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Trata-se de fiscalização de orientação centralizada coordenada pela SecexSaúde com o objetivo 
de avaliar a aquisição de medicamentos que ocorrem de forma centralizada pelo Ministério da Saúde e 
os que são financiados pelo órgão mediante transferência de recursos financeiros para compra pelas 
secretarias de saúde. A execução das fiscalizações ficou a cargo das Secretarias de Controle Externo 
(Secex) dos seguintes estados: AM, BA, CE, GO, MA, MG, MS, PA, RJ, RN e RR. 

2. O presente trabalho cuida da auditoria realizada pela Secex/RJ, em cumprimento ao 
despacho de 7/6/2017 do Ministro Augusto Nardes, exarado no processo TC 013.427/2017-2, na 
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e na Prefeitura Municipal de Magé/RJ, no período de 
7/8/2017 a 26/1/2018. 

3. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 97.124.598,73. Esse é o valor 
total correspondente aos recursos federais repassados, fundo a fundo, pelo Fundo Nacional de Saúde 
ao Fundo Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e ao Fundo Municipal de Saúde de Magé, abrangendo o 
Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 
2017.  

4. No relatório de auditoria são informados os seguintes achados e irregularidades, que 
justificam o encaminhamento proposto (peça 381): 

“III.1 Superfaturamento quantitativo (não entrega de medicamentos contratados) na execução 
dos Contratos 14-A/2017, 35/2016 e Atas de Registro de Preço s/n, de 1º/6/2015, firmados pela 
Prefeitura de Magé.  

... 
Situação encontrada 
Através de consulta, por amostragem utilizando metodologia de curva ABC, aos laboratórios 

fornecedores dos medicamentos informados nas propostas de preços das empresas contratadas, 
tomou-se conhecimento de que, na maioria dos medicamentos, conforme tabelas no subitem 70, os 
laboratórios informam que não ocorreu a transação comercial, que vários dos lotes informados nas 
notas fiscais sequer existem, e, há ainda casos em que o laboratório informa que nem mesmo 
produz o medicamento. Destaca-se que, por força da Portaria Anvisa 802/98, art. 13, inciso II, as 
empresas distribuidoras de medicamentos devem se abastecer exclusivamente em empresas titulares 
do registro dos produtos. 

Conforme comentado na introdução deste relatório, foram auditados na íntegra, no que 
tange aos atos de preparação e execução contratual, os dois contratos vigentes no ano de 2017 para 
fornecimento de medicamentos à municipalidade de Magé. O Contrato 14-A/2017 com a empresa 
Avante Brasil Comércio Eireli-ME e o Contrato 35/2016 com a empresa Kademed Medicamentos 
Eireli. 

E, por amostragem, foram analisadas as Atas de SRP, s/n, de 1º/6/2015, com as empresas 
Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda. e M4X Comércio e Serviços Eireli-EPP. 

A seleção da amostra de medicamentos objeto de análise, obtida através da metodologia de 
curva ABC, resultou em 61 medicamentos ou 81,37% do valor total contratado do Contrato 35/2016 
(Kademed), e dez medicamentos ou 81,27% do valor total contratado do Contrato 14-A/2017 
(Avante). 

... 
Quanto ao contrato 14-A/2017, há algumas considerações a serem relatadas. 
Quando a equipe realizou a análise da execução contratual foi observado que ele foi muito 

pouco executado. Apesar de o contrato ter vigência de um ano a partir de 14/2/2017, a empresa emitiu 
notas fiscais de fornecimento de medicamentos somente no período de 14 a 20/3/2017, totalizando a 
quantia paga de R$ 792.243,13. 

O referido Contrato 14-A/2017 é originado de uma adesão da Prefeitura Municipal de Magé 
à Ata de Registro de Preços 10B/2016 da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. 

No processo licitatório formado pelo Município de Magé para aderir à Ata de Registro de 
Preços 10B/2016 da P. M. de Duque de Caxias não consta nenhum documento que informe a marca 
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dos medicamentos que seriam fornecidos pela empresa ao município de Magé. Em todos os 
documentos acostados no processo de Magé, que fazem referência à descrição do medicamento 
contratado, consta o nome do medicamento seguido de ‘conforme termo de referência’, a exemplo 
da peça 329, pp. 91-92. 

Importante observar que também nos processos de pagamento não consta a informação da 
marca do medicamento pago, conforme se pode observar nas peças 333-336. Ou seja, o fiscal do 
contrato fiscalizou medicamentos não sabendo quais deveriam ser entregues, e a Prefeitura de 
Magé pagou por medicamentos que não sabia qual marca deveria ser fornecida, destacando-se que 
na tabela CMED, que contém o preço máximo a ser pago pela administração pública por cada 
medicamento, o preço varia conforme o laboratório produtor. 

Além disso, o art. 14 da Lei 8666/1993 é taxativo ao dispor que a compra feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto é nula, cabendo responsabilizar quem lhe tiver dado causa. 

Assim, cabe ouvir em audiência os servidores da Prefeitura de Magé que participaram do 
processo licitatório e tiveram acesso aos documentos encaminhados pelo município gestor da ata que 
estava em processo de adesão, que culminou na assinatura de um contrato no qual estava ausente 
elemento essencial à definição do objeto, por infringir os artigos 14 e 55, inciso I, da Lei 8666/1993.  

Bem como, ante a fiscalização deficiente do contrato, deve ser ouvido o fiscal designado, por 
descumprimento do art. 67, §§ 1º e 2º, também da Lei 8666/1993. 

Cabe observar que o processo de adesão que culminou na assinatura do Contrato 14-A/2017 
ora em análise, foi iniciado na gestão do ex-secretário de saúde Antônio Manuel Morgado, 
conforme ofício à peça 328, p. 2. Entretanto, quando o prefeito formalmente autorizou o início do 
procedimento licitatório (peça 330, p. 63), o referido senhor não era mais o gestor da saúde 
municipal, o que exclui sua eventual responsabilização pela ausência da informação essencial à 
caracterização do objeto. 

Não consta dos autos daquele processo administrativo, enviado à equipe de auditoria, que o 
gestor da saúde municipal sucessor tenha atuado naquele processo até a assinatura do contrato. 
Nesse sentido, entende-se que quem detinha condições técnicas para observar a ausência da 
informação essencial à caracterização do objeto era a pregoeira, que foi a receptora das respostas 
do município gestor e da empresa contratada (peça 328, pp. 11-14). Bem como, o prefeito, que 
homologou o processo licitatório e assinou o contrato. 

Esse fato também muito dificultou a execução do procedimento de circularização da 
informação junto aos laboratórios, pois a equipe de auditoria fez contato por telefone e por e-mail 
com a SMS de Duque de Caxias, em 21/11/2017 (peça 232), solicitando cópia do termo de referência 
anexo ao PE 59/2016 e da proposta válida da empresa Avante Brasil relacionada à Ata de Registro 
de Preços 10B/2016, sendo que a municipalidade enviou a resposta na data de 14/12/2017 (peça 
232), quando os ofícios aos laboratórios já haviam sido enviados, tornando necessário que novos 
ofícios fossem enviados tardiamente e resultando em que, até o fim da fase de relatório, nem todos 
os laboratórios tenham enviado resposta. 

Nesse sentido, ressalta-se que o débito imputado à empresa Avante Brasil na respectiva tabela 
do subitem 70 ainda pode vir a ser acrescido de outros valores, dependendo das respostas que vierem 
a ser apresentadas pelos laboratórios. 

Uma vez que o processo licitatório que contratou a empresa Kademed estava completo, 
contendo a informação dos laboratórios produtores dos medicamentos que a empresa se 
comprometera a fornecer à prefeitura de Magé, a equipe de auditoria, após definir o universo 
amostral de medicamentos através da metodologia de curva ABC, extraiu a informação do número 
de lote desses medicamentos contida nas notas fiscais emitidas pela empresa e elaborou ofícios aos 
respectivos laboratórios perguntando se aquele lote de medicamento havia sido vendido à empresa 
Kademed (peças 16-35). 

Como forma de otimizar a oportunidade de colaboração dos laboratórios, incluiu-se nos 
ofícios alguns medicamentos dos outros dois contratos que foram analisados por amostragem. Assim, 
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foi obtido o universo amostral pela curva ABC e os medicamentos que informavam um dos 
laboratórios que já seriam oficiados para fazer os questionamentos relacionados ao Contrato 
35/2016, foram incluídos nos respectivos ofícios. 

Cabe observar que o trabalho de extrair os lotes de medicamentos das notas fiscais dispendeu 
bastante tempo da equipe, tendo em vista que são quase trezentas notas fiscais e o processo de 
digitalização com OCR, acrônimo para o inglês Optical Character Recognition, nem sempre 
consegue fazer o reconhecimento correto dos caracteres, exigindo a leitura atenta pelo auditor de 
todos os medicamentos de cada nota fiscal. Sendo que só a amostra do contrato com a empresa 
Kademed (Contrato 35/2016) tem 62 medicamentos. Por esse motivo, optou-se por limitar o universo 
de medicamentos conferidos dos outros dois contratos auditados, aos laboratórios que já seriam 
consultados para atender a amostra completa dos Contratos 35/2016 e 14-A/2017. 

Assim, as tabelas no subitem 50 contém a relação amostral de medicamentos contratados, em 
ordem de relevância material após aplicação da metodologia de curva ABC, para cada um dos quatro 
contratos, e as tabelas no subitem 70, contêm o resultado das respostas dos laboratórios. Ressalta-se 
que, dos dezenove laboratórios contatados para informar sobre os medicamentos do contrato 35/2016, 
três não responderam (Alcon, Medley, e Neoquímica), e dos sete relacionados ao Contrato 14-A/2017, 
dois não responderam (ABL e Geolab), até a finalização deste relatório. 

O Laboratório Medquímica encaminhou sua resposta na tarde do dia de fechamento deste 
relatório (peça 345, p. 1), inexistindo tempo hábil para análise da documentação, em especial por se 
tratar de fiscalização integrante de uma FOC com prazo para consolidação dos trabalhos. Nesse 
sentido, a referida documentação deve ser analisada no âmbito da TCE que será instaurada para fins 
de recomposição dos cofres do FNS.  

Além disso, é possível que outros laboratórios ainda venham a encaminhar suas respostas, 
cuja análise também deverá ocorrer no âmbito da TCE. 

Ressalte-se que eventuais novas respostas dos laboratórios têm a possibilidade de alterar 
somente o valor a ser imputado aos responsáveis, sem alterar o fundamento do débito nem os 
responsáveis envolvidos. 

... 
O resultado da consulta aos laboratórios demonstra o cabal descumprimento por todas as 

quatro empresas contratadas das cláusulas avençadas ao não entregar o objeto nos exatos termos 
para os quais foram contratadas. Era dever dos gestores das avenças a rescisão dos contratos, nos 
termos do art. 78, inciso I, com adoção das providências do art. 87, ambos da Lei de Licitações. 

O fato de as empresas contratadas não sofrerem qualquer sanção do Município de Magé por 
informarem medicamentos e lotes fictícios e/ou em desacordo com o objeto contratado é indício de 
conluio entre as empresas e os gestores dos contratos em conjunto com os respectivos fiscais 
designados, tendo em vista que o procedimento esperado seria a notificação pelo fiscal e a rescisão 
dos contratos pelos gestores. 

Ao invés disso, os fiscais e gestores envolvidos atestaram e executaram o pagamento de mais 
de R$ 11 milhões aos quatro contratos entre janeiro de 2016 e julho de 2017, conforme planilhas de 
processos de pagamentos às peças 83-155, 157-212 e 333-336. 

Ante a fiscalização deficiente do contrato, devem ser responsabilizados solidariamente pelo 
débito os fiscais designados para cada um dos quatro contratos ora auditados, por descumprimento 
do art. 67, §§ 1º e 2º, também da Lei 8666/1993. 

No caso das empresas Kademed e M4X, com as respostas de laboratórios recebidas até o 
encerramento deste relatório, a íntegra da amostra consultada está irregular, pois, nenhum 
laboratório informou ter vendido os medicamentos da amostra, existindo diversos casos de lotes 
inexistentes e até de medicamentos que o laboratório informa não os produzir, este último 
encontrado apenas no contrato da Kademed. Mesmo as empresas Avante Brasil e Distribuidora 
Brasil Miracema, que têm alguns lotes confirmados, também têm ocorrências de lotes inexistentes, 
descumprindo especificações de parte do objeto para o qual foi contratado o fornecimento. 
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Ou seja, há indícios de má-fé explícita dessas empresas, que incluíram informações falsas 
em documentos de suporte a pagamentos com recursos públicos, inclusive desde a proposta de 
preços, nos casos em que são informados o fornecimento de medicamentos que nem mesmo existem. 

Em resposta ao Ofício de Requisição 21-301, de 31/10/2017 (peça 224, pp. 58-60), desta 
equipe de auditoria, o Município de Itaguaí/RJ informou também ter contratado a empresa Kademed 
por adesão à Ata de Registro de Preços 5/2015, oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços 5/2015, do Município de Seropédica/RJ (peça 225).  

Sem que se tenha auditado a execução do contrato com o Município de Itaguaí, sabe-se que há, 
no mínimo, a irregularidade da entrega de medicamentos diversos do contratado ou adquiridos de 
modo ilícito, haja vista que a íntegra dos laboratórios consultados informou não ter realizado 
transação comercial com a referida empresa de distribuição, no período de execução contratual. 

Neste trabalho de fiscalização não se têm elementos suficientes para imputar 
responsabilidades ao Município de Itaguaí quanto a execução do contrato com a empresa Kademed 
através de adesão à ata de SRP do Município de Seropédica, entretanto, deve-se dar conhecimento 
dos fatos ao Ministério Público Federal para adoção de providências que entender cabíveis. 

Para além da inexecução contratual, a conduta das empresas distribuidoras de medicamentos 
ora auditadas caracteriza uma irregularidade que pode ser apenada com suspensão ou revogação da 
autorização de funcionamento da distribuidora, nos termos da Portaria Anvisa 802, de 8/10/1998, que 
institui o sistema de controle e fiscalização da cadeia dos produtos farmacêuticos, conforme 
expressam seus arts. 13, inciso II, e 16: 

‘Art. 13 As empresas autorizadas como distribuidoras tem o dever de: 
I - somente distribuir produtos farmacêuticos legalmente registrados no País; 
II - abastecer-se exclusivamente em empresas titulares do registro dos produtos; 
III - fornecer produtos farmacêuticos apenas a empresas autorizadas/licenciadas a dispensar 

estes produtos no País; 
(...) 
Art. 16 O descumprimento dos dispositivos deste regulamento implica na suspensão ou 

revogação da autorização de funcionamento sem prejuízo das demais penalidades previstas na 
legislação vigente.’ 

Reforçando o entendimento acima, extraiu-se cópia de consulta ao portal da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), que esclarece dúvidas sobre a atuação de distribuidoras, 
importadoras e transportadoras, com uma pergunta e respectiva resposta nos seguintes termos (peça 
226): 

‘6. Distribuidoras de medicamentos podem vender para outras distribuidoras? 
A Portaria 802/1998 em seu artigo 13, inciso II, estabelece que as distribuidoras devem 

abastecer-se exclusivamente de empresas titulares dos registros dos produtos; assim sendo, não há 
possibilidade de uma distribuidora adquirir medicamentos com outra empresa distribuidora, uma vez 
que esta não detém o registro deles.’ 

A informação dos laboratórios de que o lote existe, mas não foi comercializado com a empresa 
ora envolvida, demonstra a ilicitude da aquisição do medicamento pela distribuidora por descumprir 
a referida norma no inciso II, do art. 13 da aludida portaria. De quem quer que essas empresas 
contratadas por Magé tenham adquirido um dos medicamentos nessa situação, não foi uma compra 
legalizada, e, portanto, o pagamento dessas despesas é ato inválido, não podendo ser admitido o uso 
de recursos públicos em compras ilícitas. 

Os gestores que se utilizam de recursos públicos para pagar despesas nessa situação ferem o 
princípio basilar da legalidade na administração pública, inscrito no art. 37 da CRFB, que não lhes 
permite agir fora daquilo que a lei expressamente autoriza. 

... 
Tendo ocorrido a efetiva entrega de um medicamento de outro laboratório produtor, quer seja 

porque o medicamento não é produzido pelo laboratório informado no objeto contratado, quer seja 
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porque o lote é de um medicamento adquirido junto a outro laboratório produtor que não o 
especificado no objeto contratado, além de ser descumprimento da execução contratual, cabendo 
responsabilização nos termos do art. 66 da Lei 8.666/1993, carece de comprovação quanto à licitude 
da compra junto a uma empresa titular do registro do medicamento. 

A informação do lote do medicamento na nota fiscal é imprescindível para a rastreabilidade 
do produto fornecido conforme dispõe a Portaria Anvisa 802, de 8/10/1998, e o inciso I, art. 1°, da 
Resolução - RDC Anvisa 320, de 22/11/2002, e ainda, conforme citado nos Acórdãos 1267, 1358 e 
1600/2011-Plenário e Acórdãos 178, 1504 e 1864/2012-Primeira Câmara. 

Uma vez que o laboratório produtor, no qual a distribuidora afirma em contrato ter adquirido 
o medicamento, informa que o lote que consta na nota fiscal emitida pela distribuidora não foi 
comercializado com a referida empresa, ou, mais grave ainda, que não reconhece o número do lote 
como por ele sido produzido, resta incomprovada a efetiva entrega do medicamento contratado. 

É nesse sentido que se pronuncia o ministro relator Ubiratan Aguiar no voto condutor do 
Acórdão 1600/2011-TCU-Plenário: 

‘A identificação do número do lote de fabricação no corpo da nota fiscal possibilita a 
rastreabilidade dos medicamentos produzidos, desde o laboratório até a farmácia; sua ausência, além 
de caracterizar uma irregularidade, que pode ser apenada com suspensão ou revogação autorização 
de funcionamento da distribuidora, impossibilita o rastreamento exigido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) e também a comprovação da efetiva entrega dos medicamentos aos 
municípios’. 

Na situação constatada pela equipe de auditoria, para a amostra selecionada, os números de 
lote de medicamentos informados nas notas fiscais emitidas pelas empresas distribuidoras contratadas 
não possuem rastreabilidade, uma vez que não se sabe a origem desses lotes. 

Nos casos em que o lote existe, mas o laboratório não confirma a transação comercial, não se 
sabe de quem a distribuidora comprou, e nesses casos a compra não é lícita. Nos casos em que o 
laboratório informa que o lote não existe ou que não produz o medicamento, não se sabe qual o 
laboratório produtor do medicamento dito como entregue.  

Para essas situações a equipe de auditoria calculou o débito pela integralidade dos valores 
pagos do respectivo medicamento, considerando não comprovada a efetiva entrega dos medicamentos 
ao município. 

Na tentativa de obter informação sobre a origem dos lotes informados nas notas fiscais, 
emitiu-se ofício de requisição às empresas Kademed e Avante Brasil solicitando cópia das notas 
fiscais de aquisição dos medicamentos, relacionados aos respectivos contratos, junto aos fornecedores 
(peças 61 e 62).  

Considerando o endereço das referidas empresas se localizar em município limítrofe com o 
do Rio de Janeiro, a entrega dos ofícios foi realizada por servidor terceirizado desta secretaria. 

A empresa Kademed solicitou prorrogação de prazo para entrega da documentação (peça 
79), concedida em prazo menor do que o solicitado (peça 81), e a entrega não ocorreu até o 
encerramento deste relatório. 

Conforme relato do emissário desta secretaria que tentou fazer a entrega do ofício à empresa 
Avante Brasil, o endereço não foi encontrado, não existindo o lote com a quadra informada, e onde 
poderia existir o endereço há um terreno com tapume, sem numeração (peça 68, p. 1).  

O emissário ainda relata que não havia segurança no momento da tentativa de entrega para 
usar o aparelho celular na via pública e tirar fotografia do local. Alternativamente, foi incluída no 
relato fotografia obtida na internet através do aplicativo Google Street View, divergindo a 
inexistência do tapume naquela fotografia (peça 68, p. 2). 

... 
III.2 Superfaturamento na execução da Ata de Registro de Preço s/n, de 1º/6/2015, para 

aquisição de medicamentos, pela Prefeitura de Magé 
... 
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Situação encontrada 
Analisando os autos do processo administrativo 7344/2015, que teve como objeto a aquisição 

de medicamentos para abastecer as unidades de saúde do Município de Magé, verifica-se a 
ocorrência de superfaturamento na amostra definida por meio da metodologia de curva ABC, que 
gerou prejuízo aos cofres públicos, relacionado à Ata de SRP s/n, de 1º/6/2015. 

Conforme relatado no achado anterior, subitem III.1 deste relatório, a equipe considera como 
débito integral o valor pago pelos medicamentos incluídos na amostra que não têm a licitude de sua 
origem comprovada pelas empresas contratadas, e débito parcial nos casos de lote confirmado, porém 
com quantidade vendida menor do que a informada nas notas fiscais, conforme calculado nas tabelas 
às peças 309, p. 9-17; 321, p. 20 e 23-27; 322, p. 5-14; e 332.  

Nos casos de venda do lote confirmada pelo laboratório produtor informado na proposta da 
empresa contratada em quantidade suficiente para suprir a informação constante das notas fiscais, foi 
aplicada a metodologia definida pela coordenação da FOC para verificação de eventual 
superfaturamento. 

Dos quatro contratos auditados, os contratos firmados com as empresas Distribuidora de 
Medicamentos Brasil Miracema Ltda., por meio da Ata de SRP s/n, de 1º/6/2015, e com a empresa 
Avante Brasil Comércio e Serviços Eireli, Contrato 14-A/2017, têm alguns medicamentos com lotes 
cuja venda foi confirmada pelo laboratório informado na proposta da empresa, conforme planilha 
anexa à resposta do laboratório às peças 227, p. 4-40 e peça 288. 

De posse das informações contidas nas notas fiscais, calcula-se o superfaturamento tomando 
por base os preços praticados no Banco de Preços em Saúde (BPS), o qual possui a opção de incluir 
na consulta os preços praticados em licitações constantes do sistema Siasg/Comprasnet, extraídos 
pelo Ministério da Saúde. 

... 
Isto posto, em pesquisa de preços realizada considerando o roteiro listado, constata-se, no 

contrato firmado com a empresa Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda., por meio da 
Ata de SRP s/n, de 1º/6/2015, superfaturamento de R$ 17.369,90, consoante detalhado na planilha 
contida na peça 337, na tabela a seguir resumido. 

... 
Conforme relato no item III.6 deste relatório, não constam dos autos desse processo 

administrativo a formalização dos atos de adjudicação do objeto e de homologação do certame, em 
desacordo com o disposto no art. 8º, inciso VI, do Decreto 5.450/2005. Assim, aparentemente, o 
secretário municipal de saúde e o prefeito, gestores dos recursos envolvidos, não atuaram no 
processo. 

Entretanto, para além da ausência formal dos atos, pelos quais deverão apresentar 
justificativa, não deixam esses gestores de ser responsabilizados pelo débito encontrado, pois como 
gestores dos recursos assinavam em conjunto as ordens de pagamento da execução do contrato. 

... 
III.3 Inexistência de controle de estoque de medicamentos na Farmácia Central da Prefeitura 

de Magé. 
... 
Situação encontrada 
A municipalidade de Magé não possui nenhum sistema de controle formal, nem mesmo 

planilha Excel. Conforme informado pela farmacêutica Patrícia F. D. Costa e pelo Diretor 
Administrativo da farmácia central, Marcelo Antello Medeiros, o controle é ‘visual’, isto é, quando 
verificam que o medicamento que está sendo requisitado pelas unidades assistências acabou ou está 
acabando nas prateleiras, solicitam nova aquisição com base no quantitativo mensal previsto no 
Pregão Eletrônico 6/2015. 

Nesse contexto, registra-se que o fato das solicitações expedidas pela farmácia central para 
aquisição de medicamentos se basearem nos quantitativos mensais definidos no Pregão Eletrônico 
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6/2015 ocorre porque, posteriormente a este pregão, a municipalidade não promoveu nenhum 
levantamento da real necessidade de abastecimento de suas unidades assistenciais, tampouco 
nenhuma outra licitação. Posteriormente ao pregão realizado no ano de 2015, a Prefeitura de 
Magé/RJ vem aderindo a atas de registro de preços de outras municipalidades do estado do Rio de 
Janeiro. 

Uma consequência da inexistência de efetivo controle é a falta de funções predefinidas, de 
forma que o coordenador da farmácia central é quem recebe os medicamentos, gerencia o estoque e 
sua dispensação. Em outros dizeres, não há segregações de funções porque sequer há a definição das 
funções de cada funcionário da farmácia central. 

Além disso, quando da visita, a equipe verificou que havia muitas prateleiras vazias e que 
muitas das requisições das unidades assistenciais não vinham sendo atendidas pela inexistência de 
medicamento nas prateleiras. Fotografias realizadas no dia da visita estão na peça 228. 

Nesse cenário, para realizar a conferência do estoque, a equipe de auditoria teve que levantar 
as requisições efetuadas e montar o controle de entradas e saídas dos medicamentos constantes da 
amostra de medicamentos gerada, tendo inicialmente planejado utilizar como ponto de partida os 
quantitativos constantes do último inventário realizado pelo pessoal que trabalha na farmácia central, 
denominado ‘Bens em Almoxarifado’. 

A planilha à peça 290, resumida abaixo, contém o resultado da conferência de estoques 
calculada a partir da diferença entre as quantidades de entradas de medicamentos informadas nas 
notas fiscais pagas e as quantidades de saídas de medicamentos da farmácia central para abastecer 
as unidades de saúde do município. Esta última informação é obtida das ‘Fichas de Requisição’ que 
as unidades entregam à farmácia central a cada semana e são devolvidas na semana seguinte quando 
o pedido é atendido (peças 292-307). 

... 
Para um quantitativo de quinze medicamentos a equipe realizou conferência física dos 

estoques nas datas de 10/10/2017 e 1º/11/2017, o resultado na peça 308, resumido acima para o 
momento da primeira contagem, demonstra a discrepância de resultados entre o saldo efetivamente 
encontrado na farmácia central e o saldo resultante da contagem de estoque a partir das notas fiscais 
pagas até aquela data. 

A exemplo, o medicamento Amoxicilina 500mg, comprimido, deveria ter, no mínimo, 89.868 
unidades no total, e a equipe contabilizou 434 unidades no total em estoque na farmácia central de 
Magé. 

Sobre o inventário realizado pela secretaria de saúde, denominado ‘Bens em Almoxarifado’, 
trata-se de um documento enviado anualmente ao TCE-RJ como parte da prestação de contas do 
município. Arley de F. Larrúbia, responsável pelos bens em almoxarifado da secretaria municipal de 
saúde, informou à equipe de auditoria que esse documento é preenchido com informações mensais 
para montar o documento final a ser entregue ao TCE-RJ, sendo que, para o exercício de 2017, o 
relatório disponibilizado à equipe em novembro continha dados até o mês de julho (peça 271). 
Também foi entregue à equipe esse documento relativo aos anos de 2016 e de 2015 (peças 229 e 230) 

As informações de quantidades e saldos contidas no mês de julho/2017, último mês fechado no 
inventário de 2017, apresentam diversas inconsistências quando confrontadas com o levantamento de 
estoque realizado pela equipe, planilha à peça 290. 

As informações de saída de medicamentos apresentam as maiores discrepâncias. Dos quinze 
medicamentos selecionados pela equipe para conferência física, nenhum confere com o cálculo 
realizado pela equipe. Há exemplos de medicamentos que não tiveram nenhuma saída naquele mês e o 
documento em questão informa quantidades de saída de 20.500 e 106.890 unidades, respectivamente 
dos medicamentos dinitrato de isossorbida 5mg comp. e metildopa comp. 250mg. Ou seja, a equipe 
não encontrou nas fichas de requisição das unidades de saúde nenhuma entrega desses medicamentos, 
mas o documento informa tais quantidades. 
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E mesmo nas quantidades de entrada de medicamentos informada naquele documento de 
inventário, há casos em que as informações obtidas das notas fiscais não conferem com os valores ali 
consignados, conforme se pode observar na planilha à peça 290. 

A conclusão da equipe é de que o documento de inventário contém informações fictícias, 
apenas para dar cumprimento à determinação do TCE-RJ. Nesse sentido, o documento não pôde ser 
usado como ponto de partida para cálculo da contagem de estoques e a solução adotada foi a de 
considerar saldo zero nas quantidades de medicamentos, como ponto de partida. 

A ausência de um efetivo controle de estoques na farmácia central do Município de Magé/RJ é 
uma situação preocupante, pois, além de ser uma porta aberta para ocorrência de desvios e fraudes, a 
equipe observou que as unidades assistenciais de saúde estão ficando desabastecidas, conforme se 
verifica das fichas de dispensação (peças 292-307). 

Cabe lembrar que as funções de controle de um estoque não se limitam em receber, guardar e 
distribuir mercadorias, pois, além dessas funções existem outras como a determinar a quantidade dos 
produtos que devem ser adquiridos; o melhor momento para realizar as aquisições; o que deve 
permanecer estocado; identificar e retirar os itens obsoletos, danificados ou com validade expirada; 
realizar inventários periódicos, etc. 

Destarte, a segregação de funções no âmbito da estrutura gerencial e operacional do controle 
de estoques é questão primordial, de sorte que aqueles que regularmente executam as atividades de 
armazenagem e de controle não devem ter a função de realizar os inventários periódicos.  

Desse modo, a falta de segregação observada pela equipe de auditoria, um dos componentes 
oriundos da ausência de controle dos estoques, frustra o princípio basilar defendidos pelas entidades 
de controle. Por todas, destacam-se os dizeres da Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores - Intosai (Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, 
p. 45-46; 50-51): 

‘2. Segregação de funções (autorização, execução, registro, controle) 
Para reduzir o risco de erro, desperdício ou procedimentos incorretos e o risco de não detectar 

tais problemas, não deve haver apenas uma pessoa ou equipe que controle todas as etapas-chave de 
uma transação ou evento. As obrigações e responsabilidades devem estar sistematicamente atribuídas 
a um certo número de indivíduos, para assegurar a realização de revisões e avaliações efetivas. As 
funções-chave incluem autorização e registro de transações, execução e revisão ou auditoria das 
transações. O conluio entre pessoas pode, no entanto, reduzir ou destruir a eficácia desse 
procedimento de controle interno. Uma organização de pequeno porte pode ter poucos funcionários 
para implementar satisfatoriamente esse controle. Em tais casos, a administração deve estar 
consciente dos riscos e compensá-los com outros procedimentos de controle. A rotatividade de 
funcionários pode auxiliar a assegurar que não apenas uma só pessoa seja responsável por todos os 
aspectos-chave das transações ou eventos por um período de tempo excessivo. Também estimulando 
ou exigindo férias anuais se pode reduzir o risco, porque significa uma rotatividade temporária de 
funções. 

(...) 
As categorias mais importantes dos controles gerais são: 
(...) 
(5) a segregação de funções implica que as políticas, procedimentos e a estrutura 

organizacional estão estabelecidos para prevenir que uma pessoa controle todos os aspectos 
importantes relacionados às operações informatizadas e possa, desse modo, realizar ações não 
autorizadas ou obter acesso não autorizado aos bens ou aos registros;’ 

No mais, é com base nas informações gerenciais de controle que a municipalidade tem 
condições de elaborar fidedignamente suas demonstrações contábeis, em especial às relativas aos 
bens de almoxarifado. Assim, a ausência de efetivo controle de estoque da farmácia central põe em 
risco não só o abastecimento da população ou a ocorrência de fraudes, mas também a fidedignidade 
dos registros contábeis (Resolução CFC 1.111/2007, Princípio da Oportunidade). 
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... 
Situação encontrada 
O processo administrativo de aquisição de medicamentos 14400/2016 da Prefeitura Municipal 

de Magé/RJ se inicia com um ofício do então secretário municipal de saúde, Antônio Manuel Morgado 
de Azevedo, de 10 de junho de 2016, à pregoeira do município, Luciléa da Fonseca Félix, solicitando 
adesão à Ata de Registro de Preços 5/2015, oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
5/2015 do Município de Seropédica/RJ (peças 324-327). 

Naquele ofício, o ex-secretário de saúde justifica que seria uma contratação provisória, por 
cinco meses, enquanto se preparava o pregão de medicamentos 26/2016. Esse pregão não foi 
consumado, o contrato foi prorrogado por duas vezes de cinco meses cada, e, ainda durante a 
vigência da segunda prorrogação, a empresa Avante Brasil Comércio Eireli-ME foi contratada, 
também na modalidade de adesão à ata de registro de preços, desta feita, a Ata de SRP 10B/2016 
oriunda do Pregão Eletrônico 59/2016 do Município de Duque de Caxias/RJ. 

No referido processo 14400/2016, consta o ofício 21, de 14/6/2016 (peça 324, pp. 45-52), da 
pregoeira de Magé/RJ solicitando adesão à Prefeitura Municipal de Seropédica/RJ, e o ofício 
Suprimento 92, de 15/6/2016, (peça 324, pp. 53-54), do secretário de suprimentos da municipalidade 
de Seropédica autorizando a adesão. Como resultado foi gerado o contrato 35/2016, de 29/7/2016 
(peça 326, pp. 138-145), assinado pelo prefeito de Magé com a empresa Kademed.  

A equipe de auditoria com o intuito de verificar a adequação da gestão da ata com relação ao 
cumprimento do art. 22, § 4º, do Decreto 7.892/2013, o qual determina ‘que o quantitativo decorrente 
das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços’, enviou ofício à Prefeitura de 
Seropédica, gestora da ata, solicitando a relação de órgão e/ou entidades que aderiram à Ata 5/2015, 
informando os itens e quantidades solicitadas (peça 224, pp. 45-46). 

Em resposta, datada de 20/10/2017, a Secretaria Municipal de Saúde de Seropédica informa 
que (peça 231) ‘até a presente data, não localizamos em nossos arquivos qualquer documento emitido 
por esta Secretaria Municipal de Saúde com anuência do então Secretário de Saúde referente ao 
aceite a adesão da ata de Registro de Preços 5/15 a qualquer outra instituição público’. 

O mesmo procedimento ora descrito foi encontrado no processo administrativo de aquisição 
de medicamentos 28081/2016 também da mesma gestão da Prefeitura de Magé, do qual consta o 
ofício 40/CPL, de 19/10/2016 (peça 328, p. 11), da pregoeira da municipalidade, solicitando adesão à 
Ata 10B/2016, firmada com a empresa Avante Brasil Comércio Eireli-ME, decorrente do Pregão 
Eletrônico 59/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ, e o ofício 
639/GAB/SMS, de 27/10/2016, (peça 328, p. 14), do secretário de saúde da Prefeitura de Duque de 
Caxias autorizando a adesão, gerando o Contrato 14-A/2017, de 14/2/2017 (peça 331, p. 16-22), 
assinado pelo prefeito de Magé.  

Procedendo do mesmo modo, a equipe de auditoria enviou ofício à Prefeitura de Duque de 
Caxias, gestora da ata, solicitando a relação de órgãos e/ou entidades que aderiram à Ata 10B/2016, 
informando os itens e quantidades solicitadas (peça 224, p. 43-44). 

E-mail de 1º/11/2017 do diretor do Departamento Jurídico da SMS Duque de Caxias informa 
que (peça 232) ‘foi realizado levantamento junto a Comissão Permanente de Licitações, bem como no 
Boletim Oficial, e constatamos que não houve nenhuma adesão à Ata 10B/2016, por Órgão ou 
Entidade’. 

As respostas dos municípios gestores das atas são evidências de simulação, mediante 
utilização de documentação inidônea, de adesão a atas de registro de preços para forjar a legalidade 
da contratação de empresas que viriam a lesar os cofres públicos através do recebimento de valores 
sem a respectiva entrega dos medicamentos contratados. 

Cabe observar ainda, que, no que tange especificamente aos medicamentos contratados, nos 
dois processos licitatórios não foram encontrados estudos de necessidades baseados em evolução de 
demandas históricas, nem nenhuma justificativa para os quantitativos contratados, tendo sido, 
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inclusive, verificado a existência de medicamentos em duplicidade nos dois contratos. Caso dos 
medicamentos Azitromicina 500mg comp. Beclometasona, Ceftriaxona 1g pó para solução injetável 
frasco/ampola, Ciprofloxacino 500mg comp., Omeprazol 20mg comp. e Ranitidina cloridrato 150mg 
comp. 

Frise-se ainda que não foram encontrados no município relatórios de consumos anuais, 
histórico de número de pacientes, nem relações de medicamentos básicos dispensados à população no 
período de 2015 a 2017, impossibilitando assegurar que as supostas aquisições de medicamentos por 
adesão às atas ora sob análise seriam necessárias e compatíveis com a evolução da demanda 
histórica de medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica no município.  

Assim, os procedimentos licitatórios em questão também não atenderam ao disposto no art. 15, 
§ 7º, inciso II, da Lei 8.666/1993, uma vez que essas aquisições de medicamentos não observaram ‘a 
definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização 
prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas 
quantitativas de estimação’. 

Ademais, em resposta ao Ofício de Requisição 21-301, de 31/10/2017 (peça 224, pp. 58-60), 
desta equipe de auditoria, o Município de Itaguaí/RJ informou também ter contratado a empresa 
Kademed por adesão à Ata de Registro de Preços 005/2015, oriunda do Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços 5/2015, do Município de Seropédica/RJ (peça 225).  

Considerando a resposta de Itaguaí, foi emitido o Ofício 27-301/2017, solicitando cópia do 
processo licitatório de adesão à ata de Seropédica, tendo sido encaminhado o Processo 2044/16 
(peças 233-240). 

... 
III.6 Adoção indevida da modalidade de licitação presencial sem adequada justificativa, no 

Pregão 6/2015 da Prefeitura de Magé 
... 
Situação encontrada 
A Lei 10.520/2002 instituiu a modalidade de licitação denominada pregão em todo o âmbito da 

Administração Pública, admitindo, de antemão, o uso de recursos de tecnologia da informação, nos 
termos de regulamentação específica, o que veio a ser efetivado por meio do Decreto 5.450/2005. 

Este estabeleceu a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, 
nos casos de contratações de bens e serviços comuns e, em caso de inviabilidade do uso da forma 
eletrônica, conforme dicção do caput c/c§ 1º, do art. 4º, do referido decreto, deverá ser devidamente 
justificada pelo dirigente ou autoridade competente. 

O Município de Magé/RJ utilizou a modalidade de pregão, em sua forma presencial, no 
procedimento licitatórios destinado à aquisição dos medicamentos da assistência farmacêutica básica, 
financiados com recursos federais, em detrimento à forma eletrônica, sem que conste qualquer 
justificativa para adoção da modalidade presencial em detrimento da modalidade eletrônica, 
conforme se observa dos autos do processo licitatório do pregão presencial 006/2015 (peças 241-
250). 

O pregão eletrônico não é opção discricionária do administrador público, ao contrário do que 
a leitura superficial do Decreto 5.450/2005 pode sugerir. Deve-se prestar especial atenção ao art. 4º, 
§ 1º. Surge desse dispositivo o caráter residual do emprego do pregão presencial, pois apenas em 
casos de ‘comprovada inviabilidade’ ele pode ser adotado. 

A modalidade de pregão, na forma eletrônica, é a que viabiliza o maior acesso de concorrentes 
à licitação, ou seja, propicia a mais ampla competitividade. Não é à toa que foi definida em regra 
como obrigatória. 

O Acórdão 2901/2016-Plenário, de relatoria do ministro Vital do Rego, esclarece 
adequadamente a matéria aqui tratada: 

 (...) 
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Por tais motivos, o TCU vem determinando aos jurisdicionados que só utilizem pregões no 
formato presencial no caso de inviabilidade de realização do certame no formato eletrônico, a ser 
justificada pela autoridade competente. Os Acórdãos 1.700/2007-TCU-Plenário, 2.292/2012-TCU-
Plenário e 247/2017-TCU-Plenário corroboram esse entendimento. 

O processo em questão passou pela análise do assessor jurídico sem qualquer óbice ao 
andamento do processo (peça 247, p. 70), bem como obteve o mesmo entendimento em parecer 
assinado pela secretária municipal de controle interno, que se baseou no parecer jurídico (peça, p. 
72-73). 

Da cópia do processo administrativo 7344//2015, que formalizou o pregão em questão, 
encaminhada pela SMS Magé em resposta à ofício da equipe de auditoria, não constam atos de 
adjudicação do objeto e de homologação do certame, em desacordo com o disposto no art. 8º, inciso 
VI, do Decreto 5.450/2005. Assim, aparentemente, o secretário municipal de saúde e o prefeito, 
gestores dos recursos envolvidos, não atuaram no processo. 

Por ser expressamente determinado na lei, é falha grave a ausência da formalização desses 
atos no processo, cabendo que apresentem justificativas ao fato, em conjunto com o pregoeiro, o qual 
também é responsável pelos atos que dizem respeito ao certame, nos termos do art. 11, inciso XI, do 
Decreto 5.450/2005. Para além da ausência formal dos atos, não deixam esses gestores de ser 
responsabilizados pelas ocorrências encontradas. 

Nos outros três processos licitatórios analisados pela equipe, a autoridade homologadora foi o 
prefeito, ainda assim, o secretário de saúde também é responsável pelo certame em questão, uma vez 
que, de acordo com o preceituado nos artigos 9º e 32, § 2°, da Lei 8.080/1990, é o responsável pela 
gestão do SUS em nível municipal, inclusive como ordenador de despesas. 

Conforme relatado no achado III.2 deste relatório de auditoria, foi constatado 
superfaturamento em alguns dos medicamentos selecionados na amostra, o que pode ser um indício de 
que a adoção da modalidade de pregão presencial foi intencional para facilitar o direcionamento 
para empresas que viriam a causar prejuízo à correta aplicação de recursos federais. 

... 
III.7 Inadequação da pesquisa de preço, limitada à consulta a empresa privadas, nos 

processos licitatórios da Prefeitura de Magé 
... 
Situação encontrada 
Na totalidade dos processos licitatórios para aquisição de medicamentos realizados pela SMS 

Magé, para o período auditado de 2017 a 2017, foi observada a prática contumaz de realizar pesquisa 
de preços somente junto a empresas do mercado. Inclusive os pareceres jurídicos em cada processo 
não alertam para o fato. 

A jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que a pesquisa de preços para elaboração 
do orçamento estimativo da licitação não deve se restringir a cotações realizadas junto a potenciais 
fornecedores, devendo, ainda, serem adotadas outras fontes como parâmetro, como contratações 
similares realizadas por outros órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos 
especializados e portais oficiais de referência de custos (Acórdãos 3.010/2.016, 3.351/2015, 
1.678/2015, todos do Plenário). 

No Acórdão 247/2017-Plenário, o TCU deu ciência à unidade jurisdicionada de 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 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, do Ministério da Saúde, entre outros bancos de dados. 

Nesse mesmo quadro, foi editada a Instrução Normativa 5/2014, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que assim determina, aos órgãos integrantes do SISG: 
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‘Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes 
parâmetros: 

I - Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br; 
II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 
III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 

(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou 
IV - pesquisa com os fornecedores. 
§ 1º Em observância à ordem de preferência estabelecida nos incisos do caput, a utilização do 

parâmetro seguinte dependerá da impossibilidade, devidamente justificada, de utilização do 
parâmetro que o precede’. 

A referida IN foi alterada pela IN MPOG 3, de 20/4/2017, porém não alcança os objetos nos 
quais foi identificado o achado. 

Para a compra de medicamentos existe o Banco de Preços em Saúde (BPS), que é alimentado 
pelos inúmeros órgãos federais, estaduais e municipais que realizam compras de medicamentos, cujo 
preenchimento passou a ser obrigatório a partir da edição da Resolução MS/CIT 18, de 20/6/2017, 
com início do envio de informações por meio de alimentação do BPS a partir de 1º/12/2017. 

Assim, o BPS, mesmo antes de ser obrigatório seu preenchimento, atendia satisfatoriamente às 
necessidades desses mesmos órgãos no estabelecimento de orçamentos de referência para licitações 
futuras.  

... 
III.8 Critérios de habilitação com injustificada restrição ao caráter competitivo, em processos 

licitatórios da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro 
... 
Situação encontrada 
Consoante entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 4.788/2016-1ª Câmara, 

Ministro Relator Bruno Dantas), é indevida a exigência do Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação e Controle (CBPF) como critério de habilitação para participação em certame licitatório. 
Em apertada síntese, porque: 

- não foi estipulada em lei específica (art. 30, inciso IV, da Lei 8.666/1993);  
- a Lei 8.666/1993 deve ser interpretada de forma restritiva quanto às exigências de 

habilitação;  
- a imprestabilidade de o CBPF garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo 

particular perante o Poder Público; e 
- o caráter excessivo da exigência do CBPF, em razão de o efetivo registro de medicamentos 

pressupor a adoção prévia, pelo fabricante, das boas práticas de fabricação. 
O referido acordão é resultado de um processo de representação que especificamente analisou 

a possível ilegalidade praticada no Ministério da Saúde (MS), face à exigência normativa, como 
requisito de habilitação quando das licitações de medicamentos, do Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação e Controle, em afronta ao disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993. 

Como consequência, o decisum determinou ao MS: 
‘9.2.1 adeque seus normativos infra legais (Portaria/GM/MS 2.814), bem como efetue gestão 

junto às demais pastas responsáveis pela Portaria Interministerial 128/2008-MPOG/MS/MCT/MDIC, 
visando excluir os dispositivos que instituam o Certificado de Boas Práticas de Fabricação como 
requisito de qualificação ou habilitação técnica dos licitantes nos procedimentos licitatórios para 
compra de insumos empregados nos serviços públicos de saúde (art. 5º, inciso III, da Portaria/GM/MS 
2.814, de 29 de maio de 1998; e art. 2º, §1º, da Portaria Interministerial 128-MPOG/MS/MCT/MDIC, 
de 29 de maio de 2008);’ 

No presente contexto, apesar de a exigência não constar na cláusula referente à habilitação 
técnica, a exigência de apresentação do CBPF como condição para assinatura da Ata de Registro de 
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Preços e, por conseguinte, como condição para adjudicação do objeto licitado, possui natureza de 
documentação relativa à habilitação técnica, apenas encontra-se deslocada no edital, pois se encontra 
no âmbito da cláusula concernente à adjudicação, e no tempo.  

Assim, em que pese a exigência visar ao atendimento da Portaria GM/MS 2.814/1998 (art. 5º, 
inciso III), consoante entendimento proclamado pelo Tribunal, considera-se que a referida exigência 
contraria o comando contido no art. 37, XXI, da Constituição da República, visto que tem o condão de 
restringir a competitividade de forma desarrazoada, em face da imprestabilidade do certificado para 
garantir o cumprimento das obrigações assumidas e caráter excessivo da exigência ante o efetivo 
registro do medicamento junto a Anvisa. 

‘Art. 37 (...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’. 

... 
Além desses achados, foram identificadas pela equipe irregularidades não vinculada às 

questões de auditoria: 
Deficiência no controle de estoque de medicamentos na Farmácia Central de Magé (item 

III.3); e 
Ausência de nexo de causalidade na utilização dos recursos repassados fundo a fundo pela 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (item III.4); 
Vale destacar, por fim, que, em consequência dos achados de auditoria, as propostas de 

encaminhamento foram no sentido de, preliminarmente, realizar a audiência dos responsáveis quanto 
às irregularidades apontadas, bem como instaurar tomadas de contas especiais, buscando o 
ressarcimento, aos cofres públicos, dos valores utilizados indevidamente pela Prefeitura Municipal de 
Magé e pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro relativos aos achados descritos nos itens 
III.1, III.2 e III.4 retro. Além disso, quando do julgamento de mérito deste processo, caberá dar 
ciência à prefeitura e à SES/RJ de impropriedades encontradas.  

Conforme pronunciamento no despacho à peça 268, não se realizou o encaminhamento para 
comentários dos gestores. 

Também é importante fazer observar que há a possibilidade dos débitos até então apurados 
relacionados aos achados III.1 e III.2 poderem vir a ter seus valores acrescidos quando da 
instauração das respectivas tomadas de contas especiais, uma vez que alguns laboratórios ainda 
podem vir a encaminhar suas respostas aos ofícios desta secretaria solicitando informação sobre a 
venda de lotes de medicamentos.  

Ressalta-se que as respostas dos laboratórios não alteram a fundamentação dos débitos nem 
os responsáveis apontados neste relatório, apenas tem-se a possibilidade de que seja aumentado o 
valor a ser devolvido aos cofres do FNS. Além disso, por se tratar de fiscalização participante de uma 
FOC, há prazos de consolidação dos trabalhos que precisam ser observados. 

Entre os potenciais benefícios resultantes deste trabalho pode-se mencionar a indução à 
melhoria dos controles internos e dos mecanismos de transparência da gestão pública existentes na 
Prefeitura Municipal de Magé, bem como o incremento da eficiência na aplicação dos recursos 
federais destinados ao município. Cabe salientar, também, o benefício oriundo da devolução aos 
cofres públicos dos recursos utilizados indevidamente pela prefeitura de Magé e pela SES/RJ, cujo 
montante será apurado nas tomadas de contas especiais que serão instauradas nesta Secretaria para 
esse fim.  

Proposta de encaminhamento 
Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 
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Determinar, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso IV, do 
Regimento Interno do TCU, a realização de audiência de Rafael Santos de Souza (CPF 086.223.547-
25), prefeito do Município de Magé, para que apresente, no prazo de quinze dias, razões de 
justificativas para as seguintes ocorrências:  

- homologar o procedimento de adesão 28081/2016 e assinar o Contrato 14-A/2017, sem 
constar informação quanto aos laboratórios produtores dos medicamentos que estavam sendo 
contratados, em desacordo com o art. 14 da Lei 8666/93 (itens 51-60 deste relatório); 

- inexistência de controle de estoque dos medicamentos da farmácia central do município, 
impossibilitando a definição das unidades e quantidades a serem adquiridas em função do consumo e 
utilização prováveis, em desacordo com o que preconiza o inciso II do §7° do artigo 15 da Lei 
8.666/1993, bem como impedindo a prerrogativa da Administração de fiscalizar a execução 
contratual, mediante o controle de entrada dos medicamentos adquiridos, em desacordo com o art. 58, 
III, da mencionada lei (itens 204-211 deste relatório); 

- não adotar providências no sentido de manter os controles necessários à correta 
movimentação das contas específicas recebedoras dos recursos repassados pelo FNS relativos aos 
blocos de financiamento do SUS, em desacordo com o art. 33 da Lei 8.080/1990, o art. 2º do Decreto 
7.507/2011 e os arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Portaria GM/MS 204/2007 (itens 306-309 deste relatório); 

- homologar os procedimentos licitatórios 14400/2016 e 28081/2016 constituídos a partir de 
documentação inidônea que fraudou o caráter competitivo, uma vez que os atuais gestores das 
secretarias de saúde dos municípios gestores das atas negam existência de autorização de adesão, 
possibilitando vantagem decorrente da adjudicação do objeto às empresas contratadas (itens 371-379 
deste relatório); e 

- não formalizar atos de adjudicação e homologação do procedimento licitatório 7344/2015, 
bem como, realizar o Pregão Presencial 6/2015 em modalidade diversa da eletrônica, sem a devida 
comprovação e justificativa de inviabilidade de sua realização na modalidade adequada, infringindo 
os artigos art. 4º, §1º, e 8º, inciso VI, do Decreto 5.450/2005 (itens 439-446 deste relatório). 

Determinar, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso IV, do 
Regimento Interno do TCU, a realização de audiência de Sidney Cerqueira Couto (CPF 018.513.377-
09), ex-secretário Municipal de Saúde de Magé/RJ, para que apresente, no prazo de quinze dias, 
razões de justificativas para as seguintes ocorrências: 

- não formalizar atos de adjudicação e homologação do procedimento licitatório 7344/2015, 
bem como, realizar o Pregão Presencial 6/2015 em modalidade diversa da eletrônica, sem a devida 
comprovação e justificativa de inviabilidade de sua realização na modalidade adequada, infringindo 
os artigos art. 4º, §1º, e 8º, inciso VI, do Decreto 5.450/2005 (itens 439-447 deste relatório); e 

- não adotar providências no sentido de manter os controles necessários à correta 
movimentação das contas específicas recebedoras dos recursos repassados pelo FNS relativos aos 
blocos de financiamento do SUS, em desacordo com o art. 33 da Lei 8.080/1990, o art. 2º do Decreto 
7.507/2011 e os arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Portaria GM/MS 204/2007 (itens 306-309 deste relatório). 

Determinar, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso IV, do 
Regimento Interno do TCU, a realização de audiência de Antonio Manuel Morgado de Azevedo (CPF 
460.278.077-68), ex-secretário Municipal de Saúde de Magé/RJ, para que apresente, no prazo de 
quinze dias, razões de justificativas para as seguintes ocorrências:  

- não adoção de providências no sentido de manter os controles necessários à correta 
movimentação das contas específicas recebedoras dos recursos repassados pelo FNS relativos aos 
blocos de financiamento do SUS, em desacordo com o art. 33 da Lei 8.080/1990, o art. 2º do Decreto 
7.507/2011 e os arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Portaria GM/MS 204/2007 (itens 306-309 deste relatório); e 

- solicitar, nos procedimentos licitatórios 14400/2016 e 28081/2016, a adesão às atas de SRP 
dos Municípios de Seropédica e Duque de Caxias, que viriam a se consumar com o uso de 
documentação inidônea, uma vez que os atuais gestores das secretarias de saúde dos municípios 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 021.481/2017-2 

22 

gestores das atas negam existência de autorização de adesão, e ainda, sem apresentar justificativas 
para os medicamentos e quantidades contratadas (itens 371-379 deste relatório). 
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VOTO 

 
 Trago à apreciação deste Plenário judicioso trabalho realizado pela Secex/RJ, que consiste em 
auditoria realizada na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e na Prefeitura Municipal de 
Magé/RJ, no período de 7/8/2017 a 26/1/2018. Esse trabalho está inserido na Fiscalização de 
Orientação Centralizada (FOC) coordenada pela SecexSaúde com o objetivo de avaliar a aquisição de 
medicamentos que ocorrem de forma centralizada pelo Ministério da Saúde e os que são financiados 
pelo órgão mediante transferência de recursos financeiros para compra pelas secretarias de saúde. 
2. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 97.124.598,73. Esse é o valor 
total correspondente aos recursos federais repassados, fundo a fundo, pelo Fundo Nacional de Saúde 
ao Fundo Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e ao Fundo Municipal de Saúde de Magé, abrangendo o 
Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 
2017.  
3. Durante esse período (2015-2017), o financiamento e a transferência dos recursos federais para 
as ações e os serviços de saúde eram regulamentados pela Portaria GM/MS 204/2007, considerando a 
responsabilidade conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pelo 
financiamento do Sistema Único de Saúde. O art. 3º dessa norma dispunha que os recursos federais 
destinados às ações e aos serviços de saúde seriam organizados e transferidos na forma de blocos de 
financiamento, constituídos por componentes, conforme as especificidades de suas ações e dos 
serviços de saúde pactuados. Nessa linha, seu art. 4° estabelecia os seguintes blocos de financiamento: 
i) Atenção Básica; ii) Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; iii) 
Vigilância em Saúde; iv) Assistência Farmacêutica; v) Gestão do SUS; e vi) Investimentos na Rede de 
Serviços de Saúde.  
4. De acordo com o art. 5º da mencionada portaria, os recursos federais seriam transferidos aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada 
bloco. Ademais, o art. 34 da Portaria GM/MS 204/2007 dispunha que as despesas referentes aos 
recursos federais transferidos fundo a fundo deveriam ser efetuadas segundo as exigências legais 
requeridas a quaisquer outras despesas da Administração Pública (processamento, empenho, 
liquidação e efetivação do pagamento).  
5. No portal da transparência do governo federal (http: 
aplicacao.saude.gov.br/portaltransparencia), constam os valores repassados ao Fundo Estadual de 
Saúde do Rio de Janeiro e ao Fundo Municipal de Saúde de Magé relativos aos seis blocos de 
financiamento. Há informações quanto à conta corrente utilizada para depósito dos recursos, bem 
como as datas de depósito.  
6. No que se refere à Prefeitura Municipal de Magé, a Secex/RJ informa que a presente 
fiscalização se ateve à verificação da regularidade da utilização, pelo município, dos recursos 
repassados fundo a fundo pelo FNS, relativos ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, 
verificando-se, por meio da análise de extratos bancários, processos licitatórios, contratos e controles 
de estoque da farmácia central do município, as práticas de gestão dos recursos utilizados na aquisição 
de medicamentos. Em relação à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, foram utilizados os 
mesmos procedimentos com foco na aplicação dos recursos especificamente repassados pelo FNS para 
aquisição dos medicamentos constantes do grupo 1B do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica. 
7. Assim, no curso da auditoria, a equipe identificou transferência de valores da conta específica 
recebedora dos recursos repassados fundo a fundo pelo FNS, relativos ao bloco de Assistência 
Farmacêutica, para outras contas de titularidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da 
Prefeitura Municipal de Magé, de livre movimentação, sem que ficasse comprovado o nexo de 
causalidade entre a utilização dos recursos e a execução do objeto estabelecido (aquisições de 
medicamentos), em desacordo com o art. 33 da Lei 8.080/1990, o art. 2º do Decreto 7.507/2011 e os 
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arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Portaria GM/MS 204/2007. Verificou-se, também, indícios de direcionamento, 
com utilização de documentação inidônea, nos procedimentos licitatórios que resultaram na 
contratação, por adesão a atas de registro de preços das municipalidades de Seropédica/RJ e Duque de 
Caxias/RJ, respectivamente, das empresas Kademed Medicamentos Eireli e Avante Brasil Comércio 
Eireli-ME, para fornecimento de medicamentos ao município de Magé. 
8. Na Prefeitura Municipal de Magé, foram observadas deficiências nos controles internos 
relacionados à utilização dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde; 
superfaturamento quantitativo relacionado à quantidade entregue de medicamentos inferior à que foi 
paga ou a não entrega de medicamentos; aquisição de medicamentos por preços superiores aos 
praticados no mercado, com a utilização de recursos financeiros repassados fundo a fundo pelo FNS; e 
ausência de controle do estoque de medicamentos na farmácia central do município. 
9.  Depois de minucioso exame de todas as evidências juntadas aos autos, a unidade técnica 
propõe a audiência dos responsáveis pelas seguintes irregularidades: i) inexistência de controle de 
estoque de medicamentos na Farmácia Central da Prefeitura de Magé; ii) fraude ao caráter competitivo 
do procedimento licitatório, mediante expediente com o intuito de obter vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação, na Prefeitura de Magé; iii) adoção indevida da modalidade de 
licitação presencial sem adequada justificativa, no Pregão 6/2015 da Prefeitura de Magé; iv) 
inadequação da pesquisa de preço, limitada à consulta a empresa privadas, nos processos licitatórios da 
Prefeitura de Magé; e v) critérios de habilitação com injustificada restrição ao caráter competitivo, em 
processos licitatórios da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. 
10. Além das ilegalidades acima mencionadas, a unidade técnica identificou outras que implicam 
dano aos cofres públicos: i) superfaturamento quantitativo (não entrega de medicamentos contratados) 
na execução dos Contratos 14-A/2017, 35/2016 e Atas de Registro de Preço s/n, de 1º/6/2015, 
firmados pela Prefeitura de Magé; e ii) superfaturamento na execução da Ata de Registro de Preço s/n, 
de 1º/6/2015, para aquisição de medicamentos, pela Prefeitura de Magé. Em razão dessas 
irregularidades, a proposta da unidade técnica é de que sejam autuados processos apartados de tomada 
de contas especial, com a citação dos responsáveis. 
11.  Em seu relatório de fiscalização, a Secex/RJ registrou os objetos nos quais foram identificadas 
as irregularidades, os critérios, as evidências, as causas, efeitos e consequências do achado, os 
responsáveis com suas qualificações e respectivas condutas, culpabilidade e nexo e causalidade. 
12. Anuo, no essencial, ao exame e às propostas acima. Desse modo, incorporo às minhas razões 
de decidir as análises da unidade técnica no que se referem a esses achados, exceto quanto ao que 
destaco a seguir. 
13.  Em relação ao achado “III.4 Ausência de nexo de causalidade na utilização dos recursos 
repassados fundo a fundo à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e à Prefeitura de Magé”, 
a unidade técnica apresenta a seguinte análise quanto à movimentação financeira verificada na SES/RJ 
(peça 381, p. 54): 

“Em nosso entendimento, nos débitos demonstrados nas três tabelas acima, há duas ocorrências 
que merecem encaminhamentos distintos. A primeira, relacionada à débitos cujo beneficiário é 
conhecido; e outra em que os destinatários finais não são conhecidos. 

No tocante à primeira ocorrência, Tabela III.4.3, foram transferidos R$ 12.500.000,00 da conta 
do bloco AF para a conta do bloco MAC, cujos favorecidos são empresas do setor de saúde, na 
maioria hospitais. Os contratos relacionados não foram auditados para garantir a legalidade da 
despesa, porém, a princípio, considera-se que os recursos foram utilizados em benefício do ente 
federado na área de saúde, ao final a mesma área da assistência farmacêutica, caracterizando-se 
como desvio de objeto. 

Diversamente dos valores relacionados na Tabela III.4.3, para os demais valores, relacionados 
nas Tabelas III.4.4 e III.4.5, não foi possível à equipe de auditoria determinar a finalidade dada aos 
recursos. 
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Os valores relacionados na Tabela III.4.4 aparecem no extrato bancário desvinculados de um 
CNPJ de beneficiário. Questionada a SES sobre a destinação desses recursos, foi apresentada uma 
relação de beneficiários que teriam sido pagos por uma mesma ordem bancária. Entretanto a soma 
dos valores apresentados não equivale ao valor debitado da conta, impedindo que se considere a 
despesa respectiva esclarecida. 

Para os valores relacionados na Tabela III.4.5, há um CNPJ de beneficiário vinculado a cada 
débito na conta corrente. Ocorre que os beneficiários são o Fundo Estadual de Saúde e a Secretaria 
Estadual de Saúde, ambos do Rio de Janeiro, saindo os recursos para contas de livre movimentação 
as quais não são transparentes ao controle. Questionada a SES sobre a destinação desses recursos, 
não foi apresentada resposta. 

A transferência de recursos da conta específica designada para receber recursos do FNS para 
contas que não são transparentes ao controle compromete o estabelecimento do liame entre os 
recursos públicos repassados e os gastos incorridos.  

Tal movimentação contraria o conceito de fundo especial (exceção ao princípio da unidade de 
tesouraria, sendo os recursos movimentados de acordo com as restrições impostas) e encontra 
expressa vedação legal e normativa, contrariando o art. 33 da Lei 8.080/1990, o arts. 1º e 2º do 
Decreto 7.507/2011 e os arts. 73º, 4º, 5º e 6º da Portaria GM/MS 204/2007, conforme abaixo 
transcrito:  

[...] 
É necessário que a SES/RJ venha a apresentar documentos de despesa probatórios dos três 

débitos da conta da AF ali relacionados, do contrário são despesas sem evidências de que os recursos 
tenham sido aplicados em prol de alguma finalidade pública. 

Quanto aos valores da Tabela III.4.5, uma vez que os recursos são transferidos para uma conta 
genérica do ente federado, torna-se impossível acompanhar a movimentação financeira do recurso. 
Portanto, se é certo que os recursos repassados entraram nos cofres do estado, sendo transferidos 
para uma conta corrente de sua titularidade, a partir da qual eram feitos outros pagamentos da 
entidade, não há qualquer indício seguro sobre qual o destino que lhes foi dado. Não há, então, como 
presumir que tenham sido utilizados em benefício do estado, nem como afastar acima de qualquer 
dúvida a possibilidade de desvio ou locupletamento do gestor estadual. Tem-se, assim, a 
impossibilidade de reconhecimento do nexo de causalidade entre as ações supostamente executadas e 
os recursos federais transferidos ao estado. 

A jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido de que não basta a comprovação 
da execução do objeto para se firmar o juízo de regularidade no manejo do dinheiro público, mas se 
faz necessário demonstrar que tal execução se deu à conta dos recursos federais transferidos para tal 
fim. É que o objeto pode ter sido executado com recursos outros que não os valores oriundos da 
transferência, que permaneceriam sem a devida comprovação da destinação que lhes foi dada. Nesse 
sentido são os Acórdãos 344/2015-TCU-Plenário, 2.206/2015-TCU-Plenário, 3.698/2015-TCU-2ª 
Câmara, 4.478/2015-TCU-1ª Câmara, 5.766/2015-TCU-1ª Câmara, 8.932/2015-TCU-2ª Câmara. 

Sem os documentos probatórios da finalidade das despesas ora relacionadas, não há como 
garantir que os recursos foram usados no âmbito do escopo do bloco de assistência farmacêutica e 
nem mesmo se foram utilizados em benefício da sociedade. 

Quando não há indícios de locupletamento por parte do responsável, é usual esta Corte atribuir 
a responsabilidade pelo prejuízo somente ao município, pressupondo que a municipalidade se haja 
beneficiado, a exemplo dos Acórdãos 1.131/2011, 725/2011, 7.523/2010 e 49/2002, todos da 2ª 
Câmara. 

Em que pese tal jurisprudência dominante, há casos em que o Tribunal responsabilizou 
solidariamente o agente público, como o julgado de relatoria do ministro Benjamim Zymler sobre 
relatório de auditoria no município de Itaguaí/RJ, em cujo voto que acompanha o Acórdão 351/2016-
TCU-Plenário, se pronuncia nos seguintes termos: 

[...] 
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Mais recentemente, o item 9.3 do Acórdão 1.072/2017-TCU-Plenário, de relatoria do ministro 
Bruno Dantas, fixou entendimento sobre os débitos relativos a recursos federais do SUS transferidos 
fundo a fundo, com vistas a orientar a atuação das unidades deste Tribunal: 

‘9.3. firmar os seguintes entendimentos acerca do tratamento que deve ser dado aos débitos 
relativos a recursos federais do Sistema Único da Saúde (SUS) transferidos “fundo a fundo” aos 
estados, municípios e ao Distrito Federal, em especial no que diz respeito à interpretação e à 
aplicação do art. 27 da Lei Complementar 141/2012: 

9.3.1. o art. 27 da Lei Complementar 141/2012 refere-se exclusivamente aos débitos decorrentes 
de desvios de objeto ou finalidade, nos quais os recursos são aplicados em prol da sociedade, mas em 
objeto ou finalidade distintos do pactuado, não abarcando os casos de dano ao erário propriamente 
dito (como desfalques, desvios, malversação, superfaturamentos, realização de despesas sem a devida 
comprovação, etc.) ou de recebimento de recursos federais pelo ente de forma irregular; 

9.3.2. com relação aos débitos decorrentes de desvio de objeto ou finalidade: 
9.3.2.1. o art. 27, inciso I, da Lei Complementar 141/2012 impõe a obrigação de devolução dos 

valores aplicados indevidamente, não fazendo distinções entre o desvio de objeto e o de finalidade; 
9.3.2.2. considerando que as despesas irregulares são realizadas em benefício da comunidade 

local, cabe, na linha do que determina o art. 3º Decisão Normativa TCU 57/2004 e o art. 27, inciso I, 
da Lei Complementar 141/2012, ao ente federado a obrigação de recompor, com recursos próprios, 
os valores gastos indevidamente, atualizados monetariamente, ao fundo de saúde do ente beneficiário 
do repasse, podendo, ainda, haver a responsabilização solidária do agente público causador da 
irregularidade e a sua apenação com multa; 

9.3.2.3. embora não se possa falar propriamente em dano ao erário, a obrigação de 
recomposição do fundo local caracteriza um débito do ente beneficiário do repasse perante o fundo de 
saúde local, cabendo, portanto, a instauração de tomada de contas especial para perquirir esses 
valores, nos moldes da Lei 8.443/1992 e dos demais normativos que regem a matéria no âmbito deste 
Tribunal, bem como das diretrizes estabelecidas no item 9.3.5 abaixo e seus subitens; 

9.3.2.4. se o débito for quitado antes da instauração de tomada de contas especial, o valor 
devido deve ser acrescido apenas de atualização monetária, visto que o art. 27, inciso I, da Lei 
Complementar 141/2012 não menciona a incidência de juros moratórios; 

9.3.2.5. uma vez instaurada a tomada de contas especial, procedimento regido pela Lei 
Orgânica deste Tribunal, a condenação passa a incluir juros de mora, na forma do art. 19, caput, da 
Lei 8.443/1992, ressalvada a hipótese do art. 12, § 2º da mesma lei; 

9.3.2.6. nos casos em que o desvio de objeto ou finalidade é identificado em processos 
originários da atuação desta Corte de Contas, como fiscalizações, denúncias ou representações, deve-
se, preliminarmente à conversão dos autos em tomada de contas especial, fixar prazo para que o ente 
beneficiário recomponha o fundo de saúde local, com recursos do próprio tesouro, na forma do art. 
27, inciso I, da Lei Complementar 141/2012, e, em havendo a devida recomposição, determinar ao 
Denasus que fiscalize a aplicação desses recursos, a fim de verificar se foi dado cumprimento ao 
objetivo do repasse; 

9.3.3. tratando-se de débito decorrente de dano ao erário propriamente dito, cabe ao gestor 
responsável pela irregularidade a obrigação de devolver os recursos, visto que, nessas situações, não 
há evidências de que eles tenham sido aplicados em prol de alguma finalidade pública, devendo a 
recomposição ser feita ao Fundo Nacional de Saúde, em respeito ao disposto no art. 2º, inciso VII, do 
Decreto 3.964/2001 combinado com o art. 33, § 4º, da Lei 8.080/1990;’ 

A Portaria GM/MS 3.992, de 28/12/2017, é a mais nova normatização vigente sobre o tema, e 
extingue a divisão nos anteriores blocos de financiamento, passando a existir somente dois blocos de 
financiamento: de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e de Investimento na Rede de 
Serviços Públicos de Saúde (art. 3º).  

Ante a orientação firmada por este Tribunal e considerando que os valores relacionados na 
Tabela III.4.3 foram transferidos para outra conta pública também movimentada com recursos 
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federais advindos do FNS, conta específica do bloco MAC, e nessa segunda conta foi possível 
identificar os beneficiários finais do recurso, verifica-se que nesse caso houve desvio de objeto, uma 
vez que os recursos ainda que não aplicados na área de assistência farmacêutica o foram atendendo a 
finalidade da saúde pública.  

No contexto atualmente vigente, essa parte do achado relacionada ao uso dos recursos do bloco 
AF em ações do bloco MAC requer entendimento alinhado com a nova norma, restando desnecessária 
eventual determinação para recomposição dos recursos do bloco da AF, entretanto, o gestor 
envolvido, atual secretário estadual de saúde, descumpriu a legislação que vigia à época dos fatos, e 
quanto a esse ponto deve apresentar justificativas conforme determina o art. 250, inciso IV, do 
RI/TCU. 

Quanto aos valores relacionados nas Tabelas III.4.4 e III.4.5, considerando que não se tem 
conhecimento da finalidade dada àqueles recursos públicos, não se pode afirmar que eles tenham sido 
aplicados em prol de alguma finalidade pública.  

Nesse sentido, determinar a simples recomposição dos cofres do FES/RJ pelo Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, sem que reste comprovado o nexo de causalidade entre a utilização dos 
recursos e a execução de alguma política pública, pode estar apenando a sociedade duas vezes, 
utilizando-se de recursos públicos do estado para cobrir uma despesa que pode não ter sido realizada 
em seu benefício. 

Considera-se que, ante a não comprovação da finalidade pública dada aos recursos, os 
respectivos secretários de saúde, como gestores do SUS no âmbito estadual no período das despesas 
ora impugnadas, devem ser responsabilizados pela devolução dos recursos aos cofres do Fundo 
Nacional de Saúde.” 
14. De fato, é pertinente a formação de processo apartado de TCE pelo débito relativo aos recursos 
para os quais não é possível verificar sua destinação.  
15. No entanto, divirjo do encaminhamento da unidade técnica no sentido de que não há mais 
necessidade de recomposição do fundo estadual de saúde em razão de desvio de objeto na aplicação 
dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, caracterizado, no caso presente, pela 
utilização de recursos do Bloco da Assistência Farmacêutica para o Bloco da Média e Alta 
Complexidade. 
16. Como acima transcrito, esse entendimento decorre da alteração da regra de financiamento do 
SUS. A Portaria GM/MS 204/2007, consolidada no âmbito da Portaria 6/2017, previa a transferência 
dos recursos do FNS mediante a utilização de seis blocos de financiamento. O novo regramento, a 
Portaria GM/MS 3.992/2017, que alterou a Portaria de Consolidação 6/2017, passou a definir a 
utilização de apenas dois blocos: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e Bloco 
de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde. A unidade técnica defende a desnecessidade 
de recompor o Bloco da Assistência Farmacêutica, uma vez que esse bloco não mais existe.  
17. De fato, com a edição da Portaria 3.992/2017, o Bloco da Assistência Farmacêutica foi extinto 
e, portanto, não se poderá determinar a recomposição do fundo de saúde local, especificamente em 
relação esse bloco. Todavia, pode-se determinar a recomposição do fundo de saúde local, quanto ao 
Bloco de Custeio, a fim de que os recursos sejam utilizados no objeto para o qual foram transferidos, 
qual seja, assistência farmacêutica.  
18. Nesse sentido, a Lei Complementar 141/2012, art. 27, I, determina, nos casos de desvio de 
finalidade ou de objeto na aplicação dos recursos do SUS, a recomposição do fundo de saúde do ente 
da Federação beneficiário. Além disso, a Portaria 3.992/2017 alterou o art. 3º da Portaria de 
Consolidação 6/2017, que passou a dispor: 

“§ 2º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em ações e 
serviços públicos de saúde relacionados ao próprio bloco, devendo ser observados: 

I - a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida em 
cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem aos repasses realizados; 

(...) 
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§ 3º A vinculação de que trata o inciso I do § 2º é válida até a aplicação integral dos recursos 
relacionados a cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem ao 
repasse, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso no fundo de saúde do 
Estado, do Distrito Federal ou do Município”. 
19. Assim, permanece a vinculação de gasto quanto aos recursos transferidos na vigência da 
Portaria GM/MS 204/2007 e, portanto, no caso presente deve ser aplicado o disposto no item 9.3.2.6 
do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário, em que foi firmado entendimento acerca do tratamento que 
deve ser dado aos débitos relativos a recursos federais do Sistema Único da Saúde (SUS), transferidos 
“fundo a fundo” aos estados, municípios e ao Distrito Federal, em especial no que diz respeito à 
interpretação e à aplicação do art. 27 da Lei Complementar 141/2012. 
20. Desse modo, determino que seja promovida a oitiva do Estado do Rio de Janeiro em razão 
dessa irregularidade, que, caso não seja elidida, exigirá a recomposição do Fundo Estadual de Saúde 
(FES/RJ) com recursos do tesouro do estado. 

Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto ao Plenário. 
 

 
 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 20 de junho de 
2018. 

 
 
 
 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO  
Relator 
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