7 , 
quais sejam: 

[...] 

Com relação ao item 5 – das 04 receitas laudos de avaliação e autorização para dispensação 
foram encontradas 03 laudos. (em anexo); 
Informamos, ainda, que a equipe do CASE, está mobilizada para localizar os documentos 
ainda pendentes;” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Na sua justificativa o gestor informa que recuperou 03 receitas/laudos não localizados pela 
equipe de fiscalização nos documentos inicialmente disponibilizados, esses documentos 
solucionaram a pendência para os pacientes: 

Nº Cartão SUS Nº APAC 



200*********003 2813200917505 
206*********001 2813200917593 
898*********522 2813200909410 

 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que determine as SES a manter o processo dos 
pacientes organizados e com todos os documentos obrigatórios, conforme art. 27 da Portaria 
nº 1554/GM, de 30/07/2013. 
 
 
2.1.4. Falta de documentação obrigatória de terceiros para dispensação de 
medicamentos. 
 
Fato 
 
Para os pacientes a seguir, constatou-se que seus medicamentos são retirados por terceiros. 
Da documentação apresentada, não foram localizadas cópias dos documentos pessoais 
desses terceiros, referentes 52 APAC de 174 analisadas (29,88%), na competência de 
dezembro/2013: 
 
Quadro - Relação de pacientes cujas pastas não possuem documentos de representantes 

Nº Cartão SUS Nº APAC 
107*********002 2813200916603 

108*********003 2813200743089 

162*********007 2813200939890 

200*********005 2813200879951 

200*********008 2813200911851 

200*********007 2813200892194 

200*********005 2813200914722 

200*********004 2813200878720 

203*********004 2813200920981 

209*********006 2813200930309 

209*********018 2813200897023 

209*********005 2813200936580 

209*********003 2813200903030 

209*********003 2813200903040 

210*********008 2813200920112 

800*********028 2813200840428 

898*********463 2813200930232 

898*********463 2813200930210 

898*********624 2813201650380 

898*********735 2813200847468 

898*********136 2813200924798 

898*********478 2813200896132 

898*********934 2813200877520 

898*********595 2813200914205 



Nº Cartão SUS Nº APAC 
898*********012 2813200929704 

898*********908 2813200906439 

898*********053 2813200931365 

898*********438 2813200877564 

898*********058 2813200939087 

899*********490 2813200891182 

899*********384 2813201603498 

899*********666 2813200915074 

899*********710 2813200845939 

899*********521 2813200878675 

899*********738 2813200900290 

899*********612 2813200935700 

899*********257 2813200883702 

899*********638 2813200843684 

899*********794 2813201602629 

899*********281 2813200910180 

899*********429 2813201600605 

899*********117 2813200889576 

899*********964 2813200849558 

898*********522 2813200909431 

898*********522 2813200909410 

899*********338 2813200881469 

200*********009 2813200936513 

209*********006 2813200930298 

102*********005 2813200874561 

899*********281 2813200902105 

902*********065 2813200842760 

980*********486 2813200871976 

Fonte: Amostra disponibilizada pela DSSAU 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 1516/2014 – ASSJUR/GS/SES, de 25 de novembro de 2014, a 
Secretaria de Estado da Saúde apresentou a seguinte manifestação: 
“Todo o processo de arquivamento de documentos de usuários-recibos, receitas, Laudos para 
Autorização de Procedimento, documentação pessoal e de terceiros é feito de forma manual. 
Para tal, o CASE dispõe de um setor de arquivo de documentos, que consta com 12(doze) 
profissionais designados para a função de manter o arquivo permanentemente atualizado e 
em funcionamento; 
Juntamente com a transferência do CASE para o novo endereço, novos processo de gestão 
estão sendo revisados e modificados, em discussão direta com a gestão local e a Secretaria 
de Estado da Saúde, a saber:  



• Implantação do Sistema Hórus Especializado, que durou cerca de 6(seis) meses de 
implementação, já finalizado; 

• Reorganização dos processos de trabalho, com nomeação de encarregados nos 
setores estratégicos do CASE; 

• Viabilização de recrutamento de pessoal em atendimento à necessidade de pessoal; 
• Viabilização de software para o sistema de arquivamento; 

Em anexos, seguem documentos comprobatórios das situação relatadas nos itens 4,5,6 e 7 , 
quais sejam: 

[...] 

Com relação ao item 7 – das 52 documentações obrigatórias de terceiros para Dispensação 
de medicamentos foi recuperado apenas 01(um); 
Informamos, ainda, que a equipe do CASE, está mobilizada para localizar os documentos 
ainda pendentes;”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Apesar do gestor informar que localizou apenas 01 dos documentos pessoais de terceiros 
listados, foi encaminhado documentos que solucionaram a pendência para os pacientes: 

Nº Cartão SUS Nº APAC 
898*********624 2813201650380 
899*********521 2813200878675 

 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que determine as SES a manter o processo dos 
pacientes organizados e com todos os documentos obrigatórios, conforme art. 27 da Portaria 
nº 1554/GM, de 30/07/2013. 
 
 
2.1.5. Falta de documentação pessoal dos pacientes para dispensação de 
medicamentos. 
 
Fato 
 
Para os pacientes elencados a seguir, não foram apresentadas cópias de seus documentos 
pessoais, como identidade, CPF e comprovante de residência, para 56 APAC de 174 
analisadas (32,18%), na competência de dezembro/2013: 
 
Quadro - Relação de pacientes cuja documentação pessoal não foi apresentada. 

Nº Cartão SUS Nº APAC 
106*********004 2813200895087 

107*********002 2813200916603 

108*********003 2813200743089 

123*********005 2813201652107 

162*********007 2813200939890 

200*********006 2813200905031 

200*********004 2813200937404 



200*********001 2813201600836 

200*********000 2813200844421 

200*********005 2813200879951 

200*********003 2813200917505 

200*********004 2813200933004 

200*********007 2813200892194 

200*********018 2813200902347 

200*********005 2813200914722 

206*********003 2813200913578 

206*********001 2813200917593 

209*********018 2813200897023 

209*********003 2813200903030 

209*********003 2813200903040 

209*********018 2813200920420 

209*********018 2813200929693 

210*********008 2813200920112 

898*********547 2813200925744 

898*********559 2813200897793 

898*********174 2813200920937 

898*********624 2813201650380 

898*********782 2813201605478 

898*********735 2813200847468 

898*********786 2813200909607 

898*********396 2813201600540 

898*********908 2813200906439 

898*********418 2813200939967 

898*********053 2813200931365 

898*********438 2813200877564 

898*********281 2813200844036 

899*********384 2813201603498 

899*********666 2813200915074 

899*********768 2813200929462 

899*********710 2813200845939 

899*********543 2813200883856 

899*********738 2813200900290 

899*********847 2813200874374 

899*********638 2813200843684 

899*********794 2813201602629 

899*********247 2813200931640 

899*********964 2813200849558 

899*********757 2813200901071 

899*********429 2813200931783 

898*********522 2813200909431 

898*********522 2813200909410 

899*********338 2813200881469 



201*********004 2813200935435 

200*********009 2813200936513 

200*********001 2813200933466 

206*********001 2813200873131 

Fonte: Amostra disponibilizada pela DSSAU 
 
Constatamos que essa ocorrência está ligada à transferência dos documentos dos pacientes 
para o arquivo morto, o que dificulta sua posterior localização. A documentação pessoal dos 
pacientes deveria estar sempre localizada em arquivo corrente, sendo transferidos para o 
arquivo morto apenas os documentos relativos a dispensações antigas.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 1516/2014 – ASSJUR/GS/SES, de 25 de novembro de 2014, a 
Secretaria de Estado da Saúde apresentou a seguinte manifestação: 
“Todo o processo de arquivamento de documentos de usuários-recibos, receitas, Laudos para 
Autorização de Procedimento, documentação pessoal e de terceiros é feito de forma manual. 
Para tal, o CASE dispõe de um setor de arquivo de documentos, que consta com 12(doze) 
profissionais designados para a função de manter o arquivo permanentemente atualizado e 
em funcionamento; 
Juntamente com a transferência do CASE para o novo endereço, novos processo de gestão 
estão sendo revisados e modificados, em discussão direta com a gestão local e a Secretaria 
de Estado da Saúde, a saber:  

• Implantação do Sistema Hórus Especializado, que durou cerca de 6(seis) meses de 
implementação, já finalizado; 

• Reorganização dos processos de trabalho, com nomeação de encarregados nos 
setores estratégicos do CASE; 

• Viabilização de recrutamento de pessoal em atendimento à necessidade de pessoal; 
• Viabilização de software para o sistema de arquivamento; 

Em anexos, seguem documentos comprobatórios das situação relatadas nos itens 4,5,6 e 7 , 
quais sejam: 

[...] 

Com relação ao item 6 – dos 56 documentos solicitados, nenhum encontrado; 
Informamos, ainda, que a equipe do CASE, está mobilizada para localizar os documentos 
ainda pendentes;”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Apesar do gestor informar que não localizou nenhum dos documentos pessoais listados, foi 
encaminhado junto com a resposta do item 2.1.4 documentos que solucionaram a pendência 
para os pacientes: 

Nº Cartão SUS Nº APAC 
106*********004 2813200895087 
200*********004 2813200933004 
206*********001 2813200917593 

Não obstante o encaminhamento dos documentos, ressalta-se a dificuldade de localização de 
documentos arquivados pela Secretaria.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 



Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que determine as SES a manter o processo dos 
pacientes organizados e com todos os documentos obrigatórios, conforme art. 27 da Portaria 
nº 1554/GM, de 30/07/2013. 
 
 
2.1.6. Falta do medicamento Pancrelipase. 
 
Fato 
 
Durante visitas realizadas no Almoxarifado Central e no CASE, verificou-se a falta do 
medicamento Pancrelipase 20000 UI em estoque.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da Unidade Examinada. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação consta no campo “fato”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que apure as causas da interrupção do tratamento 
do paciente, com as devidas apurações de responsabilidades, se for o caso, tendo em vista 
que a falta de insumos pode ser prejudicial ao paciente. 
 
 
2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 
pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Preços praticados na aquisição de Medicamentos. 
 
Fato 
 
A compra dos medicamentos analisados do grupo 1B obedece ao PMVG e às isenções fiscais 
do ICMS. Segue lista de Medicamentos analisados. 
  
##/Fato## 

 
2.2.2. Estabelecimento de validade mínima dos medicamentos nas aquisições. 
 
Fato 
 



Nas licitações analisadas, realizadas pelo Governo do Estado de Sergipe para aquisição de 
Medicamentos Especializados, foi estabelecido no edital e nos contratos o prazo mínimo de 
12 meses a partir da data de entrega do medicamento na unidade requisitante. De acordo, 
portanto, com o Manual de Orientações Básicas para aquisição de medicamentos para 
Assistência Farmacêutica no SUS, expedido pelo Departamento de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde.  
##/Fato## 

 
2.2.3. Programação da compra de medicamentos. 
 
Fato 
 
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, as compras de medicamentos do grupo 
1B são programadas segundo os seguintes critérios: 

• Quantidade de dispensações por medicamentos historiadas no ano anterior à compra 
(com acréscimo de quantitativo de margem de segurança); 

• Casos novos dentro do exercício; 
• Demanda reprimida; e 
• Medicamentos que estão em consulta pública para acréscimos de patologias antes 

não contempladas pela Portaria. 

Nas licitações analisadas verificou-se que esta programação é prejudicada pela morosidade 
na realização das licitações. 

  
##/Fato## 

 
2.2.4. Denúncias encaminhadas à Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED). 
 
Fato 
 
A Secretaria de Estado da Saúde comprovou o encaminhamento de denúncias à Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED nos casos de descumprindo da Resolução 
CMED n.º 4/2006, por recusa do vendedor em praticar o Preço de Fábrica - PF e/ou o Preço 
Máximo de Venda ao Governo – PMVG. 
Ressalta-se que no período de exame não foram constatadas denúncias envolvendo 
medicamentos do componente especializado do grupo 1B. 
  
##/Fato## 

 
2.2.5. Armazenagem de medicamentos. 
 
Fato 
 
Verificou-se que as condições de armazenagem no Almoxarifado Central são adequadas, 
quanto à utilização de estantes ou estrados protegidos da luz, permitindo a livre circulação 
de pessoas e equipamentos e utilização de câmara fria ou refrigerador para armazenar 
medicamentos termolábeis. 
Quanto às condições do prédio do almoxarifado central da Secretaria de Estado da Saúde, as 
paredes apresentam infiltrações e as instalações elétricas são precárias, observando-se 



quadros de energia abertos e com fios soltos, à mostra, podendo causar curtos-circuitos e 
consequentes incêndios. 
Tal situação já foi constatada por fiscalização do Tribunal de Contas da União – TCU, que 
resultou na contratação de empresa para reforma do prédio, que se encontra em andamento. 
A reforma é realizada por etapas para não por em risco os medicamentos armazenados.  
##/Fato## 

 
2.2.6. Controle de Estoque de Medicamentos. 
 
Fato 
 
A Secretaria de Estado de Saúde utiliza controle de estoque informatizado disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde, o Hórus, em conjunto com o Engentis desenvolvido pelo próprio 
governo estadual. 
O Almoxarifado Central e o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe – CASE, local de 
dispensação, utilizam o Hórus para controle dos medicamentos do grupo 1A. Com relação 
aos medicamentos do grupo 1B, o Almoxarifado Central utiliza o Engentis para controle de 
estoque e o CASE utiliza o Hórus. 
Com relação ao uso do sistema Hórus, foi relatada pelo gestor estadual a instabilidade 
recorrente do sistema, que reflete negativamente na qualidade dos serviços prestados e no 
controle administrativo-financeiro. 
Foi realizada comparação entre o estoque registrado e o físico do Almoxarifado Central e do 
CASE, e não foram verificadas inconsistências.  
##/Fato## 

 
2.2.7. Inexistência de medicamentos vencidos. 
 
Fato 
 
Não foi detectada perda ou desvio de medicamentos em razão de inadequada condição de 
armazenagem e/ou ausência de controle. 
  
##/Fato## 

 
2.2.8. Entrega de medicamentos do grupo 1B realizada conforme o pactuado. 
 
Fato 
 
Foram analisados, por amostragem, os pedidos de entrega de medicamentos e as Notas 
Fiscais dos fornecedores referentes aos medicamentos do grupo 1B: sildenafila, 
somatropina, octreotida, amantadina, toxina botulínica, leflunomida, rivastigmina, Zodalex,  
Entacapona, Galantamina, alfadornase,  leucoprorrelina, pramipexol, riluzol, pancrelipase, 
ziprasidona e risperidona e verificou-se que foram entregues ao Estado pelos laboratórios, 
conforme pactuado.  
##/Fato## 

 
2.2.9. Condições adequadas de armazenagem no Centro de Atenção à Saúde de 
Sergipe - CASE. 
 
Fato 
 
Verificou-se que as condições de armazenagem do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe – 
CASE, local de dispensão, são adequadas, quanto à utilização de estantes ou estrados 



protegidos da luz, permitindo a livre circulação de pessoas e equipamentos e utilização de 
câmara fria ou refrigerador para armazenar medicamentos termolábeis. 
Acrescenta-se que a estrutura física da Unidade apresenta condições adequadas para guarda 
e distribuição dos medicamentos.  
##/Fato## 

 
2.2.10. Falta de atualização do Banco de Preços em Saúde - BPS do Ministério da 
Saúde. 
 
Fato 
 
Verificou-se que o gestor estadual não atualiza o Banco de Preços em Saúde – BPS do 
Ministério da Saúde com os dados das licitações realizadas para aquisição de medicamentos.  
##/Fato## 

 
2.2.11. Morosidade na realização de licitações para registro de preços de 
medicamentos. 
 
Fato 
 
Verificou-se que, em relação ao Pregão Eletrônico nº 097/2013, a solicitação de compras de 
medicamentos para o exercício 2013 ocorreu em 04/10/2012 (fls. 03), mas só foi autorizada 
pela Secretaria da Saúde em 08/01/2013 (fls. 02). A abertura das propostas ocorreu em 
08/04/2013, mas a publicação da Ata de Julgamento se deu apenas em 25/07/2013 (fls. 
3356). 
Já em relação ao Pregão Eletrônico 381/2013, a solicitação de abertura de licitação foi 
efetuada à SEPLAG em 28/01/2013 (fls. 33), mas autorizada apenas em 01 de agosto de 
2013 (fls. 43). A abertura das propostas ocorreu em 21/10/2013, e a publicação da Ata de 
Julgamento ocorreu apenas em 12/02/2014. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da Unidade Examinada. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação consta, no campo “fato”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.12. Falta de licenças/autorizações dos estabelecimentos de armazenagem de 
medicamentos. 
 
Fato 
 
Durante visitas realizadas no Almoxarifado Central e no CASE, verificou-se a falta de 
licença de funcionamento da Vigilância Sanitária dos dois estabelecimentos e falta de 
Certidão de Regularidade Técnica do Conselho de Farmácia do CASE. 
Com relação à Certidão de Regularidade Técnica do CASE foi apresentado protocolo de 
registro no Conselho Regional de Farmácia de Sergipe, datado de 30/07/2014. 



Com relação às licenças de funcionamento da Vigilância Sanitária, o Almoxarifado Central 
aguarda a conclusão das obras por que passa para solicitar a vistoria para concessão da 
licença. 
  
##/Fato## 

 
3. Conclusão 

 
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 
adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais. 
 


