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RELATORIO DE AUDITORIA 03/2019 – PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

BÁSICA  

 

ANALISE DA OPINIÃO DO AUDITADO E RELATÓRIO CONCLUSIVO 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais 

a) Programa de auditoria: 03/2019  

b) Período: Abril de 2019 

c) Auditor: Gian  Douglas Both 

d) Unidade Auditada: Farmácias Municipais  

e) Objeto de auditoria: Farmácias Municipais das unidades básicas de saúde de Quilombo 

f) Objetivo: Analisar a implantação e operacionalização da assistência farmacêutica básica. 
g) Questões de auditoria: 

 Existe risco de abastecimento? 

 Existe desperdício de medicamento? 

 Como são as condições de estocagem? 

 Há controle de estoque para evitar desvios? 

 Há controle de prazo de validade? 

 Como acontece a seleção dos medicamentos para compra? 

 

1.2 Metodologia 

Os métodos utilizados para avaliação do programa ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, 

foram: 

 Exame físico, que se trata de verificação in loco, observada o objeto da auditoria no 

tocante a identificação, existência física, autenticidade, quantidade e qualidade. 

 Confirmação, com a coleta de declaração formal de pessoas envolvidas com o 

objeto auditado. 

 Observação da execução do processo em questão, desde a estocagem até 

prateleira da farmácia, e a entrega para o beneficiário.  

 Entrevista na coleta de dados, na qual a equipe de auditoria busca evidências que 

deem origem a achados de auditoria mediante a coleta de informações específicas 

do entrevistado. 

 

2 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

2.1 Achados de auditoria 

- Encontrados medicamentos vencidos; 

- Não tem controle de temperatura; 

- Não tem controle de estoque; 

 

3 - OPINIÃO DO AUDITADO 
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A auditoria realizada no Município de Quilombo foi executada no dia 10 de abril de 2019, 

após o levantamento de dados. 

Foi proporcionado ao Responsável pela pasta auditada, a apresentar soluções e adotar 

providências em tempo, aos apontamentos realizados. 

Segue resposta apresentada pelo Auditado: 
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CONCLUSÃO 

 

Uma auditoria tem o objetivo de verificar a conformidade com os requisitos do sistema de 

gestão implementados. Não é papel do auditor procurar não conformidades e desvios e nem colocar 

pânico, mas sim fazer uma avaliação da conformidade dos seus processos e buscar melhorias que 

possam agregar valor para a entidade. 

Diante do exposto chegou-se ao objetivo, pois foi identificado os achados e como resposta 

o responsável pela pasta que ingressou a pouco tempo na gestão, irá verificar os fatos e se os 

mesmos não foram resolvidos irá providenciar/ sanar os achados encontrados. 

Caso se faça necessário outras informações, a pasta da Auditoria 03/2019, encontra-se 

fisicamente junto ao setor de Controladoria Interna e está a disponível para consultas.  

Com o objetivo de contribuir nas melhorias das ações públicas, a Controladoria está à 

disposição do Chefe do Poder Executivo, qualquer servidor público ou cidadão, para 

esclarecimentos necessários. 

Assim, a controladoria encaminha o presente processo ao chefe do poder executivo para 

tomar conhecimento e se achar necessário tome providências. 

 

É o relatório. 

 

  

Quilombo, 25 de junho de 2019 

 

 

 

 

____________________ 

Gian Douglas Both 

Controlador Interno 

 

 

 

 

 

 


