
 

 

DECRETO MUNICIPAL N.º 356/2019, 22 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

 
INSTITUI A NORMA INTERNA NO SETOR DE FARMÁCIA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

EDIVAN FORTUNA, Prefeito Municipal de Cacique Doble, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica instituída a Norma Interna para o Setor de Farmácia no âmbito 

municipal. 

 

Art. 2º - A norma referida no caput do artigo anterior, estará em anexo a este 

Decreto e o integrará para todos os efeitos. 

 

Parágrafo único – Sempre que necessário e justificando-se poderá haver a 

revisão da respectiva Norma Interna, observando-se as disposições do artigo 3º deste Decreto. 

 

Art. 3º - Caberá à Unidade Central de Controle Interno – UCCI- em conjunto com 

o Setor de Farmácia e Secretaria Municipal de Saúde realizar as adequações, bem como 

prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste 

Decreto. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 

22 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

 

 

EDIVAN FORTUNA, 

Prefeito Municipal. 

 

Registre-se e Publique-se: 

 

Josimar Navarini, 

Secretário Municipal de Administração. 



 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO I 

 

 

Normatização do 

Setor de Farmácia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NORMA INTERNA Nº. 04/2019 
 

 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS E 

MEDICAMENTOS. 

 

SETORES ENVOLVIDOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR DE 

FARMÁCIA.  

 

 

1) DOS OBJETIVOS: 

1.1) Normatizar e disciplinar os procedimentos relacionados com o recebimento e 

dispensação de medicamentos na Secretaria Municipal de Saúde do Município; 

1.2) Normatizar os procedimentos de entrada, recebimento, registro e estocagem na Farmácia; 

1.3) Disciplinar a compra de medicamentos e materiais na forma estabelecida pela Lei Federal 

n° 8.666/93; 

1.4) Permitir um melhor controle sobre os gastos com medicamentos e materiais. 

 

 

2) DOS PROCEDIMENTOS: 

2.1) Da Aquisição dos Medicamentos: 

2.1.1) A solicitação de compra de medicamentos e materiais da Secretaria Municipal de 

Saúde, tem origem no Relatório de Estoques e Consumo; 

Obs: A cada 20 dia do mês será realizado pedido de medicamentos ao Consórcio 

Cirenor, podendo haver variação nesse prazo de acordo com a necessidade e interesse 

público. 

2.1.2) As compras conforme a programação estabelecida deverão ser efetuadas na modalidade 

indicada e permitida pela Lei Federal n° 8.666/93; 

2.1.3) Todas as compras de medicamentos e materiais deverão ser feitas com a especificação 

do prazo de validade, de acordo as normas de boas práticas farmacêuticas.  

2.1.4) Uma cópia da autorização de fornecimento e/ou empenho deverá ser enviada para a 

Farmácia para fins de conferência. 



 

 

 

2.2) Do Recebimento dos Medicamentos: 

2.2.1) Quando da chegada dos medicamentos e materiais, o responsável pela Farmácia deverá 

confrontar a Nota Fiscal com a autorização de fornecimento e/ou empenho, conferir os 

produtos que estão sendo recebidos quanto a quantidade, preços, especificações, embalagens, 

validade e certificado de análise ou laudo de controle de qualidade; 

2.2.2) Após a conferência, não havendo discrepâncias dos medicamentos recebidos, o 

responsável executa o registro de entrada no Sistema Informatizado dos medicamentos para 

posterior distribuição; 

 

Obs.: Se houver divergências entre a Nota Fiscal X autorização de fornecimento e/ou 

empenho no recebimento, o responsável deverá entrar em contato com o Consórcio 

Cirenor, a fim de resolver o problema junto ao fornecedor. 

 

2.2.3) Após a conferência e registro no Sistema Informatizado, a 1ª via da Nota Fiscal deverá 

receber o carimbo e a assinatura do responsável evidenciando o recebimento e a Nota Fiscal 

enviada ao Departamento de Contabilidade para efetuar a liquidação parcial ou total do 

empenho; 

2.2.4) A entrega dos medicamentos e materiais deverá ser na Secretaria Municipal de Saúde, 

Setor de Farmácia.  

 

2.3) Da Armazenagem: 

2.3.1) Os medicamentos, à medida que são recebidos pela Farmácia, devem ser estocados de 

forma que facilite o manuseio quanto a observação do prazo de validade dos mesmos por 

ordem first in –first1.  

2.3.2) As prateleiras devem ser sempre vistoriadas quanto a limpeza e a organização, a fim de 

permitir melhor desenvolvimento do trabalho; 

                                                
1 “primeiro a entrar, primeiro a sair" 



 

2.3.3) A disposição física dos medicamentos deve ser de tal forma estocada que permita a sua 

fácil localização. 

2.3.4) As normas de armazenamento estão de acordo com a Portaria RDC nº 44/2019 de 17 de 

agosto de 2009 (POP – Procedimento Operacional Padrão). 

2.3.5) Os medicamentos controlados deverão estar armazenados em armários com chave, cujo 

manuseio, somente poderá ser realizado por pessoas autorizadas na Farmácia. 

 

2.4) Da Dispensação dos Medicamentos na Farmácia: 

2.4.1) A dispensação de medicamentos na Farmácia deverá estar sempre precedida pelas 

receitas prescritas pelos médicos do Município ou conveniados; 

2.4.2) Ao entregar o medicamento a receita deverá ser carimbada; 

 

Obs.: Este procedimento, tem a finalidade de evitar a multiplicidade do atendimento à 

receita médica. 

 

2.4.3) Toda a dispensação de medicamentos deve ser feita a paciente com Cartão Nacional de 

Saúde (CNS). 

 

Obs.: Se ainda o paciente não for cadastrado, o responsável pelo atendimento na 

Farmácia deverá realizar o cadastramento do mesmo no Sistema Informatizado. 

 

2.4.4) O controle de entrega desses medicamentos deverá ser feito no registro de cada 

paciente; 

2.4.5) As normas técnicas relacionadas à dispensação e prescrição dos medicamentos devem 

seguir a Portaria 200/2018 de 7 de maio de 2018. 

 

Obs.: Nenhum medicamento pode ser dispensado para paciente que não estiver 

cadastrado no Sistema Informatizado. 

 

 



 

3) DAS INSTRUÇÕES GERAIS:  

3.1) Todas as compras de medicamentos e materiais devem ser feitas nos moldes 

estabelecidos pela Lei Federal n° 8.666/1993; 

3.2) Todos os pacientes que são beneficiados com a entrega de medicamentos deverão ser 

cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde bem como no estipulado no ITEM 2.4.3. 

3.3) Os casos omissos nesta Norma deverão ser solucionados pela Secretaria Municipal de 

Saúde juntamente com Setor de Farmácia e Controle Interno. 

3.4) Todos os itens desta Norma Interna estão sujeitos à verificação do Controle Interno. 

 

 

Cacique Doble, 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

     Beliane Alves Bernardi                    Janaina Reginato                 Juliano de Mattos Salles 

  Auditora de Controle Interno             Membro da UCCI                     Membro da UCCI 
 

 

 

 

 

EDIVAN FORTUNA, 

Prefeito Municipal. 


