
RESOLUÇÃO SES Nº 2385 DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

ESTIPULA PROCEDIMENTOS PARA A GESTÃO DE ESTOQUES NA SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que 

consta no Processo nº SEI- 080001/018373/2021, e 

CONSIDERANDO: 

- que existe a necessidade de estipular procedimentos administrativos referentes à gestão dos 

estoques da SES/RJ;  

- que a gestão dos estoques da SES/RJ é feita por contratada especializada, de forma 

compartilhada com a Administração, cabendo à última a fiscalização da atuação da contratada; 

- que a contratada tem responsabilidade objetiva por perdas devido às falhas na guarda, na 

armazenagem e na distribuição;  

- que há a necessidade de racionalização dos itens mantidos em estoque, de modo a otimizar a 

alocação de recursos desta SES/RJ; e  

- que há a necessidade de apuração das responsabilidades pelas perdas devido ao vencimento 

ou quaisquer outros motivos. 

RESOLVE: 

Art. 1º - A presente norma estipula procedimentos para a gestão de estoques na SES/RJ, e dá 

outras providências. 

Art. 2º - Os Setores Requisitantes da SES/RJ são responsáveis por suas respectivas compras e 

estoques armazenados na Coordenação Geral Armazenagem, devendo utilizar mecanismos 

eficientes de controle do seu consumo para evitar desabastecimento, estoque excessivo e/ou 

perdas por caducidade dos itens. 

Parágrafo Único - Considerando a onerosidade da armazenagem e a limitação do espaço 

disponível no estoque, os Setores Requisitantes da SES/RJ devem ser diligentes também com 

relação à aquisição de itens não perecíveis, em que pese a reduzida possibilidade de perda. 

Art. 3º - Os Setores Requisitantes, independentemente da atuação da Superintendência de 

Logística e Suprimentos, deverão observar as seguintes obrigações: 

I - elaborar Plano de Contratações Anual, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência 

com o devido embasamento técnico necessários à instrução dos processos de aquisição; 

II - apresentar, no Estudo Técnico Preliminar, capítulo ou item que explique com objetividade e 

clareza a memória de cálculo e a justificativa da quantidade estimada para aquisição; 

III - anexar os relatórios e demais documentos utilizados para subsidiar o cálculo da estimativa 

de quantidade dos itens requerida nos processos administrativos; 



IV - instruir os processos de aquisição com memória de cálculo, explicação e justificação da 

quantidade estimada requerida, que deverá ser feita com base prioritariamente em consumos 

de períodos recentes à data de abertura do processo de aquisição; 

V - apresentar estudo técnico que justifique o quantitativo adotado na aquisição de itens 

nunca antes adquiridos pela Secretaria de Estado de Saúde e/ou destituídos de histórico de 

consumo recente;  

VI - acompanhar o consumo dos estoques armazenados na Coordenação Geral Armazenagem 

da SES/RJ através do sistema disponibilizado pelo prestador de serviço contratado para a 

gestão de estoque, de forma a identificar qualquer variação que altere a estimativa feita para a 

aquisição; 

VII - solicitar à Superintendência de Logística e Suprimentos o acesso ao sistema de 

treinamento para utilização do sistema de gestão do estoque; 

VIII - anexar, a cada solicitação de empenho, o relatório de consumo dos meses anteriores que 

subsidiaram a definição do quantitativo a ser empenhado, assim como o cálculo da cobertura 

estimada do quantitativo que será empenhado; 

IX - apresentar, no caso de primeiro empenho ou de longo período de desabastecimento do 

item, justificativa de como foi estimado o quantitativo a ser empenhado; 

X - solicitar o empenho de itens baseado em planejamento prévio, para evitar o 

desabastecimento, bem como o excesso de produto estocado;  

XI - analisar criteriosamente os relatórios de previsão de perdas emitidos pela 

Superintendência de Logística e Suprimentos para a gestão de estoque da SES/RJ, objetivando 

adotar medidas tempestivas para evitar ou minimizar desperdícios; 

XII - no caso de recebimento de itens, a partir do fornecimento do  Ministério da Saúde ou 

oriundos de doações, em quantidade superior ao consumo médio de três meses, o setor 

responsável pelo programa ao qual se destina o item deverá providenciar justificativa para o 

recebimento, e informar qual a expectativa de distribuição destes produtos; 

XIII - manter-se diligente para promover giro razoável em seus estoques e, assim, evitar a 

guarda de itens, sobretudo os não essenciais, por largos períodos de tempo; 

XIV - apresentar justificativa, quando ocorrerem perdas dos itens por  vencimento. Art. 4º - Os 

Setores Requisitantes terão amplo acesso aos estoques de sua responsabilidade armazenados 

na CGA, necessitando apenas marcar a visita junto à Superintendência de Logística e 

Suprimentos, que indicará a melhor data e horário para o procedimento. 

Art. 5º - Fica vedado aos Requisitantes da SES/RJ a manutenção de estoques com quantidades 

estimadas para mais de 3 (três) meses sem a autorização expressa da Subsecretaria Executiva. 

§ 1º - O requerimento para a manutenção de estoques para além de 3 (três) meses estimados 

deverá ser fundamentado, com clareza e objetividade. 



§ 2º - A identificação pela Superintendência de Logística e Suprimentos de estoque que 

ultrapassa o disposto no caput, através de análise de demanda média, sem autorização, deverá 

ser imediatamente notificada ao Requisitante e comunicada à Subsecretaria Executiva. 

Art. 6º - Quando houver vencimento de itens, caberá ao Setor Requisitante atestar, mediante 

procedimento administrativo, o motivo das perdas. 

§ 1º - O procedimento administrativo destinado à apuração do motivo das perdas deverá ser 

realizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após o vencimento dos itens em estoque, 

devendo ser encaminhado à Superintendência de Logística e Suprimentos para avaliação. 

§ 2º - O procedimento deverá identificar, no mínimo:  

I - o processo administrativo da aquisição, se pertinente, ou a origem no caso de item 

fornecido pelo Ministério e/ou de doação; 

II - o programa a que pertence o item; 

III - o objeto vencido; 

IV - a quantidade vencida; 

V - as datas de recebimento e vencimento; 

VI - os procedimentos tomados pelo Requisitante para evitar a perda, com a juntada de toda a 

documentação comprobatória do alegado; 

VII - o motivo da perda; 

VIII - qualquer outra informação considerada pertinente para avaliação do fato e de sua 

responsabilidade, com a juntada de toda a documentação comprobatória do alegado; 

IX - o processo de apuração do motivo da perda deve estar vinculada ao processo 

administrativo de aquisição do item.  

§ 3° - Recebido o procedimento administrativo do Setor Requisitante, a Superintendência de 

Logística e Suprimentos, poderá: 

I - havendo lacuna no atendimento ao § 2º deste artigo, restituir os autos ao Setor 

Requisitante para oportunizar o cumprimento pertinente; 

II - havendo indícios de falha da contratada, notificar a mesma para apresentação de defesa 

em 5 (cinco) dias úteis, procedendo a glosa nos futuros pagamentos da contratada, caso as 

justificativas apresentadas não consigam elidir sua responsabilidade pelo evento danoso; 

III - havendo indícios de falha administrativa ou do agente público, encaminhar o processo 

para a Subsecretaria Executiva para ciência e providências cabíveis. 

§ 4° - Caso a conclusão da Superintendência de Logística e Suprimentos aponte para a 

inexistência de indícios de responsabilidades de agente público ou da Contratada, deverá o 

procedimento ser informado e remetido à Subsecretaria Executiva para análise e decisão. 



Art. 7º - A Superintendência de Logística e Suprimentos é responsável pela gestão do contrato 

firmado para suprir as necessidades logísticas da Secretaria de Estado de Saúde. 

Art. 8º - Cabe à Superintendência de Logística e Suprimentos, dentre outras atribuições, as 

seguintes:  

I - notificar os setores requisitantes e informar à Subsecretaria Executiva da existência de 

estoques com prazo de vencimento igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 120 (cento e 

vinte) dias, 90 (noventa) dias, 60 (sessenta) dias e 30 (trinta) dias; 

II - acompanhar a execução das medidas adotadas pelos setores requisitantes, no que se 

refere ao estoque da CGA; 

III - estimular o uso racional do espaço disponível, monitorando o giro de estoque e tomando 

as providências cabíveis para minimizar os custos de cubagem; 

IV - monitorar a execução das despesas de transporte, atuando de forma a obter o melhor 

resultado possível com os menores custos;  

V - avaliar as justificativas de perda fornecidas pelos setores requisitantes, solicitando as 

complementações necessárias e, caso haja indício de falha no controle, encaminhar para 

providências do Subsecretário Executivo; 

VI - acompanhar e dar ciência aos setores requisitantes do resultado do inventário geral de 

estoque que deve ocorrer, no mínimo, uma vez ao ano. 

Art. 9º - A Subsecretaria Executiva, no âmbito da SES, é competente para a emissão e 

publicação de Portarias, visando à orientação, regulação e padronização dos procedimentos de 

baixa definitiva e descarte dos itens considerados irrecuperáveis, segundo as diretrizes da Lei  

Estadual nº 287/79 (alterada pela Lei Estadual nº 6.072/2011), no Decreto Estadual nº 

46.223/2018 e na Resolução SES/RJ n° 193/2011 (acrescentada pela Resolução SES/RJ n° 

1.341/2016), quer estes sejam encontrados nos estoques das unidades, quer no âmbito da 

CGA. 

§ 1° - A Comissão Permanente de Baixa e Descarte de Medicamentos e Materiais 

Irrecuperáveis - CPBD, elencada no artigo 1º da Resolução SES nº 193, de 20 de dezembro de 

2011, subordinada administrativamente à Superintendência de Logística e Suprimentos, tem 

competência técnica e autonomia para a condução de processos de avaliação, classificação, 

baixa definitiva e acompanhamento de descarte de materiais irrecuperáveis no âmbito da 

Coordenação Geral de Armazenagem. 

§ 2º - Compete à Subsecretaria Executiva da SES a nomeação dos membros integrantes da 

Comissão Permanente de Baixa e Descarte de Medicamentos e Materiais. 

Art. 10 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021 

ALEXANDRE O. CHIEPPE 



Secretário de Estado de Saúde 

 


